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TIIVISTELMÄ
Tutkimustehtävänä oli analysoida sosiaalieettisen käsiteanalyysin keinoin,
mitä lapsena oleminen ja lastenkaltaisuus ovat Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon normatiivisten tekstien valossa sekä miten niiden mukaan lapseksi tai
lasten kaltaiseksi tullaan.
Väitöstutkimuksen keskeisinä tavoitteina oli selkeyttää käsiteanalyysin
keinoin kirkon keskustelua lapsesta ja rakentaa käsiteväline, jota voidaan
hyödyntää, kun halutaan parantaa yhdessä toimimista iältään lasten kanssa
kirkossa ja yhteiskunnassa, sekä esittää lapsiteologian puheenvuoro Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa.
Toteutin tehtävän analysoimalla kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavien
tekstien kantasanaan lapsi liittyvien ja siitä johdettujen termien käsitteellisen
varannon. Lähteinä olivat Raamattu, luterilaiset tunnustuskirjat, Kirkkolaki ja
Kirkkojärjestys ja liturgiset tekstit Kirkkokäsikirjassa (osat I–III) ja Virsikirjassa. Analysoin, miten eri tavoin normatiivisten ja eri-ikäisten lähteiden
lapsikäsitteistö ja -käsitykset ohjaavat toisaalta puhetta lapsena olemisesta ja
lapseen yhdistetyistä hyväkäsityksistä ja toisaalta toimintaa lasten kanssa
kirkossa.
Tutkimuksessa paljastui, että lähteiden lapsikäsitteistö on perusteltua
jäsentää ikä- ja kehityskäsitteistöön, kun puhutaan lapsuudesta, ja suhdekäsitteistöön, kun tarkastellaan lapseutta. Lapsikäsitteitä käytetään myös
teologisiin ja metaforamerkityksiin, jotka rakentavat yksilö- ja yhteisöidentiteettiä.
Lapsikäsitteiden ja -käsitysten analyysin avulla osoitin, millaisia lapsen
hyviä eri aikakausien lapsi-, lapsuus- ja lapseusterminologian käytöllä
tavoitellaan ja miten lapsen arvo perustellaan niissä. Toin esiin, että
lähdetekstien lapsikäsitykset ja lapsen toimijuusihanteet ovat jännitteisiä.
Osassa tekstejä lapsikäsitys on kapea ja osassa lapsia ja lapsuutta koskevan
nykytietämyksen valossa vanhentunut. Lapsikäsityksiä voidaan selkeyttää
hyödyntämällä käsitteellisiä erotteluita ja tunnistamalla tekstien kirjoittamisajan sosiokulttuurinen konteksti. Lähdeteksteistä voidaan poimia
lapsikäsitysten kehityslinjan tunnusmerkkejä, kuten lapsipuheen kehitys
inklusiivisemmaksi.
Evankeliumiteksteissä kuvatun Jeesuksen ja Martin Lutherin käsitykset
lapsista poikkesivat aikansa kulttuurisista ja uskonnollisista käsityksistä. He
kumosivat uskonnollisia hierarkioita, asettivat lapsen esimerkiksi ja
kehottivat aikuisia tulemaan lasten kaltaisiksi. Katekismuksissaan Luther
korosti lapsena olemisen kutsumusta. Hän tulkitsi perhe-elämän hengelliseksi
kutsumukseksi, jossa lapsen ja vanhempien välisillä suhteilla on
vastaavuuksia lapsen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Näkyvässä
todellisuudessa ja teologisella tasolla lapseksi tuleminen ja lapsena
kasvaminen ovat lahjaa, johon vastataan tunnustautumalla lapseksi.
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Luterilaisissa tunnustuskirjoissa lapseus (die Kindschaft) on teologinen
käsite, joka kuvaa ydinidentiteettiä suhteessa Jumalaan. Termi on Lutherin
raamatunkäännöstyössä tekemä käsitteellinen innovaatio, jota hyödynnetään
tunnustuskirjoissa ja liturgisissa metaforissa. Se purkaa sukupuolisidonnaista
uskonnollista kieltä ja mahdollistaa inklusiivisen kielen, jossa lapseus on
jaettu identiteetti ja sekä sosiaalisella että teologisella tasolla toimijoita
yhdistävä side. Englannin kielessä lapseuden suhdemerkitystä ilmaiseva termi
’childship’ ei ole vakiintuneessa käytössä. Valtaosa lapsitutkimuksesta on
kirjoitettu englanniksi, joten se voi suosia tarkastelua, jossa lapsen ikä ja
kehitys korostuvat.
Lapseus on teologinen ydinidentiteetti kirkossa. Lapsen arvoa ja ihmisten
keskinäisriippuvuutta voitaisiin vahvistaa hyödyntämällä inklusiivista ja
suhteessa olemista korostavaa teologista lapsikäsitteistöä. Lapseuden suhdekäsitteistö rikastuttaisi myös yhteiskunnallista puhetta lapsista. Lapsena
olemisen teologiset metaforat ja toimijuusihanteet vaikuttavat iältään lasten
hyväksyvään tunnustamiseen. Niinpä huolimattoman lapsikäsitteistön käytön
riskit, kuten totalisoiva tai kapeutunut lapsipuhe, tulee tunnistaa ja korjata.
Kirkon tunnustusta ohjaavien tekstien vivahteikas lapsipuhe on kirkossa
alihyödynnetty resurssi. Lapsena olemisen esimerkki voitaisiin tulkita
elinikäisen oppimisen ihanteeksi ja olemukselliseksi riippuvaisuudeksi
toisista ihmisistä, luomakunnasta ja Jumalasta. Lapseuden kieli rikastuttaa
kirkon ihmis- ja jumalakuvaa. Lapseus on ihmisen perussuhde sosiaalisella ja
teologisella tasolla. Lapseuden ihanne ohjaa suuntautumaan kohti toista
ihmistä, sillä jokainen ihminen on osallinen lapseudesta ja siten keskinäisestä
sisaruudesta.
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ABSTRACT
“The Child in the Evangelical Lutheran Church of Finland”
The aim of this study was to examine what it is to be a child and to be like a
child and how to become like children according to the normative texts that
direct the faith and the actions of the Evangelical Lutheran Church of Finland
(ELCF).
I used social ethical conceptual analysis as a method to develop a tool that
helps to make conceptual distinctions that clarify the concepts, conceptions
and discussions of being a child. This conceptual tool can be useful in
improving co-operation with children in the Church as well as in society. In
addition, I investigated what child theology is in the context of ELCF.
The sources of this study are the Bible, the Book of Concord (BSELK) and
the liturgical and juridical texts that direct the faith and the actions of the
ELCF. The normative bases of these texts differ from each other. Therefore, I
analysed how child-related concepts and conceptions in the different sources
impact the discussions on being a child, the varieties of goodness with being a
child, and co-operation with children.
I searched for child-related concepts and conceptions and analysed them.
The lexical analysis of the term lapsi (child) showed that the concept of “child”
is twofold. First, being a child is an age- and development-based concept, that
is, it is related to the stage of life called lapsuus (childhood; German: die
Kindheit). Secondly, the concept “lapseus” (childship; German: die
Kindschaft) refers to a relation-based idea of being a child. The English term
“childship” refers to the relation of being a child, but the term is seldom used.
Additionally, the metaphors of being a child structure both individual and
collective identity.
By means of this conceptual analysis I identified the varieties of children’s
“goodness” that are aimed at and how the value of the child is justified through
using different child- and childhood-related conceptual systems of the
normative texts. There is a rich store of child-related concepts, though
underutilized. There are tensions between the different conceptions of
children and different ideals of their agency. The conception of being a child is
narrow or out of date in many texts. The different conceptions of being a child
can be clarified by making use of conceptual distinctions and recognizing the
sociocultural context of the texts. It is possible to observe the development of
child-related conceptions in the sources. For example, the inclusivity of child
metaphors has increased.
The child-related conceptions identified in the source material offer
insights into social and theological conceptions of being a child. Jesus’ and
Martin Luther’s conceptions of children differed from their contemporary
religious and cultural ideas. They refused the conventional religious hierarchy
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and set the child as an example for adults and told the adults to become like
children. Martin Luther emphasized the spiritual vocation of a child and of
family life in his catechisms. The study shows parallels between being a child
on the social level and on the theological level.
In the Book of Concord, being a child (childship; German: Kindschaft) is a
theological term that describes the core identity of a human being in the
relationship with God. The term is a conceptual innovation of Luther’s and it
is utilized in the Book of Concord and in the liturgical metaphors. It neutralizes
the gender-based religious language and enables inclusive expressions that
support a shared identity of being a child. It binds the agents together on both
a social and theological level.
The use of the relation-based term “childship” is rare in the English
language. Therefore, there is a risk that the age- and development-based
conceptions of children predominate, as English is widely used in the field of
Childhood Studies.
Being a child is a theological core identity in the Church. The theological
child-related concepts can strengthen the value of being a child and the
interdependence between human beings. They enrich the societal discussion
on being a child. The theological metaphors and the ideals of agency related to
being a child have an impact on the recognition of children. Therefore, the
risks of irresponsible, narrow or totalitarian use of child-related concepts must
be recognized and corrected.
The nuanced store of child-related conceptions in the normative texts that
direct the confession of the Church is an underutilized resource in the Church.
The exemplarity of being a child could be used to represent both an ideal of
lifelong learning and our ontological dependence on other human beings,
creation and God. The language of being a child enriches the Church’s
conceptions of God and human beings. Being a child is a social and theological
basic relation of human beings. The ideal of being a child leads us towards
other people, since every human being shares being a child and therefore the
mutual relation-based idea of childhood.
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ESIPUHE
Katsoin kasvoista kasvoihin syliini annettua lasta. Pienokainen käsivarsillani
tiedostin ohi kiitävien hetkien mittaamattoman arvon. Halusin viipyillen
keinuttaa sydämelläni lyhyitä lumoutumisen hetkiä lasteni kanssa. Samalla
kysyin, mitä on olla lapsi ja miten lasten kaltaisiksi tullaan.
Lasteni ollessa pieniä kansainvälisessä teologisessa keskustelussa monet
tutkijat olivat omistautuneet lapsiteologialle. Monitieteinen lapsi- ja lapsuudentutkimus vahvistui. Suomeen rantautui monia lapsiteologian virtauksia ja
käytännön uskonnonpedagogisia sovelluksia, joita kirkossa otettiin ilolla
vastaan. Työskennellessäni pappina Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
havaitsin kansainvälisen lapsiteologian valtavan potentiaalin mutta
ihmettelin samalla kahta asiaa. Mieltäni vaivasi ensinnäkin, miksi lapsiteologian oivalluksilla on vaikeuksia löytää tarttumapintaa kirkon laajemmassa
keskustelussa kasvatustyön ulkopuolella. Toiseksi havaitsin, että Suomeen
omaksutut teologiset ja metodiset virtaukset olivat peräisin lähinnä luterilaisen tunnustuksen ulkopuolelta. Jäin pohtimaan, mitä voisi olla Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon omasta traditiosta nouseva lapsiteologia.
Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että pohdintani lapsenkaltaisuudesta
johdattivat tälle tutkimusretkelle. Kiitän väitöskirjani ohjaajaa professori
Jaana Hallamaata, joka innostui aiheestani ja rohkaisi tutkimaan kirkon
ydintekstien lapsikäsityksiä. Toinen ohjaajani dekaani Antti Räsänen toivotti
minut tervetulleeksi retkikuntaansa aistimaan suomalaisia ja saksalaisia
uskonnonpedagogiikan tuulia Göttingenissä, Berliinissä, Loccumissa ja
Hannoverissa. Sosiaalieetikkojen retkenjohtaja Jaana ohjasi innostavasti
seminaariamme ja yhdessä toimimisen ekskursioita solidaarisuusmatkalle
Müncheniin ja Pohjoismaiden eetikkojen kokoontumiseen Uppsalaan.
Rakkaat sosiaalieetikot, kiitos keskusteluista, omistautumisesta hyvän
rakentamiselle, lujasta ystävyydestä ja keskinäisestä tuesta. Kanssanne
elämässä on tapahtunut paljon hyvää.
Pääsin taivaltamaan myös osana Luther-tutkijoiden seuruetta pohjoismaisessa kokoontumisessa ja reformaation juhlavuoden Luther-kongressissa
Wittenbergissä 2017. Hyvän runsaus reformaation syntysijoilla, loistavassa
seurassa ja kiehtovan aiheen äärellä herättää edelleen kiitollisuutta.
Kiitän teologisen tiedekunnan neljännen kerroksen tutkijoita ja
professoreja arvostavasta kollegiaalisuudesta ja auliista avusta. Kiitän
lämpimästi dosentti ja piispa Wille Riekkistä, joka on lukenut työtäni
eksegeetin ja laaja-alaisen akateemisen ja kirkollisen teologin silmin ja
antanut arvokasta palautetta ja kannustusta.
Kiitän seminaarisiskoani Taina Kalliokoskea tekstien vaihtamisesta ja
elämän jakamisesta. Kiitän Tuomas Hynystä tuesta ja kannustuksesta
väitösprosessin pitkällä loppusuoralla. Kiitän Merja Ahtiaista, tutkimukseni
viimeistelyvaiheen aarretta. Kiitän teitä rakkaat ystävät, jotka olette avanneet
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lukuisia kertoja kotinne ovet, majoittaneet ja osoittaneet lämmintä vieraanvaraisuutta tutkimusretkieni aikana.
Väitöskirjani esitarkastajina toimivat dosentti Vesa Hirvonen ja dosentti
Ville Vuolanto. Olen kiitollinen esitarkastuslausunnoissa saamastani arvokkaasta palautteesta ja korjausehdotuksista.
Kiitän Suomen Kulttuurirahastoa ja erityisesti Aino, Armi ja Erkki Korven
rahastoa tutkimukseni kolmivuotisesta rahoituksesta. Kiitän Olvi-säätiötä,
Reino Ylösen muistosäätiötä, Kirkon tutkimuskeskusta ja Helsingin yliopistoa
tutkimuksen ja tutkimusmatkat mahdollistaneesta rahallisesta tuesta.
Sydän lämmöstä hehkuen katselen kiitollisena kuluneita vuosia. Osoitan
rakkaat kiitokset vanhemmilleni Leena ja Mauri Toroille, joiden lapseksi olen
saanut tulla, ja koko perhekunnalleni, jota syvästi rakastan.
Tero-Markus, en osaa kylliksi kiittää siitä lahjasta, joka minulle olet. Syvin,
väkevin ihmetyksin katson teitä, rakkaat lapseni Aada, Aini, Aurora ja Alvi.
Niin paljon hyvyyttä riittää.
Joroisissa 20. elokuuta 2019
Eriikka Jankko
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1 JOHDANTO
Onko lasten kaltaisuus tavoiteltavaa vai kartettavaa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa?
Kirkollisesta taustastaan tunnetun kustantamon, Kirjapajan, syksyllä 2018
julkaisemassa kirjassa Kimmo Takanen saattaa lapsenkaltaisuuden huonoon
valoon. Takanen johdattaa lukijoitaan kirjansa “Päästä irti. Vapaudu
tunnelukoista” aihepiiriin:
- - tunnelukot saavat meidät toimimaan lapsenkaltaisesti. Tällöin
välttelemme tai pakenemme, antaudumme tai lamaannumme,
ponnistelemme liikaa tai käyttäydymme hyökkäävästi. 1

Lyhyessä katkelmassa lapsenkaltaisuus näyttäytyy pahana ja vältettävänä.
Takasen mukaan tunnelukot taannuttavat meidät lapseksi ja pitävät meidät
lapsena. 2 Aivan toisen äärilaidan äänenpainoja kuullaan evankeliumikatkelmassa, jossa opetuslapset kysyivät Jeesukselta:
- -’Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?’ Silloin Jeesus kutsui
luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: ’Totisesti: ellette
käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se,
joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten
valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin
tällaisen lapsen, ottaa luokseen minut’. (Matt. 18:1–5)

Molemmat lainaukset herättävät kysymään, mitä lasten kaltaisuus
tarkoittaa ja mitä on olla lapsi. Tutkimalla näitä kysymyksiä voidaan etsiä
perusteltua käsitystä siitä, miten lasten kaltaiseksi tuleminen on mahdollista
– vai pidetäänkö sitä ollenkaan tavoiteltavana ja arvokkaana.
Jeesuksen sanat lapsista johdattavat myös kysymään, miten Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa asennoidutaan ja toimitaan suhteessa
lapsiin. 3 Edellistä lainausta seuraavassa, myllynkivitekstiksi kutsutuissa
Jeesuksen sanoissa (j. 6) kuullaan, miten kuolemanvakavasti Jeesus painotti
oikeaa toimintaa suhteessa pienimpiin (τῶν μικρῶν). Monissa evankeliumiteksteissä (esimerkiksi Mark. 9:33–37, Matt. 18:1–10, Luuk. 9:46–49)
kuvataan, miten Jeesus asetti lapsen opetuslasten esikuvaksi ja kehotti heitä
kääntymään ja tulemaan lasten kaltaisiksi.
Kristillisissä kirkoissa ja yhteisöissä nämä Jeesuksen sanat lapsista eivät
aina ole vaikuttaneet myönteisesti lasten asemaan. Jeesuksen sanoja lapsista

1

Takanen 2018, 7.

2

Takanen 2018, 7–9.

Raamatunkäännöskomitea on antanut jakeesta Matt. 18:1 alkavalle jaksolle otsikon “Seurakunnan
järjestys”. Hakola & Lehtipuu 2013, 378.
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on sivuutettu 4 ja toisinaan kristillisen julistuksen ytimeen on poimittu lähes
päinvastaisia painotuksia. Esimerkiksi John Bunyanin klassikkokirjassa
Kristityn vaellus pelastusta on etsitty aivan muualta kuin lasten kaltaisuuden
ymmärtämisestä. Jakeen Luuk. 14:26 innoittamana Bunyanin Kristitty
osoittaa valmiutensa luopua vaimostaan ja lapsistaan. Hän pakenee vaimonsa
ja lastensa luota sormet korvissa lähteäkseen pelastuksen tielle. 5 Sulkiessaan
lapsensa pois elämästään Bunyanin Kristitty ei opi lapsilta mitään taivasten
valtakunnasta.
Jeesus asettaa jakeessa Matt. 18:3 kaksi välttämätöntä ehtoa taivasten
valtakuntaan pääsemiselle. 6 Kääntyminen ja lasten kaltaisiksi tuleminen ovat
taivasten valtakuntaan pääsemisen välttämättömät ehdot, joista molempien
tulee olla voimassa, mikäli tavoitellaan korkeaa uskonnollista hyvää, jopa
lopullista telosta eli taivasten valtakuntaan pääsemistä. Mikäli Jeesuksen
sanoja “Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten
valtakuntaan” pidetään kirkon merkitysjärjestelmässä vakavasti otettavina ja
mikäli kirkko on olemukseltaan pelastusyhteisö, kirkon toimijoiden tulee olla
julistuksessaan ja toiminnassaan kiinnostuneita lapsista, lasten kaltaisuudesta ja lasten kaltaisuuden edistämisestä.
Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan alaan kuuluva kysymys onkin toisaalta,
mitä annettavaa kirkon oman lapsikäsitteistön ja -käsitysten tarjoamilla hyväkäsityksillä on lapsena olemista määrittelevään ja ohjaavaan käsitteelliseen
varantoon kirkossa ja yhteiskunnassa ja toisaalta, miten ne ohjaavat toimintaa
kirkossa.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko kantaa apostolisen uskon perintöä
nojaamalla tunnustuksessaan kolmeen vanhan kirkon uskontunnustukseen ja
Raamattuun. Näiden lisäksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa liitytään
luterilaisen reformaation perinteeseen. Se ilmaistaan toteamalla, että kirkon
tunnustus perustuu myös luterilaisiin tunnustuskirjoihin. 7 Mutta mihin
modernissa yhteiskunnassa toimivan kirkon käsitykset lapsista ja toimintatavat lasten kanssa perustuvat?
Jokainen ihminen on syntynyt lapseksi ja siten kokenut lapsuuden.
Aikuisuuden saavuttaminen puolestaan on kaikille ihmisille kontingenttia.
Silti jo antiikista alkaen keskustelu ihmisyyden olemuksesta on painottunut
keskusteluun vapaista mieskansalaisista. Thomas Wiedemannin mukaan
Näin esittää esimerkiksi Jerome W. Berryman kirjassaan Children and the Theologians. Berrymanin
mukaan lasten sivuuttaminen johtuu vähättelevästä näkemyksestä (low view), välinpitämättömyydestä
(indifference) sekä emotionaalisesta ambivalenssista (ambivalence) ja ajattelun jännitteisyydestä
(ambiguity) suhteessa lapsiin. Berryman 2009, 9–12; 20–23; 25–27.

4

“Nyt minä näin unessani miehen lähtevän juoksemaan. Mutta ei hän ollut kauaksikaan ennättänyt
oman kotiovensa ohitse, niin jo huomasivat hänet hänen vaimonsa ja lapsensa ja alkoivat huutaa häntä
palajamaan, mutta mies pisti sormet korviinsa ja juoksi juoksemistaan, huutaen: ’Elämä, elämä,
iankaikkinen elämä!’ Eikä hän taaksensa katsonut, vaan kiiruhti halki kedon.” Bunyan, Kristityn vaellus.
– “Itsepäinen ja Taipuvainen saavuttavat Kristityn”.

5

6

ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
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KL 1:1 §; KJ 1:1 §. Ehd. KL 1:2 §; Ehd. KJ 1:1.
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antiikin Välimeren kulttuurissa toimijuuden keskus oli vapaa kansalainen ja
luonnollisesti mies. Naisista, orjista ja lapsista saatettiin puhua kuvaten,
millaisia puutteita heidän ominaisuuksissaan ja toimintamahdollisuuksissaan
oli verrattuna vapaisiin miehiin. 8 Jeesuksen sanat, joissa lasten kaltaisuus
asetetaan ihanteeksi, poikkesivatkin merkittävästi oman aikansa ja
kulttuurinsa ihanteista.
Juutalaisen, roomalaisen, hellenistisen ja varhaisen kristinuskon
kulttuurien kohdatessa ajatusten, käytäntöjen ja tulkintojen moninaisuudesta
ei voida poimia yksiselitteistä käsitystä lapsesta tai Jeesuksen sanojen
vaikutuksesta lasten arkielämään. Myös Jeesuksen sanoma sisältää
jännitteisiä käsityksiä suhteessa lapsiin. Seuraavassa alaluvussa jäsennän,
miten Jeesuksen julistuksessa esiintyvät jännitteiset käsitykset lapsista ja
perheestä ovat ohjanneet kristinuskon piirissä toisistaan poikkeavien aatevirtausten vakiintumiseen suhteessa lapsiin.

1.1 JÄNNITTEINEN LAPSENA OLEMINEN KIRKOSSA
Monet tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota Jeesuksen toiminnan radikaaliin
viestiin suhteessa lapsiin. 9 Jeesuksen toiminta Matteuksen evankeliumin 18.
luvun katkelmassa esiintyvää lasta ja opetuslapsia kohtaan voidaan nähdä
performatiivisena tekona. Jeesus opetti kulttuurissa, jossa sanat ja teot
kuuluivat yhteen. Siten Jeesuksen esimerkin seuraamista suhteessa lapsiin
voidaan pitää kirkon toimintaa ohjaavana normina. Lasten kaltaisuudessa on
jotakin erityisesti tavoiteltavaa. 10 Jeesuksen seuraajien tulee kutsua lapsia
myönteisellä tavalla kristittyjen yhteyteen ja asettaa heidät seurakunnan
keskelle. 11
Lapsen asettaminen esimerkiksi opetuslapsille kyseenalaisti kulttuurisia
ihanteita ja myllersi uskonnollisia hierarkioita. Synoptisiin evankeliumeihin
tallennetut kuvaukset Jeesuksen ja lasten kohtaamisista ohjaavat vaalimaan
kristillistä perintöä, jossa lapsi on esimerkillinen. Lasten evankeliumi (Mark.
10:13–16; Matt. 19:13–15; Luuk. 18:15–17) ohjaa lapset aikuisten huomion
keskipisteeseen. Jeesuksen esimerkki ohjaa siunaamaan lapsia ja ottamaan
lapset syliin. Käytännössä jakeita on tulkittu myös niin, että lapsille on
turvattu osallisuus jo varhaisten kristittyjen yhteisössä esimerkiksi kastamalla
aivan pienet lapset sukupuolesta riippumatta.
8

Wiedemann 1989, 19. Bakke 2005, 22. Asikainen 2016, 114–115.

Weber 1980, 22, 29. Silvola 1984, 171–175. Asikainen 2016, 114–118. Bunge (Ed.) 2001. Sosiologi
Rodney Starkin mukaan Jeesuksen julistuksen vaikutus naisten, lasten, muiden kansakuntien
edustajien ja orjien asemaan muutti heidän kohteluaan ja edisti merkittävästi kristinuskon leviämistä
Rooman valtakunnassa. Stark 1996, 123–128, 208, 211–215.
9

10

Weber 1980, 27. Von Balthasar 1991, 15–25.

2000-luvulla kansainvälinen Child Theology Movement eli Lapsiteologia-liike nojaa perusajatuksensa
velvoitteeseen asettaa lapsi seurakunnan keskelle ja siten ottaa lasten näkökulma konkreettisesti
huomioon teologisissa ja sosiaalieettisissä kysymyksissä. Collier 2009, 12. Bunge 2009, 32–34.
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Ajan kuluessa velvoite tulla lasten kaltaisiksi (Matt. 18:1–6; Mark. 9:33–
37) on kerännyt painolastia, kun sitä on tulkittu eri tavoin kulttuurisesta
kontekstista riippuen. Tällöin aikuisille suunnattu velvoite tulla lasten
kaltaiseksi on jopa kääntynyt lasten velvoitteeksi täyttää ihanteellisen lapsen
kriteerit. 12
Jeesuksen julistuksen on ymmärretty myös korostavan lasten
vastaanottamista sakramentaalisena toimintana. Jumalan sakramentaalinen
läsnäolo lapsissa perustuu siihen, että Jeesus ilmoitti itse olevansa salatulla
tavalla läsnä kaikkein pienimmissä ja muistutti edustavansa lähettäjäänsä. 13
Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus
tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti viereensä lapsen ja
sanoi heille: "Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se
ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on
minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri."
(Luuk. 9:46–48)

Edeltävässä lainauksessa Jeesus puhui lapsista myös paradoksaalisin
ilmauksin: “Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri” (Luuk. 9:46–
48). Jakeen tulkinta mahdollistaa uskonnollisen – ja mahdollisesti ihmisten
väliseen arvostukseen ja keskinäiseen hyväksyntään liittyvän – statushierarkian kääntämisen ylösalaisin. Tällöin pienimmästä ja vähäistä arvonantoa nauttivasta tuleekin suurin. Ristin teologian tulkinta voi ohjata
ymmärtämään, miten juuri siihen, mikä on ihmisten silmissä vähäarvoista eimitään, Jumala vuodattaa armonsa ja kohdistaa rakkautensa. 14 Kuitenkin
mikäli sosiaalisen tason statusjärjestyksen teologinen tulkinta riisutaan pois,
jäljelle saattaa jäädä vertaileva järjestys, jossa lasten, orjien ja muiden
pienimpien tulkitaan ominaisuuksiensa vuoksi kuuluvan hierarkian alimmille
tasoille.
Lapsen erityistä arvoa korostavien Jeesuksen sanojen lisäksi
evankeliumeissa esiintyy jännitteisiä, lapsen ja perheen arvoa kyseenalaistavia
Jeesuksen ilmauksia. Jeesuksen julistuksen jännitteisyys on yksi peruste,
minkä vuoksi lapsen esimerkkiä korostava julistus on ollut mahdollista
sivuuttaa kristikunnan historiassa. 15 Onkin kysyttävä, millaista teologista
Tekstin tulkintaan luetaan tyypillisesti patriarkaalinen kasvatusihanne, nöyryys ja kuuliaisuus
vanhemmille. Hakola & Lehtipuu 2013, 378–382, 390–394. Silvola 1984, 58–70.
12

13

Weber 1980, 58–60; Berryman 2009, 230–231.

14

Mannermaa 1995, 9–14.

Vuonna 2002 Jerome W. Berryman esitti Godly Play -metodin käsikirjassa The Complete Guide to
Godly Play Vol. 1 kahdeksan syytä, miksi kirkossa ei aiemmin ole ollut lapsuuden teologiaa (Theology
of Childhood). Berrymanin mukaan syinä lapsuuden teologian puutteelle ovat Raamatun lapsitekstien
kirjallinen niukkuus, alhainen käsitys naisista, samoin lapsista, valtarakenteet, kirkkopolitiikka, lasten
nostattamien teologisten kysymysten vaikeus, lapsiin liittyvien kulttuuristen käsitteiden vaikutus ja
ajatus lapsuudesta ohimenevänä kehitysvaiheena. Berryman 2002, 113–117. Berryman 2004, 140–146.
Berrymanin analyysi herätti minut 2000-luvun alkupuolella kysymään, pitääkö hänen näkemyksensä
paikkaansa. Berrymanin havainto on toisaalta tarkkanäköinen ja teologista kokonaisajattelua
koetteleva. Toisaalta etenkin 2000-luvulla on osoitettu, että teologian historiassa lapsista on kirjoitettu
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ajattelua ja toimintaa seuraa, mikäli Jeesuksen julistus lasten kaltaisuuden
esimerkillisyydestä otetaan vakavasti. Toisaalta voidaan tutkia, millaiset
käsitykset ovat tyypillisiä teologisille tulkinnoille, joissa lapsi nähdään
epäkiinnostavana, helposti sivuutettavana tai jopa haitallisena.
Puhuessaan oikeista omaisistaan ja sivuuttaessaan äitinsä ja veljiensä
yhteydenoton Jeesus kyseenalaisti perhesiteiden merkitystä (Matt. 12:46–50).
Toisaalta juuri Jeesuksen side vanhempiinsa, veljiinsä ja sisariinsa saattoi
hänen julistuksensa arvovallan kyseenalaiseksi kotikaupunkinsa synagogassa
(Matt. 13:53–57).
Osassa evankeliumiperikoopeista velvoite seurata Jeesusta näyttäytyi
eksklusiivisena valintana, joka edellytti valmiutta luopua perheestä (Luuk.
9:57–62; Matt. 8:18–22). Niinpä John Bunyanin Kristityn tavoin moni
Jeesuksen seuraaja on tulkinnut Jeesuksen opetuslapseuden edellyttävän
valmiutta luopua isästä, äidistä, vaimosta ja lapsista (Luuk. 14:25–30).
Matteuksen evankeliumissa Jeesus opetti avioliitosta ja naimattomuudesta
myös, että taivasten valtakunnan tähden jotkut ovat ottaneet osakseen
naimattomuuden (Matt. 19:1–12). Perikooppi, jossa Jeesus siunaa lapsia ja
opettaa, että heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta (Matt. 19:13–15)
seuraa välittömästi sen jälkeen.
Raamatun tekstit ja jopa Jeesuksen julistus sisältävät jännitteisiä
käsityksiä lapsena olemisesta ja sen tulkinnasta. Näiden käsitysten sisältöä,
merkitystä sekä vaikutushistoriaa kirkossa ja teologisessa perinteessä
tarkastelemalla voidaan tutkia, millainen ajattelu lapsista korostuu.
Tulkitsen, että keskeinen kristinuskon historiassa ilmenevä jännite
suhteessa lasten ja perheen arvostukseen juontaa juurensa Jeesuksen
jännitteisen julistuksen kahtia jakautuneesta tulkinnasta. Jeesuksen
julistuksen toisistaan poikkeavat käsitykset lapsista vaikuttavat jo Uuden
testamentin kirjoituksissa, varhaisessa kristinuskon tulkinnassa ja
myöhemmässä teologianhistoriassa kuin erilaisina linsseinä, joiden läpi
tarkasteltuna nähdään kaksi peruskäsitystä kristinuskon luonteesta. 16
Varhaisten kristittyjen keskuudessa yksi valtavirta tulkitsi kirkon olevan
luonteeltaan Jumalan lasten yhteisö. Tässä tulkinnassa iältään lapset
kuuluivat yhteisöön ja lapsilla oli yhteisössä luonteva ja keskeinen paikka,
yllättävän paljon, mutta tekstit eivät ole saaneet painoarvoa teologian valtavirrassa. Bakke 2009, 280.
Kirjassaan Children and the Theologians Jerome W. Berryman on puolestaan esittänyt luettelon, jonka
avulla voi tarkastella teologianhistorian jännitteisiä käsityksiä lapsista. Berryman on poiminut
kahdeksan erilaista lapsikäsitysten jännitettä (ambiguity): 1) kehityksellinen jännite lapsuuden
kehitysvaiheiden tai koko lapsuuden yleistämisen välillä, 2) jännite syntisyyden ja synnittömyyden
välillä, 3) jännite pysyvyyden ja muutoksen välillä, 4) jännite oppivien ja opettavien lasten välillä, 5)
jännite hengellisen kypsyyden ja kypsymättömyyden välillä, 6) suhdetasolla jännite lapsesta
hankaluutena tai siunauksena, 7) viittaustavan jännite lapsiin yleisessä symbolimerkityksessä tai
erityisessä, yksittäistä lasta kuvaavassa merkityksessä ja 8) metatason jännite, jossa edelliset jännitteet
itsessään ovat ristiriidassa toisiinsa nähden. Berryman 2009, 205–212.
16 Cornelia B. Horn ja John W. Martens ovat tarkastelleet Uuden testamentin kokonaisuutta, jossa he
ovat havainneet ristiriitoja perheen merkityksestä hengelliselle omistautumiselle. Horn & Martens
2009, 302.

15

Johdanto

jossa lapset opettavat Jumalan valtakunnasta. Metafora Jumalan lapsen
identiteetistä rakensi keskinäistä sidettä yhteisön jäsenten välille. Sosiaalinen
huolenpito ja esimerkiksi lasten heitteillejätön estäminen nähtiin keskeiseksi
osaksi yhteisön praksista. Jumalan valtakunta ymmärrettiin läsnäolevaksi jo
nyt ja ei vielä.
Toinen valtavirta puolestaan katsoi Jeesuksen seuraamisen edellyttävän
maailmasta ja sen viettelyksistä erottautumista. Perhe-elämä nähtiin
maailmaan sitovana. Se sopi huonosti yhteen kristinuskon tuonpuoleisuuteen
painottuvan tulkinnan kanssa. Etenkin askeettinen perinne piti arvossa
elämäntapaa, johon kuului valmius irrottautua perhesiteistä ja pidättäytyä
kiusauksesta tuottaa jälkeläisiä. Tässä tulkinnassa kristityn identiteetti
perustui erottautumiseen ja rajanvetoon maailman ja Jumalan valtakunnan
välillä.
Seuraavaksi vertailen toisiinsa näiden kahden valtavirran tulkinnan
mukaista lapsena olemiseen liittyvää teologista ydintä.
Metafora Jumalan lapsena elämisestä perustuu pääosin kolmeen teologiseen käsitykseen. Ensinnäkin teologiset käsitykset liitosta Israelin kansan ja
Jumalan välillä sisältävät runsaasti lapsi-, poika- ja tytär-retoriikkaa. 17
Varhaisten kristittyjen identiteetti Jumalan lapsina on luonteva jatke Jumalan
ja hänen kansansa välisestä liittoajattelusta läheiseen lapsen ja vanhempana
itsensä ilmaisevan Jumalan väliseen suhteeseen. Septuagintaan vakiintui
sanan hyioi käyttö, jolla viitattiin Israelin kansaan. Toiseksi Jeesuksen lasten
esimerkkiä painottava myönteinen julistus lapsista muokkasi varhaisten
kristittyjen käsitystä Jumalan lapsen identiteetistä. Kolmanneksi Jeesuksen
ymmärrettiin ilmoittaneensa itsensä Jumalan Poikana (υἱὸς θεοῦ). 18
Varhaisimmissa uskontunnustuksissa ilmaistaan: ”Sinä olet Kristus, elävän
Jumalan Poika” (Matt. 16:16). 19 Kokemus yhteydestä Jeesukseen veljenä ja
Jumalan Poikana liitti kristityt keskinäiseen yhteyteen Jumalan lapsina.
Jumalan lapsen jaettu identiteetti vaikutti myös iältään lasten paikkaan
kristillisessä yhteisössä, sillä kirkko miellettiin Jumalan lasten yhteisöksi.
Horn ja Martens korostavat, että Jeesuksen opetukset lasten vastaanottamisesta (Mk. 9:37) velvoittivat varhaiskristittyjä ottamaan lapset
kristittyjen yhteisöön juuri lapsina. 20 Toisaalta Jeesuksen julistus lapsista ja
metaforat veljeydestä Kristuksessa sekä Jumalan lapsen identiteetistä
ohjasivat vähintäänkin ihanteina sosiaalisten hierarkioiden purkamiseen
varhaisten kristittyjen keskuudessa. 21

17 Sananmukaisesti hepreasta käännettynä termi israelilaiset tarkoittaa “Israelin pojat”. Hakola &
Pakkala 2008, 27.
18

Vrt. Mk. 1:10–11; Mk. 9:7; Mk. 15:39.

Horn & Martens 2009, 41–42, 46. Myös kristittyjen varhainen ἰχθύς -symboli sisältää tunnustuksen
“Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Pelastaja”.
19

20

Horn & Martens 2009, 1, 41–42, 257–259, 347–352.

21

Stark 1996, 214. MacDonald 2014, 149–163.
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Sekä tyttö- että poikalasten kastaminen vakiintui varhain osaksi
varhaiskirkon käytäntöjä. Alkuseurakunnassa kastetut osallistuivat myös
ehtoolliselle. Varhaiskeskiajan jälkeen lasten ehtoolliselle osallistumisen
ehdot tiukentuivat vähitellen. Lopulta Trenton kirkolliskokouksessa (1545–
1563) kanonisoitiin Tuomas Akvinolaisen perustelut lasten sulkemiseksi
ehtoollisen ulkopuolelle. 22
Jeesuksen sanat lapsen esimerkillisyydestä ovat ohjanneet arvostamaan
myös lapsen uskon erityisiä piirteitä. Kuitenkin lasten erityisasema
uskonnollisissa yhteisöissä oli tunnustettu myös antiikin maailmassa.
Monissa säilyneissä teksteissä kuvataan lasten erityistä oivalluskykyä ja
yhteyttä jumalallisiin ilmoituksiin. 23
Toisaalta kristilliseen perinteeseen vakiintui kääntymykseen liitetty
velvoite erottautua perheestä ja maailmasta. Erityisesti askeettisuuden ihanne
ohjasi erottautumaan yhteiskunnallisesta järjestyksestä, jonka järjestäytymisessä perhesuhteiden jatkuvuus oli keskeisessä asemassa. Tuonpuoleisen
todellisuuden korostus ilmeni jo alkuseurakunnan pikaisessa paruusian
odotuksessa. Velvoite uskonnolliseen omistautumiseen johti myös
uskonnollisten hierarkioiden vakiintumiseen. Erityistä arvostusta nauttivat
ne, jotka omistautuivat Jumalalle. Perhesiteet taas nähtiin esteenä
uskonnolliselle kehitykselle. 24
Martin Lutherin (1483–1546) elämänhistoriassa yhdistyy jännite
askeettisen augustinolaismunkin ja luottavaisen lapsen esimerkkiä seuraavan
Jumalan lapsen identiteettien välillä. Luther ei löytänyt armollista Jumalaa
omistautumisestaan kurinalaiseen luostarielämään. Sen sijaan Lutherin
elämänmuutos augustinolaismunkista perheenisäksi merkitsi reformaattorin
– ja hänen vaimonsa Katharina von Boran – vahvaa viestiä kirkollisesta
muutoksesta suhteessa avioelämään ja lapsiin. Lutherin perheeseen syntyi
kuusi lasta, joista kaksi menehtyi ennen aikuisikää. Lisäksi perheen arkeen
kuului Lutherin sisaren lapsia, opiskelijoita ja lukuisia vieraita. 25
Varhaiskirkossa ripin kehittyminen osaksi seurakunnan elämää loi tiedollisia ja eettisiä ehtoja
ehtoolliselle osallistumiseen. Kuitenkin varhaiskeskiajalla lasten osallistuminen ehtoolliselle
hyväksyttiin varauksettomimmin. 700-luvun Ordo Romanuksen mukaan kastetut lapset vastaanottivat
ehtoollisen. 800-luvulla Toursin synodissa nousivat ensimmäiset lapsikommuunion lopettamiseen
liittyvät epäilykset. Tuolloin katsottiin, että lapset eivät osanneet käyttäytyä aikuisten edellyttämällä
tavalla. 1200-luvulla lapsiehtoolliskäytäntö päättyi sydänkeskiajan jumalanpalveluskäytäntöjen
muuttuessa. Ehtoolliselle pääsyn edellytyksiä olivat kasteen lisäksi riittävät uskontiedot, tietoinen
hartaus ja yksityisrippi. Trenton kirkolliskokouksessa (1545–1563) kanonisoitiin Tuomas Akvinolaisen
laatimat teologiset perustelut lasten sulkemiseksi pois ehtoolliselta. Myös konfirmaation aseman
vahvistuminen vähensi kasteen ja ehtoollisen arvoa. Hiltunen 1998, 17–35.
22

23

Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013, 188–233.

Horn & Martens 2009, 301–302; Bakke 2005, 260–261, 278–279. Laulaja 1981, 86–88. Vuolanto
2015, 2–3.

24

Stjerna 2009, 51–70. Mikkola 2017, 164–170. Mikkola poimii kiinnostavia esimerkkejä Lutherin ja
von Boran perheen arkielämästä, lapsista ja Lutherin erilaisesta suhtautumisesta tyttö- ja poikalapsiin.
Mikkola 2017, 177–190. 13-vuotiaana kuolleen Magdaleena-tyttären vaikutus Lutherin teologiseen
ajatteluun oli syvää. Sureva isä osoitti rakkautta, kiintymystä ja tunnustusta menehtyneen lapsensa
25
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Luther ei suinkaan ollut läntisessä kristikunnassa ensimmäinen teologi,
jonka elämänmuotoon perhe kuului. Lutherin elämänhistoriassa luostarin
jättäminen, selibaattilupauksen purkaminen ja avioituminen kuitenkin
ilmensivät käytännössä erottautumista katolisen kirkon perinteestä ja sen
opeista. Lutherin kiistat katolisen kirkon kanssa edellyttivät perusteltua
argumentointia muun muassa papiston selibaatista, avioliitosta, luostarilaitoksesta ja hyvistä teoista. Hänen ajattelussaan luostarielämän hengellinen
kutsumus vaihtui perhe-elämän kutsumukseen, jossa luostarisäännön
katekismuksissa kuvattua muunnelmaa sovellettiin noudatettavaksi sekä
kodeissa että yhteiskunnassa. 26
Ison katekismuksen esipuheessa Luther ohjaa huolehtimaan hyvin lasten
katekismusopetuksesta ja korostaa, että jokaisen kristityn tulee osata
katekismuksen sisältö. 27 Katekismusopetuksen ihanteiden mukaan
katekismuksen keskeisen sisällön harjoittamiseen opitaan ensisijaisesti
kotona. Kymmenen käskyä ohjaavat oikeaa toimintaa, apostolinen uskontunnustus uskon sisältöä ja Isä meidän -rukous hengellistä suhdetta
Jumalaan.
Osittain lasten ja kansan kasvatusvelvoite perustuu Lutherin käsitykseen
siitä, mikä on lapsille hyvää. Osittain lasten hyvällä kasvatuksella oli
välineellinen arvo. Tavoitteena oli, että lapset ja omiin tehtäviinsä sitoutuneet
ihmiset turvaavat kirkon ja vakaan yhteiskunnan jatkuvuutta. Luther myös
korosti lapsen esimerkillisyyttä. Lapsia ei tule ainoastaan kasvattaa, vaan
aikuisten – ja etenkin Lutherin vastustajien – tulisi seurata lapsen esimerkkiä.
Ison katekismuksen esipuheessa Martin Luther kehotti vastustajiaan
tulemaan jälleen lapsiksi ja opettelemaan aakkosista alkaen uskonkohtien
ydintä. Hän kertoi itse seuraavansa joka päivä lapsen esimerkkiä:
Silti teen kuin lapsi, joka opettelee katekismusta. Aamuisin ja
muulloinkin, kun minulla on aikaa, luen ja lausun sana sanalta ääneen
Isä meidän -rukouksen, kymmenen käskyä, uskontunnustuksen,
psalmeja jne. Sen lisäksi minun on joka päivä jatkuvasti luettava ja
opiskeltava, enkä sittenkään kykene käsittämään lukemaani niin kuin
kernaasti haluaisin. Lapseksi ja katekismusoppilaaksi minun on jäätävä
ja mielelläni jäänkin. 28
uskon esimerkillisyydelle. Isänä hän oli ollut kotona apostoli ja piispa ja tytär oli hyvä opetuslapsi. Strohl
2001, 157–158.
Katolisen papiston konkubinaatti oli yleinen mutta ei tunnustettu perhemuoto. Reformaation aikaan
avioliitto ja perhe olivat Euroopassa kriisissä. Naisista 40 % oli yksinäisiä, heistä 10–20 % leskiä.
Lapsista 30–50 % kuoli alle viisivuotiaana. Noitavainojen sadastatuhannesta uhrista naisia oli 80%
vuosina 1400–1700 ja useimmat heistä olivat naimattomia naisia tai leskiä. Protestantit ja humanistit
kiinnittivät huomiota avioliittovastaisuuteen liittyvien neitsyyden ja selibaatin ihanteisiin sekä katolisen
kirkon tapaan pakottaa neitsyyteen ja mustamaalata avioliittoa. Ozment 1983, 1–3; 8–9; 25. WA 10,2,
275–304. Hugh Cunningham kirjoittaa Christopher Hillin kiinnittäneen ensimmäisenä huomiota
kodinhoidon hengellistämiseen protestanttisessa perinteessä. Cunningham 1995, 47.

26

27

GK Vorrede, BSELK 912–915. Tunnustuskirjat, 330.

28

GK Vorrede, BSELK 916–919. Tunnustuskirjat, 328.
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Luther samaistui lapseen ja oppi lapsilta perhe-elämässä. Silti jännite
lapsen esimerkillisyyden ja perisynnin alaisuuden välillä ilmeni Lutherin
kasvatusajattelussa. Toisaalta hän edusti aikakauteensa nähden edistyksellistä
oppimiskäsitystä mutta oli toisaalta sidottu traditioon, jossa kasvatuksen
keinovalikoima perustui kuriin ja rangaistuksiin. 29 Lutherin katekismuksissaan esittämät korkeat perhe-elämän ihanteet eivät aina toteutuneet
hänen toivomallaan tavalla ohjaamalla ja suostuttelemalla. Korkea
perheihanne ja idealisoitu lapsikäsitys sekä kurinalaisesta luostarielämästä
siirretty uskonnollinen ja kasvatuksellinen vallankäyttö johtivat myös
jännitteisiin.
Monet Lutherin ajatukset lapsista ovat teologianhistoriassa melko
poikkeuksellisia. 30 Hän painotti lasten esimerkkiä ja kehotti vastustajiaan
tulemaan lapsiksi. Mutta mitä Luther oikeastaan tarkoitti velvoitteella tulla
lapsiksi ja miten hänen ajatuksensa ovat vaikuttaneet suomalaisessa
luterilaisessa perinteessä?
Lapsiksi heidän sen sijaan pitäisi tulla ja alkaa opetella aakkosia, mistä
he omasta mielestään jo kauan sitten ovat selviytyneet. 31

Suomalaisessa kontekstissa Lutherin sanat lapsiksi tulemisen velvoitteesta
ja katekismuksen opettelun aloittaminen aakkosista, ABC:stä alkaen, saavat
erityisen merkityksen. Ensimmäinen suomenkielinen kirja, vuonna 1543
julkaistu Mikael Agricolan ABCkiria sisälsi juuri aakkoset ja katekismuksen
pienoiskoossa sekä ruoka-, aamu- ja iltarukoukset. 32 ABCkiria johdatti
Suomen kansaa opiskelemaan katekismusta kuin lapsi. Näin suomenkieliset
saivat mahdollisuuden seurata Lutherin omaa ideaalia. 33
Söderköpingin provinsiaalisynodissa oli jo vuonna 1441 tehty päätös
kansan kielen käytöstä osassa jumalanpalvelusta. Vuonna 1492 vahvistettiin,
että päätös koski myös Suomea. 34 Ruotsissa, johon Suomikin kuului,
kansankielisyys jumalanpalveluksissa levisi melko nopeasti. Vuonna 1529
Luther julkaisi Ison ja Vähän katekismuksen. Samana vuonna Tukholman
raati päätti kansankielisen messun käyttöönotosta. Vuonna 1533 Tukholmaan
asetettiin suomalainen saarnaaja, mikä merkitsi suomenkielisen seurakunnan
alkua. Turussa ruotsalainen messu edelsi suomalaista. 35 Kansankielisyyden
tuoma muutos jumalanpalveluselämään oli tärkeä myös suomenkielisten
29

Schweitzer 1992, 31–54.

Jerome W. Berryman on luonnehtinut, että Lutherilla oli korkea ja arvostava näkemys (high view)
lapsista ja että hän oppi lapsilta. Berryman 2009, 98.

30

“- - das sie Kinder würden und das ABC anfiengen zu lernen”. GK Vorrede, BSELK 916–919.
Tunnustuskirjat, 328.
31

32

Heininen & Heikkilä 1996, 74–75.

Luther korosti kielen ymmärrettävyyden merkitystä ja painotti, miten lapset tulee erityisesti ottaa
huomioon saarnoissa. Schweitzer 1992, 39. WA 30 I, 142, 143.

33

Papin tuli lukea kansankielellä joka sunnuntai Isä meidän -rukous, Ave Maria, uskontunnustus ja
ripittäytymisen kaava. Häkkinen 2017, 138.
34

35

Pirinen 1988, 15–16.
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lasten identiteetin kannalta: kodeissa kuultua kieltä saattoi kuulla myös
kirkossa. Liturgisella kielellä ei enää erottauduttu arkitodellisuudesta.
Suomen reformaattori Mikael Agricolan elämäntyön jälki näkyy edelleen
suomen kirjakielessä ja siinä, miten kieli rakentaa todellisuutta. Wittenbergin
tuliaisina reformaation aatteita siirtyi suomen kieleen. Agricolan tärkein
suomennostyö on vuonna 1548 painettu Se Wsi Testamenti. Agricola työsti
käännöstä jo opiskellessaan Wittenbergissä vuonna 1537. 36 Raamatun
käännöstyö, uskonopin opettaminen ja suomen kirjakielen syntyminen
nivoutuivat Agricolalla yhteen: suomen kirjakielen luominen oli hänelle
väline, jotta uskonpuhdistuksen hengessä Jumalan sana saataisiin kansan
kielellä luettavaksi. 37 Näin lasten ja tavallisen kansan opetus vakiinnutti
reformaatiota Suomessa. Jännite onkin siinä, että toisaalta väkivaltainen ja
jopa häikäilemätön Kustaa Vaasan edistämä valtiollinen ja poliittinen järjestys
takasi luterilaisuuden vakiintumisen. 38 Niinpä ihanteet lapsen ja tavallisen
kansan esimerkillisyydestä ovat historian eri vaiheissa ohjanneet Suomessa
toisinaan paradoksaalisesti pönkittämään valtarakenteita ja toisinaan vahvistamaan suomalaista identiteettiä.
Jatkuvasti lisääntyvät katekismusopetuksen vaatimukset ohjasivat uskonnonharjoitusta tiedolliseen ja jopa kurinpidolliseen suuntaan. Lapsen
esikuvallisuuden painotus ja lapsen esimerkin seuraaminen jäivät taka-alalle.
Lutherin jälkeen tiedolliset vaatimukset ennen konfirmaatiota ja ensiehtoollista lisääntyivät entisestään. Kun Laurentius Petrin vuoden 1571
kirkkojärjestys salli ehtoollisen antamisen kahdeksanvuotiaille, tietovaatimusten lisääntyessä ikäraja kohosi vuonna 1686 13–14 vuoteen. 1800luvulla konfirmaatio toimitettiin protestanttisilla alueilla 15 vuoden iässä.
Konfirmaation merkityksessä korostui enemmän lukutaito, aikuistuminen,
kansalaisoikeuksien ja -velvollisuuksien vahvistuminen ja lupa avioitua kuin
yhteys seurakuntaan ja mahdollisuus osallistua ehtoolliselle. 39
Luterilaisessa kirkossa on pidetty tärkeänä huolehtia lasten ja nuorten
kristillisestä kasvatustyöstä. Kirkko huolehti kansanopetuksesta lukkarinkoulussa, kiertokoulussa ja pyhäkoulussa. Kirkollinen lapsityö syntyi 1800luvulla pyhäkouluissa ja sunnuntaikouluissa. Vähitellen vapaaehtoiset
pyhäkoulun ohjaajat korvautuivat ammatillisen koulutuksen saaneilla. Viime
vuosikymmeninä kirkon kristillinen kasvatustyö on muuttunut yhä
professionaalisemmaksi. Päiväkerhotoiminta alkoi 1950-luvulla, ja toiminnan
laajennuttua lastenohjaajat olivat 1900-luvun jälkipuoliskolla kirkon voimakkaimmin kasvava ammattikunta. Kristillinen nuorisotyö alkoi 1800-luvulla
Käännöstyössään Agricola käytti useampaa lähdeteosta. Esipuheessa hän kertoo kääntäneensä Uuden
testamentin puolittain kreikankielisestä ja puolittain latinan-, saksan- ja ruotsinkielisistä kirjoista.
Hänellä oli käytettävissään kreikankielisen alkutekstin lisäksi Lutherin saksannos, Erasmus
Rotterdamilaisen latinankielinen käännös ja ensimmäinen ruotsinkielinen Uusi testamentti vuodelta
1526. Häkkinen 1994, 83.
36

37

Heininen & Heikkilä 1996, 74–75.
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Immonen 2016, 58–59.

39

Hiltunen 1998, 17–33; Immonen 2016, 57–85.
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yhdistystoimintana ja siirtyi osaksi paikallisseurakuntien toimintaa vähitellen
sotien jälkeen. Nuorisotyöntekijöiden koulutus aloitettiin 1949, ja kirkon
ensimmäinen nuorisotyön johtosääntö hyväksyttiin 1955. Naispappeusaloitteen rauettua vuonna 1963 perustettiin lehtorin opetusvirka, jossa myös
naisteologit saattoivat kasvattaa ja julistaa. Vuonna 1996 nuorisotyönohjaajia
kouluttavia oppilaitoksia liitettiin osaksi ammattikorkeakouluja. 40
Perheiden elämän monimuotoisuutta on huomioitu jo kauan kirkon
perheneuvontatyössä ja kasvatustyössä. 2000-luvulla on vakiinnutettu kirkon
perhetyötä ja perhelähtöistä työotetta monimuotoisten perheiden ja niiden
jäsenten hyvinvoinnin edistämiseksi. 41 Kirkon kasvatustyön ulkopuolella
kannanotot lapsista ja perheestä niveltyvät keskusteluun avioliitosta ja seksuaalisuudesta. 42 Tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvän keskustelun havahduttamina kirkon ja yhteiskunnan perhe- ja avioliittokeskustelun ja -käsitysten
nähdään olevan muutoksessa. Kirkossa esiintyy neuvottomuutta siitä, miten
kirkossa huomioitaisiin yksin asuvien jatkuvasti kasvava määrä. Myös tahaton
ja valittu lapsettomuus haastavat kirkon puhetta lapsista ja perheestä. Lasten
näkökulma sosiaalisena ja juridisena ilmiönä on otettu yhä painokkaammin
osaksi keskustelua. 43
Yhdistyneet kansakunnat julisti vuoden 1979 lapsen vuodeksi. Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa tuli vuonna 1979 voimaan piispainkokouksen
päätös lasten oikeudesta osallistua ehtoolliselle yhdessä vanhempiensa
kanssa. Päätöstä edelsivät pitkät keskustelut, jotka olivat alkaneet vuonna
1950. Toisaalta englantilaisesta perhejumalanpalveluksesta omaksuttiin
1970-luvulta alkaen tapa siunata lapsia ehtoollispöydässä. Seurakunnissa
paikalliset tavat, pappien ja seurakunnan työntekijöiden käsitykset sekä
heidän antamansa opetus lasten ehtoollisesta ja ehtoolliskäytännöt vaihtelevat. Hämmennys lasten osallistumisesta ehtoolliselle jatkuu edelleen. 44
Lapsen vuosi 1979 näkyi myös Kirkkojen maailmanneuvoston julkaisuissa,
kun Hans-Ruedi Weber laati ekumeenisen asiakirjan N:o XXIV, Jesus and the
Children. Se suomennettiin ja julkaistiin vuonna 1980 nimellä Jeesus ja
lapset. Kirja oli tärkeä sysäys myöhemmille lapsen merkitystä painottaville
teologisille puheenvuoroille. 45
40

Niemelä 2004, 20–21.

Minäkö perhetyön tekijä? 2009, 3–7. Parhaillaan päivitetään Perhelähtöisen seurakunnan
suuntaviivat -asiakirjaa, jota valmistellaan kirkkohallituksessa kirkolliskokouksen käsiteltäväksi
marraskuussa 2019.
41

42 Piispojen puheenvuorossa perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta piispojen kannanotto lapsista
sisältyy puheenvuoroon, jossa otsikoinnin mukaan rakkaus, avioliitto, seksuaalisuus ja lapset nähdään
lahjoina. Rakkauden lahja 2008, 5, 89–110.
43

Hytönen (toim.) 2017, Perhe ja avioliitto murroksessa.

44

Hiltunen, 1998, 50–89. Ahtiainen (toim.) 2012, 9–10; 26–56.

Kalevi Silvolan vuonna 1984 valmistunut eksegeettinen tutkimus “Lapset ja Jeesus. Traditio- ja
redaktiohistoriallinen tutkimus synoptisten evankeliumien lapsiperikoopeista” sai innoituksensa
luennointipyynnöstä lasten vuonna ja oli ajankohtainen juuri muuttuneen lasten ehtoolliskäytännön
vuoksi. Silvola 1984.
45
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Suomi ratifioi Lasten oikeuksien sopimuksen vuonna 1990. Kirkossa ja
kirkon lapsi- ja nuorisotyön järjestöissä lasten oikeuksien korostaminen
omaksuttiin osaksi toimintakulttuuria, koska nähtiin tarpeelliseksi edistää
yhteiskunnassa etenkin positiivista uskonnonvapautta ja lasten oikeutta
uskonnon harjoittamiseen. Lasten edun edistämistä, päätösten lapsivaikutusten arviointia, lasten kuulemista ja osallisuutta on pyritty lisäämään esimerkiksi 1. tammikuuta 2015 voimaan tulleen säännöksen KJ 23:3 § nojalla. 46
Suomalaisen uskonnonvapautta koskevan keskustelun painopiste on
siirtynyt oikeudesta harjoittaa omaa uskontoa keskusteluun vapaudesta valita
oma uskontonsa. Viime vuosina tämä suuntaus on vaikuttanut lasten
kasteiden määrään Suomessa. Päätelmä valinnanvapauden korostamisesta
osoittaa, että uskonnon ei niinkään tulkita olevan merkitykseltään toiminnan
praksista vaan kimppu episteemisiä uskomuksia ja asenteita. Monet
vanhemmat päättelevät, että lapsen uskonnonvapaus voidaan turvata
parhaiten antamalla lapsen myöhemmin päättää itse uskonnostaan. 47 Sekä
syntyvyys Suomessa että lasten kasteiden määrä evankelis-luterilaisessa
kirkossa ovat vähentyneet merkittävästi vuosina 2012–2015 48 ja vähentyneet
edelleen vuosina 2016–2017. Kirkon jäsenennusteen mukaan kasteiden
väheneminen jatkuu vuosina 2019–2040. Kasteiden määrän väheneminen ja
kirkon uskonnollisen tradition oheneminen ovat herättäneet konkreettisen
huolen kirkon jatkuvuudesta. 49
Kirkon
kasvatustyö
on
totuttu
jakamaan
lapsityöhön
tai
varhaiskasvatukseen, varhaisnuoriso- tai tyttö- ja poikatyöhön, nuorisotyöhön
ja rippikoulutyöhön. Työala-ajattelu on perustunut osittain kirkon
työntekijäryhmien, kuten lapsi- ja nuorisotyönohjaajien erityisalojen
osaamiseen ja toisaalta kirkon toiminnan suunnittelun, koulutuksen,
resursoinnin ja tilastoinnin käytäntöihin. Työala-ajattelu on ohjannut kirkon
keskustelua lapsista painottamaan lapsen ikäkautta ennen varhaisnuorisotyön
tai koulutyön alaisuuteen siirtymistä. Tämä on kaventanut käsitystä siitä, mitä
on olla lapsi. Kirkon työalakeskeisyydessä on painottunut eri ikäkausille
“Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja
otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka
käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.” KJ 23:3 §. LAVA-ohjeistus 2015,
5. Ehd. KJ 10:4 §.

46

Ideologiset syyt ohjaavat päätöstä jättää lapsi kastamatta. Kastekyselyyn 2019 vastanneista, joiden
lapsi oli jäänyt kastamatta, 55 % ei pitänyt itseään uskovaisena, 49 % luonnehti sidettään kirkkoon
ohueksi ja 42 % ei kuulu kirkkoon. Toisaalta 10 % heistä piti lapsikastetta Raamatun vastaisena. 51 %
kertoi kastamattomuuden syyksi sen, ettei puoliso halua lasta kastettavan ja 12 % sen, etteivät
isovanhemmat halua, että lapsenlapsi kastetaan. 75 % vanhemmista, joiden lapsi oli jäänyt kastamatta,
halusi lapsensa voivan itse päättää kasteestaan. Salomäki 2019, 2.
47

Helsingin hiippakunnassa toteutetun tutkimuksen mukaan syynä päätökselle jättää lapsi kastamatta
oli, että vanhemmat haluavat lapsen itse voivan päättää uskonnostaan ja ettei toinen vanhemmista
halunnut lasta kastettavan. Kolmanneksi kävi ilmi, että usein lapsi liitettiin muun kuin luterilaisen
seurakunnan jäseneksi. Hytönen 2016, 113–118. Rönnqvist 2012, 10–11; 23–28.
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Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö 2016, 17–18. Kirkon tilastot 2019. Jäsenennuste 2019–2040,
kastetut.
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sopivat sisällöt ja toiminta. 50 Haittana kuitenkin on, että kirkon
kasvatustoiminta on näyttäytynyt iän perusteella ryhmiteltyjen henkilöiden
yksilökeskeisenä toimintana. Kapea ikään perustuva käsitys lapsena
olemisesta on ohjannut kasvamaan nopeasti pois lapsuudesta kohti tyttö- ja
poikatyötä tai varhaisnuorisotyötä, rippikoulutyötä ja nuorisotyötä.
Kasvatuksen suunta on ohjannut kehitykseen pois lapsena olemisesta kohti
hengellistä aikuisuutta konfirmaatiossa. Työalakeskeisyyttä on korjattu
korostamalla laaja-alaista työotetta sekä kirkon kasvatustyössä että
perhetyössä.
Kirkon jännitteinen lapsi- ja perhekäsitys ilmenee konfirmaation korostumisena toisinaan jopa kasteeseen nähden. Kun kasteessa tullaan Jumalan
lapseksi, konfirmaatiossa korostuu hengellinen ja yhteiskunnallinen aikuisuus. Lupa osallistua ensimmäistä kertaa itsenäisesti ehtoolliselle on
korostanut kasteen ja ehtoollisen sakramenttien lahjaluonteen ja keskinäisen
yhteyden sijaan yksilön itsenäistä valintaa. Myös rippikouluun ja konfirmaatioon on liitetty itsenäistymisen ja jopa perheestä erottautumisen
ajatuksia. Tätä suuntaa on kirkossa korjattu, kun vuoden 2017 rippikoulusuunnitelmaan Suuri ihme kuuluu painopisteenä osallisuus yhteisöön,
näkemys rippikoulusta perhetyönä ja siten myös yhteys rippikoululaisen
perheeseen. 51
Luterilaisessa kirkossa lapsikaste on vakiintunut käytäntö, jossa seurataan
apostolista perintöä ja luterilaisessa tunnustuksessa korostettua kasteen
teologiaa. 52 Kuitenkin sekä karismaattisen kristillisyyden käsitykset uskovien
kasteesta että uskonnonvapausajatteluun kuuluva käsitys siitä, ettei lapsen
puolesta saa tehdä päätöstä tämän uskonnosta, haastavat kirkon lapsikastekäytäntöjä.
Kirkon oman tunnustuksen ytimessä Jeesuksen opetukset lapsen uskon
esikuvallisuudesta ja lapsesta, jossa Jumalan valtakunta on erityisellä tavalla
läsnä, johdattavat arvioimaan teologista argumentointia ja käytäntöjä
suhteessa lapsiin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Kansainvälisessä lapsiin liittyvässä teologisessa tutkimuksessa hyödynnetään 1900-luvun lopussa ja 2000-luvulla noussutta lapsi- ja lapsuudentutkimuksen (Childhood Studies) innoittamaa kansainvälistä monitieteistä

Kirkon kasvatustyön ansiona on, että eri työaloilla ja jatkokoulutuksessa on seurattu aktiivisesti
uskonnonpedegogiikan, kasvatustieteen, sosiaalitieteiden ja muiden lähitieteiden virtauksia ja työstetty
kirkon omaa kasvatuskatsomusta.
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Suuri ihme 2017, 12, 21–22.
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Jolkkonen 2000, 334–344.
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tutkimusta ja kohdennetaan tutkimuksen huomio lapsiin. 53 On oivallettu, että
esimerkiksi varhaiskirkon teksteissä lapsista on kirjoitettu yllättävän paljon. 54
Ville Vuolannon mukaan 2000-luvulla lapsuudentutkimus on onnistunut
jättämään taakse Philippe Arién ja tämän välittömien seuraajien rakentaman
tutkimuksen viitekehyksen. Vuolannon mukaan Arién perintönä tutkimuksen
metodologinen painopiste keskittyi tutkimaan toisaalta sitä, missä määrin
lapsuus ymmärrettiin erilliseksi elämänvaiheeksi, ja toisaalta lasten
emotionaalista suhdetta vanhempiinsa. Lapsiin ja perheeseen liittyvien
termien käyttö metaforina on puolestaan ollut teologien, varhaiskirkon
tutkijoiden sekä kasvatuksen historian alaa. 55
Tässä tutkimuksessa pyrin yhdistämään nämä näkökulmat, joiden perusta
nähdäkseni on sanan lapsi käsitteellisissä ehdoissa. 56 Tässä tutkimuksessa
hyödyntämäni sosiaalieettinen käsiteanalyyttinen metodi ohjaa myös metodologiseen vuoropuheluun lapsi- ja lapsuudentutkimuksen uusien kysymyksenasettelujen kanssa. Modernissa lapsuudentutkimuksessa tutkijoiden huomio
on suunnattu lasten toimijuuteen ja identiteettiin. 57 Samalla olen kiitollinen
Vuolannon analyysille siitä, että olen tullut tietoiseksi siitä, millaisia metodologisia riskejä erilaisiin lapsuudentutkimuksen analyysitapoihin liittyy.
Lapsen käsitteen käyttötavat ohjaavat ja toisinaan kapeuttavat eri tieteenalojen kysymyksenasetteluja. Lapsen käsitteen eri käyttömerkityksiä voidaan
puolestaan hyödyntää vahvistettaessa monitieteisen lapsitutkimuksen metodologista perustaa.
Seuraavaksi esitän tiivistetysti, millaiseen monitieteisen lapsuudentutkimuksen ja lapsikeskeisen teologisen tutkimuksen kenttään tutkimustyöni
asettuu.
Lapsiin ja lapsuuteen liittyvä akateeminen tutkimus on lisääntynyt 1960luvulta alkaen ja erityisesti 2000-luvulla. 58 Monitieteisen lapsuudentutkimuksen (Childhood Studies) nousu on innoittanut myös teologista lapsiin
liittyvää tutkimusta. Lapsuudentutkimuksen pyrkimyksenä on edistää monitieteisen tutkimuksen avulla mahdollisimman monille hyvän lapsuuden
Marcia Bunge on tutkijakollegoineen tehnyt ansiokkaan työn julkaisemalla lapsiteologiaan keskittyvät
artikkelikokoelmat, joihin viittaan sivulla 32. Reidar Aasgaardin johtamaan Oslon Yliopiston
monitieteiseen tutkimushankkeen “Tiny Voices from the past” kuului myös suomalaistutkijoita.
http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/childhood/ (viitattu 12.1.2017). Vuodesta 2003
alkaen American Academy of Religion -konferenssin ohjelmaan on kuulunut Childhood Studies and
Religion Unit. https://papers.aarweb.org/content/childhood-studies-and-religion-unit (viitattu
12.1.2017).
53

Bakke 2009, 280–281. Tutustumalla Ville Vuolannon ja hänen kollegoidensa ylläpitämään antiikin ja
varhaiskeskiajan lapsuudentutkimusta koskevaan bibliografiaan voi havaita tutkimusalan volyymin
kansainvälisessä tutkimuskentässä. Vuolanto 2018.
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Vuolanto 2016, TA 5–6, 481–482.

Alaluvussa 1.3 esitän käsitteellisen erottelun termistä lapsi ja johdan sen perusteella tutkimuksen
etenemisen perusrakenteen.
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Qvortrup & Corsaro & Honig 2009, 1–17.
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toteutumista. Myös teologian alalla on erityisesti 2000-luvulla vahvistunut
useita virtauksia, joissa lapsen näkökulma huomioidaan.
Lapsiin liittyvällä tutkimuksella ei ole teologian alalla Suomessa
vakiintunutta termistöä. Myös kirkossa käytettävään teologiseen praksikseen
lasten kanssa on ammennettu teologisia ajatuksia ja käytäntöjä lukuisista eri
virtauksista. 59 Monet uskonnonpedagogiset metodit ovat normatiivisia, jopa
erilliskoulutusta vaativia säädeltyjä toimintamalleja. Suomalaisessa yhteiskunnassa myös lapsen oikeuksien kieli sekä kirkon juridiset velvoitteet ja
säännökset ohjaavat kirkonkin toimintaa lasten kanssa. Kielen eri tasoilla
käytävä keskustelu lapsesta aiheuttaa sekaannusta ja toimintatapojen
horjuvuutta. Myös monitieteisen lapsuudentutkimuksen hyödyntämisen
haasteena on, että eri tieteenaloilla käsitykset lapsen hyvästä vaihtelevat ja
ovat toisinaan jopa jännitteisiä.
Mikä siis tekee kirkon ja perheiden toiminnasta lasten kanssa sellaista
kristillistä kasvatusta, johon seurakunta, vanhemmat ja kummit sitoutuvat,
kun he lupaavat kastejuhlassa huolehtia lapsen kristillisestä kasvatuksesta? 60
Millä ehdoin kotien ja seurakunnan kristillinen kasvatus on luterilaisen kirkon
tunnustuksen ja normatiivisten toimintaohjeiden mukaista? Monet konkreettiset kysymykset lasten arkielämässä kaipaavat myös aikuisten elämässä
käsitysten selkeyttämistä ja perusteluja, jotta lasten hyviä voidaan turvata.
Innovaatio lapsikeskeisestä teologiasta ei ole uusi. Lapsi on ollut etenkin
uskonnonpedagogiikan, eksegetiikan ja jossain määrin sakramenttiteologian
tutkimusaiheena. Kuitenkin akateeminen tiedeyhteisö on liiaksi sivuuttanut
lapsena olemiseen liittyvät systemaattisen teologian alan tutkimuskysymykset. Eero Huovisen Luther-tutkimuksen alaan kuuluva tutkimus
Fides infantium. Martin Lutherin käsitys lapsen uskosta 61 on suomalaisessa
ja kansainvälisessä teologisessa keskustelussa poikkeuksellinen keskittyessään lapseen ja lapsen uskoon teologisena kysymyksenä. Huovinen esittää
argumentit kasteen lahjaluonteesta ja lapsen uskosta esityisesti esseekokoelmansa Baptism, Church and Ecumenism artikkeleissa “Die
unverlierbare Gabe der Taufe in der Theologie Martin Luthers”, “Martin
Luthers Lehre vom Kinderglauben: Fides infantium als reale Gabe Gottes und
reale Teilhabe an Gott” ja “Fides infantium – fides infusa”. 62 Huovisen
teologiset puheenvuorot ovat arvokkaita osoittaessaan, että kysymys lapsen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uskontokasvatuksen metodologiaan on poimittu virtauksia
esimerkiksi Yhdysvalloista (Jerome W. Berryman: Godly Play), Iso-Britanniasta (lasten spiritualiteetti;
Rebecca Nye) ja Saksan katoliselta ja protestanttiselta alueelta (Kirchenpädagogik
http://www.bvkirchenpaedagogik.de (viitattu 15.01.2017), kirkkopedagogiikka). Osa metodeista on
normitettu ohjaajien koulutuksella (Godly play, bibliodraama ja löyhemmin normitettuna Lattiakuvat)
ja osa kaupallistetuilla tuotteilla (Martin Lönnebon Rukoushelmet, Godly play -materiaalit).
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“Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että N.N. saa
kristillisen kasvatuksen?” KKK III, osa 1., 20.
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Huovinen 1991.
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Huovinen 2009.
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uskosta on keskeinen näkökulma tarkasteltaessa Lutherin vanhurskauttamisoppia. 63
Marcia J. Bunge on tutkijakollegoineen edistänyt akateemisessa tutkimuksessa tietoisuutta lapseen liittyvien teologisten tutkimuskysymysten tärkeydestä. Yhteistyössä syntyneet artikkelikokoelmat The Child in the Bible, The
Child in the Christian Thought, Children and Childhood in World Religions,
Children, Adults and Shared Responsibilities sekä uusimpana Nordic
Childhoods 1700–1960 muodostavat fragmentaarisuudesta huolimatta
kattavan kuvan teologisesta ajattelusta, jossa lapset otetaan huomioon. 64
1900-luvun lopulla ja 2000-luvulla lapsikeskeisestä teologisesta
praksiksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat ja toimijat ovat
verkostoituneet esimerkiksi seuraavien sateenvarjojen alle. Suomalaisessa
kontekstissa puhutaan lapsuudenteologiasta viitaten sateenvarjokäsitteeseen
Theology of Childhood. Lapsuudenteologian yksi innoittaja on Suuri leikki menetelmän (Godly Play) kehittäjä Jerome W. Berryman. 65 Lapsuudenteologia-nimike liittyy läheisesti myös toimintakeskukseen ja järjestöön, joten
termi ei ole neutraali.
Kansainvälinen lapsiteologialiike (Child Theology Movement) puolestaan
korostaa teologista praksista, jossa lapsi asetetaan seurakunnan keskelle, ja
käytännön työssä lapset pidetään yksilöinä mielessä ja heidän elämänsä
todellisuutta pyritään parantamaan. Jumalan valtakunnan nähdään olevan
erityisellä tavalla läsnä lapsissa. Jeesuksen sanojen radikaali viesti koetaan
muutosvoimana, joka ohjaa tapaa tehdä lapsikeskeistä teologiaa erityisesti
kehittyvissä maissa. 66
Termillä lastenteologia (Children’s Theology, Kindertheologie) viitataan
toimintaan, jossa teologiaa tehdään lasten kanssa. Tutkimusalan lähtökohtana
on lasten oikeus ilmaista uskonnollista katsomusta ja käsitys, että lasten
teologiset ajattelukyvyt tuottavat sivuuttamattomia käsityksiä todellisuudesta.
Empiirinen tutkimusote ohjaa lastenteologisen ajattelun tutkimusta. 67
Suomalaiseen teologiseen keskusteluun lapsesta on poimittu käsityksiä ja
toimintatapoja näistä kaikista suuntauksista. Vakiintumaton termistö on
kuitenkin aiheuttanut pulmia, puhutaanko esimerkiksi lapsuudenteologiasta,
lastenteologiasta vai lapsiteologiasta. Termistön vakiintumattomuus ja
Huovinen tiivistää Luther-tutkijoiden aiemman väittelyn lapsen uskoa koskevasta teologisesta
argumentaatiosta ja liittyy Lutherin perustavaan ajatukseen, että sekä lapsen että aikuisen usko on
luonteeltaan Jumalan teko ja Jumalan lahja. Huovinen 2009, 27–30.
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Bunge (Ed.) 2001; Bunge (Ed.) 2008; Browning & Bunge (Ed.) 2009; Bunge (Ed.) 2012. Aasgaard &
Bunge & Roos (Ed.) 2018.
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Berryman 2002; Berryman 2009; Berryman 2017.

66

Collier (Ed.) 2009, 7–9. Child Theology Movement.
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Henrik Simojoen mukaan Friedrich Schweitzer on edelleen jaotellut lastenteologian kolmeen osaan:

1) lasten teologia (Theologie von Kindern) on lasten ajattelun tuottamaa teologiaa, 2) teologia lasten
kanssa (Theologie mit Kindern) on lapsen ja aikuisen välistä dialogissa muodostuvaa teologiaa ja 3)
teologia lapsille (Theologie für Kinder) on aikuiselta lapselle saatua teologiaa. Simojoki 2010, 69–86.
Schweitzer 2003, 9–16.
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pirstaleisuus on johtanut vaikeuteen esittää punnittua näkemystä lapsiin
liittyvästä teologisesta ajattelusta. Kirkossa ja yhteiskunnassa puhe lapsista
kantaa edelleen jännitettä, että lapsi on toisaalta esikuvallinen ja toisaalta
lapsena oleminen on epämieluisaa, sillä lasten sosiaalinen asema on edelleen
maailmassa heikko ja lapset ovat helposti sivuutettavissa.
Tässä alaluvussa esitin eri näkökulmia, jotka paljastavat jännitteisiä
käsityksiä lapsesta, lapsen hyväkäsityksistä ja niiden turvaamisesta. Usein
sekavalta ja ristiriitaiselta vaikuttava keskustelu johtuu osittain käytettyjen
termien merkitysten epäselvyydestä ja siitä, ettei keskustelussa osata erottaa
kielen tasoa, jolla argumentoidaan. Käsityksillä, joita keskustelussa ilmaistaan, on yhteys toimintaan lasten kanssa. Toteutuva toiminta puolestaan
paljastaa, mitä pidetään arvokkaana ja tavoiteltavana suhteessa lapsiin.

1.2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ, KÄSITEANALYYTTINEN
METODI JA LÄHTEET
Tutkimustehtävä. Tehtävänä on analysoida sosiaalieettisen käsiteanalyysin
keinoin, mitä lapsena oleminen ja lastenkaltaisuus ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon normatiivisten tekstien valossa sekä miten niiden mukaan
lapseksi tai lasten kaltaiseksi tullaan.
Tutkimuksessa kysyn teologisen etiikan näkökulmasta, millainen lapsen
arvo on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja toimintaa
ohjaavissa teksteissä. Toiseksi tutkin teologisena kysymyksenä, mitä on olla
lapsi tai lasten kaltainen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja
toimintaa ohjaavien tekstien mukaan. Tutkimuksen tavoitteena on
1. selkeyttää käsiteanalyysin keinoin keskustelua lapsesta,
2. rakentaa lapsena olemiseen liittyvää keskustelua selkeyttävä
käsiteväline, jota voidaan hyödyntää, kun halutaan parantaa
yhdessä toimimista lasten kanssa sekä kirkossa että yhteiskunnassa
ja
3. esittää lapsiteologian puheenvuoro Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kontekstissa.
Tutkimustyö kuuluu teologisen etiikan ja sosiaalietiikan alaan. Eettisessä
tarkastelussa tutkitaan hyvää koskevia käsityksiä eli arvoja ja toimintaa
ohjaavia normeja. 68 Tutkimusote ohjaa kysymään, millainen lapsi on ja
millaisia ovat lapsen hyvät, millaisin keinoin lapsen hyviä voidaan tavoitella ja
miten kirkossa voidaan yhdessä toimien edistää lapsen hyvien toteutumista.
Analyysin avulla paljastuvat käsitykset ja toimintamallit lapsen hyvien
turvaamisen keinoista ja velvotteista paljastavat samalla käsityksiä lapsen
arvosta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa. Tärkeä näkökulma
on kysyä, mitä annettavaa kirkon lapsikäsitteistön uskonnollisilla tai teologisilla hyvillä on lapsen muihin hyviin. Lapsena olemisen teologisen mallin
68

Von Wright 2001, 6, 24–27. Hallamaa 2017, 8.
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esittäminen edellyttää nyansoitua lähdeaineiston analyysia, järjestelyä ja eriikäisten lähteiden tulkintaa uuden tutkimustiedon valossa.
Metodi. Tutkimuksen metodina on sosiaalieettinen käsiteanalyysi.
Käyttämäni tutkimusmetodi nousee systemaattisen analyysin 69 ja filosofisen
käsiteanalyysin 70 traditiosta. Korostan ilmauksella ’sosiaalieettinen käsiteanalyysi’ sitä näkökulmaa, että tutkimuskohteena olevien kirkon eri tavoin
normatiivisten lähdetekstien lapsikäsitteet ja -käsitykset ohjaavat – tai niillä
pyritään ohjaamaan – kirkon sosiaalisessa todellisuudessa käsityksiä, hyväkäsityksiä ja toimintaa. Tutkimukseni käsiteanalyyttisellä teoreettisella
tarkastelulla on siis tarttumapintaa käytännölliseen pyrkimykseen parantaa
yhdessä toimimista.
Tutkimuksen alkuvaiheessa ajattelin, että keskityn tutkimaan ikäkäsitteistön nojalla lapsiin ja lapsuuteen liittyviä lähdetekstejä ja käsitteitä.
Tutkimuksen edetessä havaitsin, että ennakkokäsitykseni oli kapea. Vuoropuhelussa lähteiden kanssa kiinnostuin sanan lapsi rikkaista käyttömerkityksistä ja johdannaisista.
Analysoin sosiaalieettisen käsitenalyysin avulla lapsena olemiseen ja
lapsen arvoon viittaavien käsitteiden merkityksiä, keskinäisiä suhteita ja
käyttöä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon normatiivisissa teksteissä.
Tutkimuskohteena on erityisesti suomen kielen kantasanan lapsi ja siitä
johdettujen termien merkitykset ja käyttö lähdeteksteissä. Oletuksena on, että
yhteisössä käytettävä puhuttu ja kirjoitettu kieli, käsitykset ja normit ohjaavat
yhteisön ajattelua ja toimintaa. Pyrin selkeyttämään käsiteanalyysin avulla,
miten termiä lapsi ja siitä johdettua lapsikäsitteistöä käytetään ja millaisia
käsityksiä lapsesta ja lapsena olemisesta kirkon tunnustusta ja toimintaa
ohjaavissa teksteissä esiintyy. Pyrin osoittamaan, millaista todellisuutta
lapsesta ja lapsen arvosta juutalais-kristillisen perinteen ja erityisesti
luterilaisen kirkon toimijat ovat rakentaneet käytetyillä käsitteillä ja
käsityksillä eri aikakausina. Analysoin, miten niitä tulkitaan, millaiseen
yhteistoimintaan lasten kanssa niillä ohjataan ja mitä niistä seuraa lasten
kannalta.
Käsiteanalyysi perustuu ajatukselle, että empiirisen todellisuuden ja
havainnoivan ja tulkitsevan tutkijan välissä ovat käsitteet, joilla empiiriseen
todellisuuteen viitataan. Kirkon kontekstissa on erityistä, että juutalaiskristillisen teologisen perinteen käsitteistöllä pyritään ilmaisemaan uskonnollista ja jaettua ihmiselämän todellisuutta. Kirkon normatiivisten tekstien
käytöllä pyritään myös vaikuttamaan havaittavaan todellisuuteen yksilö- ja
yhteisötasolla esimerkiksi rukousten, tulkintojen ja toimijuusihanteiden
avulla. Kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavien tekstien lapsena olemiseen
liittyvän käsitteistön ja käsitysten voidaan katsoa tarjoavan perustan erilaisille
ajattelu- ja toimintamalleille, joita noudattaen kirkon jäsenet voivat omaksua
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Jolkkonen 2007, 5–21.
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Hallamaa 2017, 8–13. Von Wright 2001, 24–48. Kirjavainen 1996, 5–11.
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yksittäisten lasten arvoon vaikuttavia käsityksiä, asenteita, ihanteita ja
toimintamalleja.
Toteutan tehtävän analysoimalla kirkon tunnustusta ja toimintaa
ohjaavien tekstien kantasanaan lapsi ja siitä johdettujen termien käsitteellisen
varannon. Pyrin selkeyttämään sanan lapsi, siitä johdettujen sanojen ja
lähikäsitteiden merkitykset ja käyttöehdot. Analysoin lapsena olemiseen
viittaavan käsitejärjestelmän rakenteita, koherenssia, kronologista kehitystä
ja jännitteitä. Samalla tavoitteenani on luoda käsitteellisiä rakenteita lapsiin
liittyvälle teologiselle jatkotutkimukselle ja esimerkiksi kasvatusfilosofiselle
ajattelulle.
Tässä tutkimuksessa rakennan sosiaalieettiseen käsiteanalyysiin perustuvan teologis-filosofisen antropologisen mallin, joka kuvaa, mitä on olla lapsi
ja lasten kaltainen ja miten lapseksi tullaan Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon tunnustuksen ja toiminnan ydintekstien mukaan. Lapsena olemisen
käsitteellisen perustan selkeyttämisen lisäksi tutkin, mitä lapsena oleminen
on etenkin teologisena kysymyksenä. Käsiteanalyysin tulkinnallinen tehtävä
ohjaa edelleen kysymään, mitä annettavaa lapsiteologialla on kirkon tunnustuksen ytimen arviointiin ja ilmaisemiseen kirkon toiminnassa.
Kysymys lapsen arvosta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on
moniulotteinen. Sen selvittämiseksi tutkin, millaisin käsittein lapsia ja lapsena
olemista kuvataan, millaisia käsityksiä ja ihanteita lapsesta esitetään ja miten
tosiasiallisesti suhteessa lapsiin toimitaan. Lapsen arvon osoittamiseksi
hyödynnän lapsikäsitteistön ja -käsitysten sosiaalieettistä analyysiä, jolla
selvitän lähteissä esiintyviä käsityksiä lapsen hyvistä ja niiden turvaamisesta.
Poimin käsityksiä lapsen hyvistä tekstikohdista, jotka kuvaavat lapsen
olemusta, lapsena olemista suhteessa toisiin toimijoihin, lasten toimijuutta ja
lapsen identiteettiä. Tutkin yhteistoimintaa lasten kanssa kuvaavia verbejä,
lasten toimijuusihanteita ja lapsia kohtaan edellytettyjä velvollisuuksia sekä
yhteistoiminnan toteutumista lasten kanssa.
Käsitykset siitä, millainen lapsi on kirkon tunnustuksen ja toiminnan
ydintekstien mukaan, paljastavat lapsen olemusta ja toimijuutta koskevia
episteemisiä uskomuksia. Käsitykset lapsen hyvistä ovat sidoksissa käsityksiin
lapsen olemuksesta, persoonasta, kyvykkyyksistä, identiteetistä ja toimintamahdollisuuksista. Lapsen hyväksyvä tunnustaminen (Recognition) ja lapsen
arvon ilmeneminen kirkossa ovat sidoksissa lapsen hyvien turvaamiseen
vastavuoroisessa yhdessä toimimisessa. 71
Lähteet. Tutkimuksen lähderajaus on perusteltua tehdä niin, että tutkin
ensisijaisesti lähteitä, jotka ohjaavat normatiivisesti lapsiin liittyvää ajattelua
ja käytännön toimintaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa.
Kirkkolaissa todetaan, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tunnustus perustuu Raamattuun ja on lausuttu kolmessa vanhan kirkon
uskontunnustuksessa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Tarkemmin kirkon
tunnustus on ilmaistu Kirkkojärjestyksessä (KL 1:1§; Ehd. KL 1:2§; Ehd. KJ
71
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1:1§). Kirkkolain tunnustuspykälässä määritellään, että kirkon tehtävä on
tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja
sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (KL 1:2§; Ehd. KL 1:2§). Näin ollen totean, että
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ilmaistaan eksplisiittisesti
ensisijaisesti kirkon jumalanpalveluselämässä ja kirkollisissa toimituksissa.
Käytän tutkimuksen primäärilähteinä Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kirkolliskokouksen viimeksi hyväksymää käännöstä Raamatusta 72,
Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoja 73, kolmea vanhan kirkon
uskontunnustusta 74, sekä Kirkkolakia ja Kirkkojärjestystä 75 (KL 1:1§; Ehd. KL
1:1§). Käytän kirkon perustehtävää ilmaisevan toiminnallisen tason
tutkimuksessa primäärilähteinä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen viimeksi hyväksymää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
kirkkokäsikirjaa osat I–III: Jumalanpalvelusten kirjaa 76, Evankeliumikirjaa 77
ja Kirkollisten toimitusten kirjaa osat 1.–3. 78 sekä Virsikirjaa jumalanpalvelusliitteineen 79. Sanalla liturgiset tekstit viittaan edellä mainittuihin
kirkolliskokouksen hyväksymiin aineistoihin, joita käytetään Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä.
Osana valmistautumista reformaation merkkivuoteen 2017 käynnistettiin
mittava hanke, jonka tuloksena vuonna 2014 julkaistiin luterilaisten tunnustuskirjojen tieteellinen laitos Die Bekenntnisschriften der EvangelischLutherischen Kirche. Käytän sitä lähteenä tässä väitöstutkimuksessa.
Luterilaisten tunnustuskirjojen keskeinen asema määritellään kirkkolaissa.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkko
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Raamattu 2009.

73

BSELK. Tunnustuskirjat.

Apostolinen uskontunnustus, Nikaian uskontunnustus ja Athanasioksen tunnustus areiolaisuutta
vastaan. BSELK 42–43; 49–50; 57–60.
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Finlex KL ja KJ; Halttunen & Pihlaja & Voipio (toim.), Kirkkolainsäädäntö 2008; Kirkolliskokouksen
hyväksymä lakiesitys Kirkkolaki ja kirkkojärjestys; Ehd. KL ja Ehd. KJ.
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76 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja I: Jumalanpalvelusten kirja, 2001. Hyväksytty
kirkolliskokouksessa 12. tammikuuta 2000. Kirkkopalvelut. Suomen kirkon sisälähetyseura:
Pieksämäki. KKK I.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja II: Evankeliumikirja 2001. Hyväksytty
kirkolliskokouksessa 8. toukokuuta 1999. Kirkkopalvelut. Suomen kirkon sisälähetysseura: Pieksämäki.
KKK II.
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja III 2004. Kirkollisten toimitusten kirja. Osa 1.
Kasuaalitoimitukset. Osa 2. Vihkimiset, virkaan asettamiset ja tehtävään siunaamiset. Osa 3.
Rukoushetkiä. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. marraskuuta 2003. Kirkkopalvelut. Suomen kirkon
sisälähetysseura: Pieksämäki. KKK III. Osat 1.–3.
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79 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja, 2016. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 13. helmikuuta
1986. Virsikirjan lisävihko. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 4.11.2015. Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:
Mikkeli. VK.
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tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on
lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä
luterilaisissa tunnustuskirjoissa. 80

Kirkkojärjestyksessä täydennetään, että Suomen evankelis-luterilainen
kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa,
joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä
muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen
kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko
pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että
kaikkea oppia on kirkossa tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan
mukaan. 81

Viitteessä 80 kuvattu luterilaisten tunnustuskirjojen aseman jännitteisyyden eksplikointi Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen kommentaarissa on
mielenkiintoinen tutkimuksellinen lähtökohta: ovatko tunnustuskirjojen
lapsiin liittyvät ajatukset keskeisiä, vallitseeko niistä konsensusta, ja millainen
normatiivinen sitovuus niillä on?
Tutkimuksen lähdeaineisto on syntynyt noin kolmen vuosituhannen
aikana heprealais-hellenistisessä kulttuurissa (Raamattu), läntisessä kristi80

KL 1:1§; Ehd. KL 1:2§.

KJ 1:1§; Ehd. KJ 1:1§. Tämän pykälän kommentaarissa vuodelta 2008 todetaan, etteivät
tunnustuskirjat ole oikeusnormeja. Kirkkojärjestys saa kuitenkin oikeudellisen sitovuutensa
kirkkolaista, mistä seuraa, että myös tunnustuskirjojen sisällölle on annettava tietty oikeudellinen
sitovuus. Kommentaarin mukaan käsite “kirkon tunnustus” ei tarkoita tunnustuskirjojen koko sisältöä,
vaan niiden keskeisiä ajatuksia, joista ei kommentaarin mukaan kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä
luterilaisessa teologiassa. Tunnustuspykälän kommentaarissa kritisoidaan kaikkien luterilaisten
tunnustuskirjojen mainitsemista velvoittavassa säädöksessä ja niiden rinnastamista vanhan kirkon
uskontunnustuksiin. Kirkkolainsäädäntö 2008, 295–296, KJ 1:1§:n kommentaari kohta 1.
81

KJ 1:1 §:n/1993 kommentaarin toisessa kohdassa määritellään, että “tunnustuskirjojen alkuperäinen ja
siten ainoa virallinen sanamuoto on latinan tai saksan kielellä. Kommentaarissa viitataan laitokseen
BSELK 1986. 10. Aufl. Göttingen. Kommentaarin mukaan suomenkielinen käännös “Evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat” on epävirallinen, joskin kirkkokäsikirjan yhteydessä hyväksyttyjä
uskontunnustuksia on pidettävä virallisina. Tämä ilmaus selventää työni lähderajausta mutta on samalla
ongelmallinen. Ainoa ja virallinen luterilaisen tunnustuksen sanamuodon ilmaiseva teos on latinan ja
saksan kielellä kirjoitettu, mutta silti sillä on tietty oikeudellinen sitovuus. Etuna BSELK:n virallisessa
käytössä on, että tällöin säilytetään tunnustuksen täsmälliset ilmaukset sekä luterilaisten kirkkojen
välinen virallinen keskusteluyhteys. Valinta on kuitenkin rajaava. Koska virallinen laitos on huonosti
saatavilla ja useimpien kirkon jäsenten – etenkin lasten – kielitaidon ulottumattomissa, moni rajautuu
siten jo lähtökohtaisesti virallisen kirkon tunnustusta koskevan keskustelun ulkopuolelle.
Ruotsin kirkossa historiallinen kehitys johti toisenlaiseen ratkaisuun. Ruotsin kirkossa tunnustuskirjojen vuonna 1730 julkaistulla ruotsinkielisellä, R. R. Broocmanin kuninkaallisen privilegion nojalla
toimittamalla kokoonpanolla on lain voima. Kun vuoden 1869 kirkkolaissa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa jätettiin pois Upsalan kokouksen päätös, myös yhteys Ruotsin kirkon
tunnustuskirjatraditioon katkesi. Myös tunnustuskirjojen sisäinen hierarkia on huomionarvoista:
esimerkiksi Tanskan ja Norjan luterilaisissa kirkoissa normatiivisina tunnustuskirjoina pidetään
ainoastaan Augsburgin tunnustusta ja Lutherin katekismuksia. Pirinen 2007, 26–27. Luterilaisen
maailmanliiton jäsenyys edellyttää etenkin Augsburgin tunnustuksen ja Lutherin katekismusten
hyväksyntää.
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kunnassa reformaation aikana (luterilaiset tunnustuskirjat) ja Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon traditiossa muuttuvassa yhteiskunnallisessa
kontekstissa (Kirkkolaki, Kirkkojärjestys ja liturgiset tekstit). Tänä aikana
myös käsitykset lapsista ja lapsuudesta ovat muuttuneet.
Raamatun lapsikäsitteistön etymologinen tausta, vastaavuus tai poikkeavuus heprean- ja kreikankielisissä käsikirjoituksissa ja kaanoneissa sekä
käsitteistön dekompositionaalinen analyysi verrattuna etenkin englannin,
saksan ja ruotsin kielen käsitteisiin tuottaa vastauksia kysymykseen, miten
lapsiin liittyvä käsitteistö ohjaa puhetta ja käsityksiä lapsista.
Raamatun kaanoniin kuuluu tekstejä, jotka paljastavat iältään lapsista
käsityksiä, jotka kulttuurisen kehityksen seurauksena ovat tulleet sekä
juutalaisen että kristillisen uskontulkinnan kanssa yhteensopimattomiksi.
Näistä käsityksistä tulee olla tietoisia ja kirkolla tulee olla Raamatun tulkintajärjestelmä, jonka nojalla voidaan perustella, millaisia käsityksiä iältään
lapsista ylläpidetään. Kirkon tradition itsearvioinnin osana tulee myös kysyä,
millaista toimintaa lapsia koskevista käsityksistä seuraa lapsia kohtaan.
Kirkon käsitteelliseen varantoon vaikuttaa myös sen toimintaympäristö.
Suomen lainsäädäntö sitoo kirkkoa julkisoikeudellisena yhteisönä. Myös
ihmisoikeuskieli, taloudellinen, psykologinen ja pedagoginen kieli sekä esimerkiksi vitaaliset ja kulutusta korostavat ihanteet vaikuttavat arvoja käsittelevään käsitevarantoon. Kohdentamalla tutkimuksen huomio juuri kirkon
tunnustuksen ja toiminnan ydinteksteihin voidaan havaita, nouseeko kirkon
lapsiin ja lapsen arvoon liittyvä puhetapa kirkon omasta käsitteellisestä
varannosta, sivuutetaanko kirkon toiminnassa keskeistä lapsikäsitteistöä ja
ilmeneekö kirkollisessa puheessa jännitteitä suhteessa lapsiin.

1.3 LAPSEN KÄSITE
Termin lapsi käsitteellisen erottelun tavoitteena on esittää, millaisia
merkityksiä kantasanalla lapsi ja siitä johdetuilla termeillä ilmastaan ja miten
sanan lapsi sanakirjamerkitykset ohjaavat sanan lapsi käyttöä.
Suomen kielen sanalla lapsi on varma etymologinen vastine sen lähisukukielissä. Itämerensuomen lapsi on johtamaton perussana. Rakenteensa ja
merkityksensä vuoksi sana lapsi voi kuulua ikivanhaan perussanastoon.
Suomen kirjakieleen se on kuulunut Agricolasta ja samanaikaisista käsikirjoituksista alkaen. 82
Sanalla lapsi (infans, barn, das Kind) on ollut kaksi perusmerkitystä jo
vanhassa kirjasuomessa. Ikään ja kehitykseen viittaavana käsitteenä sana
lapsi tarkoitti ihmistä syntymästä murrosikään. Tuolloin lakitekstissä lapsella
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Häkkinen 2004, 574.

32

tarkoitettiin alle 15-vuotiasta. 83 Sana lapsuus vakiintui vastaamaan lapsena
olemisen ikäkautta syntymästä murrosikään jo Agricolan käsikirjoituksissa. 84
Suhteeseen viittaavana käsitteenä sana lapsi tarkoittaa vanhassa kirjasuomessa jonkun poikaa tai tytärtä. 85 Sana lapseus vakiintui ilmaisemaan
lapsena olemisen suhdemerkitystä. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sanan
lapsi perusmerkitykset ovat säilyneet. 86 Suomen kielen sanakirjoista sanaa
lapseus ei kuitenkaan aina löydy. Tämä ei merkitse, ettei sanaa lapseus olisi
olemassa, vaan että sana lapseus ei kuulu kyseessä olevien kirjojen toimituskunnan mielestä suomen kielen keskeiseen sanavarastoon. 87 Yleiskielen
sanakirjojen katsauksen perusteella voidaankin kysyä, kapeuttaako suomen
kielen nykyinen keskeinen sanavarasto puhetta lapsista painottamaan yksipuolisesti lapsuuden ikään ja kehitykseen viittaavaa käsitteistöä.
Englannin kielessä ei käytetä vakiintuneesti käsitteellistä erottelua, jossa
ikään ja kehitykseen perustuva lapsuus, childhood, voitaisiin erottaa lapsena
olemisen suhdemerkityksestä. Termillä childship voitaisiin ilmaista lapseutta
suhteena, mutta termi esiintyy harvoin sanakirjoissa ja sitä ei juurikaan
käytetä. Saksan (die Kindheit – die Kindschaft), ruotsin (barndom –
barnaskap) ja suomen (lapsuus – lapseus) kielissä tällainen erottelu on
mahdollinen.
Suhdekäsitteeseen lapsi voidaan lisäksi liittää identiteettiä kuvaavia
merkityksiä, kuten suhde paikkaan, jolla ilmaistaan lasta ympäristön
kasvattina (luonnon lapsi, laps’ Suomen) tai ilmiöön (kesän lapsi, aikansa
lapsi), jolloin ilmaistaan kantajansa mentaliteettiä. 88 Suhdekäsitteenä sana
lapsi ilmaisee metaforana yhteyttä alkuperään tai kuvaa identiteettiä. Uskonnollisessa kielessä lapseuden suhdekäsitteistöä kuvaavat ilmaukset ovat
yleisiä ja moninaisia, kuten Jumalan lapsi, valon lapsi ja Abrahamin lapset.
Suomen kielessä lapseutta suhdekäsitteenä ilmaisevat sanat rakentuvat
genetiivimuodon avulla ja genetiiviattribuutit ovat yleisiä.
Kun lapsen käsitteen perusmalli on esitetty, havainnollistan, miten lapsen
käsitteen eri merkitysten käyttö poikkeaa toisistaan. Joukko-opin nojalla
voidaan ilmaista, että puhuttaessa ikään ja kehitysvaiheeseen liittyvästä
käsitteestä lapsi, iältään lasten joukko L ja iältään aikuisten joukko A kuuluvat
ihmisten joukkoon I, mutta joukko L ja joukko A eivät leikkaa:
Tällöin
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L∩A=∅

∀𝑥𝑥 (𝐿𝐿(𝑥𝑥) → ¬ 𝐴𝐴(𝑥𝑥))

Hakusana lapsi, VKS.
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Hakusana lapsuus, Kielitoimiston sanakirja.
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Hakusana lapsi, VKS.
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Hakusana lapsi, Kielitoimiston sanakirja.
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Yksityinen sähköposti Kaisa Häkkiseltä 22.1.2016.
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Kielitoimiston sanakirja 2012, 25.
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Arkikielellä voidaan ilmaista, että lapset eivät ole aikuisia. Joukko-opin
avulla osoitettua vertailua aikuisten ja lasten välillä voidaan tarkentaa.
Lapsuuden kehitysvaiheisiin ja niiden mukaisiin erilaisiin statuksiin
perustuvan ajattelun mukaan voidaan ajatella, että lapsilta puuttuu
ominaisuuksia, joita aikuisilla ajatellaan olevan. Iän ja kehityksen myötä
lapsen ajatellaan saavuttavan näitä ominaisuuksia, mikäli lapsen kehitys
etenee odotetusti.
Lasten kehitysvaiheita kuvaavat attribuutit ovat usein vertailusanoja
suhteessa aikuisiin tai lapsen kehitysvaihetta edeltäviin ja seuraaviin ikä- ja
kehitysvaiheisiin. Aikuisiin verrattuna lapsi on ihmisenä ”toinen”. 89
Iältään lapsen olemukseen kuuluu normaalioloissa kehitys. Myös sitä
voidaan mitata objektiivisin kriteerein sekä kvantitatiivisesti että
kvalitatiivisesti. 90 Sosiokulttuurinen konteksti ohjaa, millaisten ominaisuuksien ja kyvykkyyksien kehittymistä yhteisössä erityisesti tarkkaillaan ja
minkä kehitystä tuetaan. Samalla epäsuorasti paljastuu, mitä yhteisössä
arvostetaan. Tämä vaikuttaa myös siihen, mitä ehtoja lapsuuden ja
aikuisuuden rajalle asetetaan. Tämä raja on myös yhteydessä siihen, mitä
ehtoja täysien juridisten oikeuksien saavuttamiselle yhteiskunnassa asetetaan.
Suomessa ratifioitiin vuonna 1991 Yleissopimus lasten oikeuksista (LOS).
Sen ensimmäinen artikla velvoittaa kirkkoa julkisoikeudellisena yhteisönä
tarkoittamaan lapsella jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä. 91 Sanakirjamääritelmään perustuvan käsitteellisen erottelun nojalla Lapsen oikeuksien
sopimuksen mukainen määritelmä sanalle lapsi ohjaa ymmärtämään lapsena
olemisen kapeasti ikä- ja kehityskäsitteenä.
Lapsen oikeuksien kieli perustuu ajatukselle siitä, että vajaasti
kehittyneiden ominaisuuksiensa ja suhteessa aikuisiin asymmetristen
valtarelaatioiden vuoksi lapsi tarvitsee erityistä suojelua (protection) ja tukea.
Tämän ajattelun sivutuotteena kuitenkin lukitaan kiinni ajatuksia, jotka
painottavat ja säilyttävät käsityksiä, joiden mukaan lasten voidaan ajatella
olevan ominaisuuksiltaan jotakin vähemmän verrattuna aikuisiin. Painottuvana puhetapana tämä vaikuttaa kielteisesti lapsen arvon ilmenemiseen. On
jopa vaarana, että nämä lapsiin liitetyt kehittyvää tilaa kuvaavat attribuutit
ohjaavat puhetta lapsista ja korostuessaan vaikuttavat päinvastaisesti
verrattuna niiden lapsen etua edistävään tavoitteeseen. Vaikka niiden
tarkoitus on suojata lapsuutta ja lapsen kasvurauhaa, esimerkiksi Suomessa
edes 12-vuotiaat eivät tahdo olla lapsia. 92

Lapsitutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että iältään lapset edustavat aikuisiin nähden
toiseuden arkkityyppiä. Hendrick 2009, 99. Lapsitutkimuksen metodologiaa on pyritty siirtämään
lapsen ikää ja kehitystä korostavasta tarkastelusta lasten elämää koskevan sosiaalisen tason, kuten
sukupolvien suhteita ja lasten toimijuutta koskevaan tarkasteluun. Lange & Mierendorff 2009, 78–91.
89

Esimerkiksi yksilön pituus ja paino, aistien kyvyt, sanavaraston määrä, liikuntakyky, moraalisen
harkinnan kyky jne.
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LOS 1 artikla.
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Lallukka 2003, 212.
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Lapsena oleminen ei tyhjenny ikään ja kehitykseen viittaavaan
merkitykseen. Arkikielen suhteen laatua ilmaiseva sana lapsi edellyttää, että
lapsi x on vanhempien y ja z jälkeläinen. Sanakirjamääritelmissä lapsi
merkitsee suhdekäsitteenä ensinnäkin poikaa tai tytärtä suhteessa
vanhempiinsa. 93
Määritelmä on vakiintunut, mutta se ei ole ongelmaton. Sukupuoli on osa
ihmisen – myös lapsen – persoonaa, mutta nykytiedon valossa sukupuoli
nähdään erilaisista hormonaalisista, kehityksellisistä, geneettisistä,
fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista
koostuvaksi jatkumoksi. Suomessa yhteiskunta edellyttää lapsen sukupuolisidonnaista rekisteröintiä pian syntymän jälkeen ja kansalaisten henkilötunnus on sukupuoleen sidottu. Onkin tärkeää pohtia, missä määrin lapsen
sukupuoli määrittää yksilön lapseutta suhteessa vanhempiinsa. 94
Lapsen käsitteelliseksi määritelmäksi on ehdotettu myös ihmisen
jälkeläistä. 95 Tämä määrittely on kapea, sillä se viittaa vain lajiin, johon
jälkeläinen sukupolvien ketjussa kuuluu. Käsitteellisesti sanan ihminen ja
sanan lapsi välillä ei ole suhdekäsitteeseen perustuvaa sidosta, joka vastaa
sanojen vanhempi ja lapsi välistä sidosta. Ihmisestä voi kuitenkin tulla
vanhempi jollekin lapselle. Oleellinen kysymys onkin, millä ehdoin lapseksi ja
vanhemmaksi voi tulla ja mitä lapseus ja vanhemmuus ovat.
Suhdekäsitteenä lause “Hän on lapsi” on käsitteellisesti tyhjä ilman
referenssiä “suhteessa keneen?” tai “suhteessa mihin?”. Käsitteellisesti
lapseutta tai vanhemmuutta ilmaisevat suhdekäsitteet implikoivat
vastavuoroisen suhteen. Suhde joko on voimassa määrätyin ehdoin tai ei ole.
Ilman suhteen molempia osapuolia perhesiteisiin viittaavat käsitteet ovat
tyhjiä. Käsitteellisesti niillä on vastaavuus suhdekäsitteistön muihin
esimerkkeihin, kuten käsitteeseen Luoja, joka on käsitteellisesti tyhjä ilman
luotujaan tai käsite Taivaallinen Isä ilman lapsiaan.
On syytä painottaa, että sanalla aikuinen on ainoastaan ikään ja
kehitykseen viittaava merkitys. Käsitteellisesti lapsen ja aikuisen välisessä
suhteessa korostuu erilaiseen ikään ja kehitysvaiheeseen kuuluva
asymmetrinen relaatio. Käsitteellisten ehtojen nojalla lapsena oleminen
lapseutena edellyttää suhdetta vanhemmuuden edustajaan.
Suhdekäsitteenä sanan lapsi muotoilu poikkeaa edellä esitetystä ikä- ja
kehityskäsitteen lapsi loogisesta formuloinnista siten, että nyt lapsi
määritellään relaatioteorian 96 nojalla seuraavasti:
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VKS, hakusana lapsi. Kielitoimiston sanakirja 2012, 25.

Suomessa syntyy vuosittain noin kolmesta kahdeksaan lasta, joiden sukupuolta määrittävät
ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen ja joiden sukupuoli on näin ollen vaikeasti
määriteltävissä. ETENE 2016, 1, 3–5. Suhdekäsitteenä lapsen sanakirjamääritelmä “poika tai tytär
suhteessa vanhempiinsa” on erityisesti näiden lasten ja heidän perheidensä kannalta ongelmallinen,
jopa suhdetta vaurioittava.
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Wikipedia, hakusana “lapsi” https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsi (viitattu 7.8.2018)
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Miettinen 1995, 73–79.
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Johdanto

Sovitaan, että relaationa lapseus
𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

tarkoittaa, että “x on y:n lapsi” ja lapseusrelaatio
𝐿𝐿(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)

tarkoittaa, että “x on y:n ja z:n lapsi”.
Relaatioteoriaa voidaan hyödyntää ilmaisemaan selkeästi perhesuhteiden
moniulotteisuutta. Lapseusrelaatio suhteessa vanhempiin 𝑦𝑦 ja 𝑧𝑧 on relaationa
voimassa jokaisella vanhempien 𝑦𝑦 ja 𝑧𝑧 lapsella 𝑥𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑥𝑛𝑛 . Tällöin näiden lasten
eli sisarusten keskinäinen side on erityinen verrattuna muihin ihmisten
välisiin suhteisiin.
Arkikieli kuitenkin paljastaa, että sisarusten keskinäisiä suhteita kuvataan
esimerkiksi sanoilla veli, sisko, esikoinen, ainokainen, kuopus, veljekset,
siskokset, isoveli ja pikkusisko. Nämä sanat paljastavat tapoja luokitella lapsen
asemaa sisarussarjassa ja esimerkiksi sukupuolen määräävyyden arkikielen
sanastossa.
Oleellista onkin, että sana lapsi asettaa sukupuolesta riippumatta jokaisen
lapsen samanlaiseen asemaan suhteessa vanhempiinsa ja toisiin sisaruksiin.
Näin voidaan kuvata lapsena olemisen horisontaalisia suhteita. Lapsena
oleminen suhteessa vanhempiin ja toisiin sisaruksiin on pysyvää.
Relaatioteoria mahdollistaa lapsena suhteessa olemisen dynaamisen
kuvauksen. Myös jokainen vanhempi on samanaikaisesti jonkun lapsi:
𝐿𝐿(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧), 𝐿𝐿(𝑧𝑧, 𝑚𝑚, 𝑢𝑢).

Lapseus on myös ylisukupolvinen side, jota voidaan kuvata vertikaalisina
suhteina, kuten sukupuussa.
Suhdekäsitteenä ei voi olla lapsi ilman suhdetta vanhempiin, sillä ilman
biologisia vanhempiaan lapsi ei voi syntyä. 97 Toisaalta suhde lapseen 𝑥𝑥
muuttaa käsitteelliselläkin tasolla henkilöiden 𝑦𝑦 ja 𝑧𝑧 identiteettiä, toimijuutta,
roolia ja statusta. Ilman lasta ei voi olla äiti, isä tai isovanhempi. 98 Kuten lapsi
myös äiti, isä, sisko, veli ja isovanhempi ovat suhdekäsitteitä. Tämä voidaan
ilmaista käyttäen muotoa “z on ’äiti’ suhteessa lapseen x”. Lapseudessa ja
äitiydessä ensisijaista on partikulaarinen vastavuoroinen suhde, ei
objektiivisesti todennettava kuuluminen äitien joukkoon. Siis lapseuden ja
vanhemmuuden konstituoi partikulaarinen vastavuoroinen suhde.

Vuonna 2016 syntyi ensimmäinen lapsi, jonka keinohedelmöityksessä käytettiin kolmen vanhemman
sukusoluja. Munasoluissaan geenivirhettä kantavan äidin munasolun tuma korvattiin luovutetulla
munasolun tumalla ja korjattu munasolu hedelmöitettiin geenivirhettä kantavan, synnyttävän äidin
aviomiehen spermalla. http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/laaketiede/nyt-syntyi-ensimmainen-lapsijolla-on-3-biologista-vanhempaa-tarkoituksella-poika-6586249 (viitattu 19.1.2017)
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Lapsen arvoon liittyvät lukuisat merkitykset asettuvat erityiseen valoon lapsettomuudesta
puhuttaessa. Myös isovanhempien lapsenlapsettomuus on kriisi. Pruuki & Tiihonen & Tuominen 2015,
94–96.
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Suhdekäsitteeseen lapseus sisältyy merkitys, että lapseus säilyy aina.
Niinpä ollessaan lapsen vanhempia vanhemmat ovat samanaikaisesti aina
jonkun lapsia. Lapseus on ylisukupolvinen side.
Sanan kummi merkitysten muunnelmat eri kielissä paljastavat, miten
oleellista on, painotetaanko lapsiin liittyvässä keskustelussa lapsena ja
aikuisena olemista ikään viittaavana käsitteenä vai kuvataanko erityistä
sidettä lapsen ja vanhemmuuden edustajan välillä.
Kummikäytäntö vakiintui kirkon traditioon jo varhain. Kummiuden
etymologiset painotukset voivat ohjata kuvaamaan kummia lapsen aikuisena
tukijana (sponsor) tai aikuisena ystävänä. Tämä painotus poikkeaa
merkittävästi ajatuksesta, että kummi on lapsen jumalasuhteesta muistuttava
vanhempi (godmother, godfather) tai vanhemmuutta jakava commater tai
compater 99 tai että kummilapsi on hengellinen lapsi (filius spiritualis).
Suomen kielen sana opetuslapsi vastaa Uuden testamentin kreikankielistä
sanaa μαθητής (matheetees), latinan sanaa discipulus (engl. disciple), saksan
sanaa der Jünger ja ruotsin sanaa lärjunge. Suomen kielen opetuslapsi-sanan
konnotaatioissa on erityispiirteitä verrattuna muihin matheetees-sanan
käännöksiin. Ensinnäkin sana opetuslapsi sisältää sanojen opetus ja lapsi
merkitykset. Opetuslapsi-yhdyssanan ensimmäistä osaa opetus voidaan
verrata latinan- ja englanninkielisiin käännöksiin, joissa disipliinin oppisisällön lisäksi painottuu kuri ja jopa kuritus. Suomenkielisessä sanassa tämä
konnotaatio puuttuu.
Turun yliopiston suomen kielen emeritusprofessori Kaisa Häkkisen
mukaan suomen kielen sana opetuslapsi on todennäköisesti käännöslaina
muinaisruotsin sanasta lärjunge, joka puolestaan on lainaa keskialasaksan
sanasta lĕrjunge. Ruotsin lärjunge voi tarkoittaa myös naispuolista oppilasta,
vaikka käytännössä se on yleensä viitannut miesoppilaisiin. 100 Suomen kielen
sanassa opetuslapsi sukupuoleen sidottu merkitys puuttuu.
Olisi houkuttelevaa liittää suomalaisten reformaattoreiden ansioksi
suomen kielen sanan opetuslapsi inklusiivinen merkitys. Etymologinen
tutkimus kuitenkin osoittaa, että sana opetuslapsi lienee esiintynyt
vakiintuneena käsitteenä jo ennen Mikael Agricolaa. 101
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Kummiuden perusteet ja toteutuminen kirkossamme 2004, 3.
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Häkkinen 2015, “Agricola ja opetuslapsi”.

Sana opetuslapsi esiintyy jo Agricolan painettuja tekstejä vanhemmassa käsikirjoituksessa, ns.
Upsalan evankeliumikirjan katkelmassa (T 387), joka on kirjoitettu noin vuonna 1537. Käsikirjoitus on
Agricolasta riippumaton. Opetuslapsi-sana esiintyy Agricolalla niin vakiintuneena, että on pääteltävä
sanan olleen hänen aikanaan suomen kielessä yleisesti käytössä. Kiinnostava yksityiskohta löytyy
Agricolan Apostolien tekojen 9. luvun käännöksestä, jossa Jeesuksen naispuolisesta oppilaasta
(matheetria) käytetään nimitystä “opetuspiika” (Opetuspica). Häkkinen 2017, 138–165. Häkkinen 2015,
“Agricola ja opetuslapsi”. Häkkinen 1994, 79. Sanan “opetuspiika” loppuosan painotus saa lapsen sijaan
palvelija-vivahteen. Vuoden 1938 raamatunkäännöksessä jakeessa käytetään sanaa naisopetuslapsi ja
vuoden 1992 käännöksessä ilmaistaan, että “oli opetuslasten joukossa Tabita-niminen nainen” (Apt.
9:36).
101
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Johdanto

Etymologisin perustein on vaikeaa sanoa, miksi sana lapsi on valittu
opetuslapsi-sanan loppuosaksi. Kaisa Häkkisen mukaan Agricolan aikana
esimerkiksi sana “nuorikainen” on ollut käytössä. Sanan opetuslapsi
vakiintumiseen on saattanut vaikuttaa se, että opettajan rinnalla on käytetty
sanaa opetusisä, jonka vastapariksi sana opetuslapsi sopii. Toinen
mahdollisuus olisi ollut käyttää käsityöläisammatteihin liittyvää sanaa
oppipoika. Ruotsin kielessä käsityöläisammattien sanastoa on käytetty myös
hengellisessä merkityksessä, joten sanan oppipoika käytölle ei olisi ollut
estettä suomen kielessäkään. Sukupuolineutraali sana opetuslapsi on
kuitenkin oppipoikaa monikäyttöisempi. Lisäksi Lutherin tavoin Agricola piti
sekä tyttöjen että poikien opetusta tärkeänä. Sana opetuslapsi säilyi
hengellisessä merkityksessä vakiintuneena 1800-luvulle asti. Sana oppilas
otettiin uudissanana käyttöön 1830-luvulla, ja suomen kielessä vanhin koulun
oppilasta tarkoittava sana on ollut keskiajalta peräisin oleva sana teini. 102
Mikael Agricolan ja muiden Suomen reformaattoreiden sekä myöhempien
raamatunkääntäjien tekemät suomen kielen lapsikäsitteistöön liittyvät
teologiset ja kielelliset ratkaisut ohjaavat edelleen puhetta lapsesta suomen
kielellä. Toisaalta tulee pohtia, missä määrin modernissa akateemisessa
tutkimuksessa englannin kielen vallitseva asema ohjaa myös lapsiin liittyvää
kieltä ja tutkimusta. On myös havaittavissa, että sekularismin vaikutus ohjaa
yhteiskunnallista keskustelua niin, että uskonnolliset käsitteet, ilmaukset ja
käsitykset lapsena olemisesta voivat joutua sivuutetuiksi. Tämän tutkimuksen
yhtenä tehtävänä onkin osoittaa, millaisia lapsena olemisen merkityksiä
kirkon tunnustuksen ja toiminnan ydinteksteistä voidaan ammentaa.
Pidän perusteltuna, että suomalaisessa keskustelussa käytettäisiin termiä
“lapsiteologia” sateenvarjokäsitteenä lapsiin liittyvälle teologiselle keskustelulle. Nojaan termivalintani siihen, että lapsen käsite on merkitykseltään
rikas. Siten termi lapsiteologia sopii tieteenalan yläkäsitteeksi paremmin kuin
esimerkiksi lapsuudenteologia, joka viitatessaan ikäkäsitteeseen kapeuttaa
tutkimusalaa.

1.4 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN
Tutkimukseni lähtökohtana on kysymys, mitä Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon omasta tunnustuksesta nouseva lapsiteologia voisi olla ja millaisia
käsityksiä lapsena olemisesta ja lasten kaltaisuudesta kirkon tunnustusta ja
toimintaa ohjaavat tekstit sisältävät.
Luvussa 1.1 esitin, että Jeesuksen julistuksen jännitteiset sanat lapsista ja
perheestä ovat johtaneet jännitteisiin näkemyksiin ja toimintatapoihin
suhteessa lapsiin kristinuskon ja luterilaisenkin kirkon historiassa. Luvussa
1.2 asetin tutkimustehtäväksi analysoida sosiaalieettisen käsiteanalyysin
keinoin, mitä lapsena oleminen ja lastenkaltaisuus ovat Suomen evankelis102
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luterilaisen kirkon normatiivisten tekstien valossa sekä miten niiden mukaan
lapseksi tai lasten kaltaiseksi tullaan. Luvussa 1.3 esitin sanan lapsi kaksi
perusmerkitystä, sekä sanakirjamääritelmään perustuvia huomioita sanan
lapsi metaforakäytöstä. Tämä alustava käsitemääritelmä jäsentää tutkimusaineistoani, tutkimustehtävääni ja tutkimuksen kulkua.
Toiseksi tutkimustani jäsentää kysymys, mihin lapsen hyväksyvä
tunnustaminen kohdistuu. Hyväksyvän tunnustamisen kohteena voi olla
lapsen persoona, ominaisuudet, identiteetti ja toimijuus. 103 Tämän jaottelun
mukaisesti tutkin luvussa 2 lapsen ikään ja kehitysvaiheisiin liittyviä ominaisuuksia. Luvussa 3 tarkastelun kohteena ovat käsitykset lapseudesta suhteena.
Luku 4 kuvaa lapseksi tulemista, johon persoonana tunnustaminen
olennaisesti kuuluu. Luvussa 5 keskityn lapsen hyvien ja niiden joukossa
lapsen toimijuuden tunnustamiseen ja luvussa 6 tutkin lapsen identiteetin
tunnustamista.
Tutkin aluksi, mitä on olla iältään lapsi ja lasten kaltainen. Analysoin
pääluvussa 2 lähdetekstien lapsuuskäsitteistöä. Luvussa 2.1 tutkin, millaisilla
termeillä iältään lapsiin viitataan ja millainen iältään ja kehitykseltään lapsi
on lähdeaineiston mukaan. Luvussa 2.2 analysoin iältään lapsen hyviä ja
kehityksen tavoitteita. Luvussa 2.3 kuvaan lähdeaineistossa esiintyviä ikään ja
kehitykseen liittyviä statushierarkioita ja uskonnollisten statushierarkioiden
purkautumista lähdeaineistossa. Luvussa 2.4 muotoilen lapsuuden alkutilan
esimerkillisyyden ja kehittymisvelvoitteen välisen jännitteen haasteen kirkon
lapsenkaltaisuuden tulkinnalle.
Pääluvussa 3 tutkin, mitä lapseus on kirkon normatiivisissa teksteissä.
Luvussa 3.1 esitän lapseuden käsitteelliset ehdot ja keskeiset teologiset
lapseuskäsitteet. Luvussa 3.2 esitän tutkimuksen lähteistä nousevan
aatehistoriallisen linjan, jossa lapseuden ydinmerkitys on laajentunut
biologisesta lapseudesta inklusiiviseen lapseuden identiteettiin. Luvussa 3.3
analysoin lähteitä kuvaten ’Kenen lapsi?’ -metaforien kehitystä ekslusiivisesta
inklusiiviseen. Luvussa 3.4 argumentoin, mitä lapseuskäsitteistö paljastaa
lastenkaltaisuudesta suhteessa olemisen kannalta.
Pääluvussa 4 kysyn, miten lapseksi tullaan. Luvussa 4.1 tarkastelen lahjan
käsitettä, koska lapseutta on pidetty lahjana. Teen käsite-erottelun termien
lahjoitettu, annettu ja omaksuttu välillä ja hyödynnän sitä esittäessäni lapseksi
tulemisen ehdot. Luvussa 4.2 esitän lapseksi tulemisen mallit havaittavassa
todellisuudessa ja teologisella tasolla, sekä peilaan niihin kirkon
normatiivisten dokumenttien velvoitteita. Luvussa 4.3 tarkastelen lapseksi
tunnustamista teologisella tasolla. Luvussa 4.4 tutkin teologisella tasolla
lapsena tunnustautumista ja sen antia lastenkaltaisuudelle.
Pääluvussa 5 tarkastelen lapsen hyviä perustuen erotteluun, mihin lapsen
hyväksyvä tunnustaminen kohdistuu. Luvussa 5.1 tutkin, mitä lastenkaltaisuuden perusmerkitykset asettavat ehdoiksi lapsen hyväksyvälle
tunnustamiselle ja lapsen perustavien hyvien edistämiselle. Luvussa 5.2
103
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kokoan yhteen käsityksiä esimerkillisestä lapsesta ja lapsen toimijuusihanteista tutkimuksen lähdeaineistossa. Luvussa 5.3 osoitan lapsen
kaltaisuuden merkityksistä nousevat haasteet lapsen hyvien turvaamiselle.
Luvussa 5.4 argumentoin, että lapsen toimijuuden tunnustaminen on
perustava ehto lapsen hyvien turvaamiselle.
Pääluvussa 6 erittelen lapsena olemisen identiteetin keskeiset piirteet
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Luvussa 6.1 esitän aiempien lukujen
perusteella, millainen hyödyntämätön resurssi lapsena olemisen idea ja
identiteetti on sekä ihmisten välisen sosiaalisen tason että teologisen tason
kannalta kirkossa. Luvussa 6.2 jäsennän teologisen lapsikäsitteistön
huolimattoman käytön riskit lapsena olemisen identiteetille ja osoitan tarpeen
kirkon lapsikäsitteistön selkeyttämiselle ja rikastamiselle. Luvussa 6.3
argumentoin, miten iältään lapset ohjaavat lapsena olemisen identiteettiä
kirkossa.
Loppukatsauksessa luvussa 7 arvioin, mitä sosiaalieettisen käsiteanalyyttisen metodin avulla paljastuu siitä, mitä on olla lapsi ja lasten
kaltainen ja miten lapseksi tullaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
normatiivisten tekstien mukaan. Lopuksi esitän lapsena olemisen
käsitteellisen, teologisen ja eettisen annin kirkon tunnustukselle ja
toiminnalle sekä yhteiskunnalliselle keskustelulle lapsesta ja lapsen arvosta.
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2 LAPSET JA LAPSUUS KIRKON
NORMATIIVISISSA TEKSTEISSÄ
Tämän luvun aluksi esittelen käsitteistön, jolla eri ikäisiin lapsiin viitataan, ja
tarkastelen, millaisia käsityksiä eri ikäisistä lapsista ja lapsuudesta kirkon
normatiivisissa teksteissä ilmaistaan. Analysoin verbejä, joiden etymologia
viittaa iältään lapsiin ja jotka paljastavat, millaista toimintaa erityisesti
suhteessa iältään lapsiin harjoitetaan. Analysoin, miten käsitykset lapsen iästä
ja kehityksestä vaikuttavat lasten toimijuuteen ja mikä lasten ikää ja kehitystä
kuvaavien käsitteiden ja käsitysten keskinäinen suhde on. Tarkastelen myös
keskeisiä lapsiin liittyviä intersektionaalisia muuttujia (ikä, sukupuoli, etninen
tausta, sosiaalinen asema) lähdeteksteissä statushierarkian näkökulmasta.
Tutkin, miten kyseiset muuttujat vaikuttavat lapsen asemaan ja toimintamahdollisuuksiin yhteisössä. 104 Poimin esiin, millaiset tunnusmerkit etenkin
uskonnollisen ajattelun kehityslinjoissa ilmentävät muutoksia suhteessa
iältään lapsiin historiallisessa sosiokulttuurisessa toimintaympäristössä.
Ikään ja kehitykseen viittaava käsitteistö perustuu ihmiskuvaan, jossa eri
ikäisten henkilöiden ikä, kehitys ja elämänvaihe sisältävät toisensa pois
sulkevia attribuutteja, jotka kertovat kunkin elämänvaiheen tai kehitystason
ominaislaadusta. 105 Antiikin tutkijat ovat nykyään yhtä mieltä siitä, että sekä
antiikin kreikkalais-roomalaisessa että juutalaisessa maailmassa lapsuus oli
ilmiö, joka tunnistettiin sekä sosiaalisella tasolla että käsitteenä. 106
Tutkimusaineiston vanhimmat antiikista ja keskiajalta peräisin olevat
tekstit poikkeavat olennaisilta teologis-filosofisilta lähtökohdiltaan merkittävästi esimerkiksi 2010-luvulla voimassa olevista juridisista ja liturgisista
teksteistä. Vuosisatojen kuluessa sekä käsitykset Jumalasta että lapsista ovat
muuttuneet radikaalisti. Esimerkiksi osassa Mooseksen kirjoja kuvattu
arkaainen käsitys uhreja vaativasta Jumalasta ja jopa velvoite esikoispoikien
uhraamisesta (2. Moos. 22:27) on kumottu. Kolmannessa Mooseksen kirjassa
lasten uhraaminen Molokille kiellettiin kategorisesti kivitysrangaistuksen
uhalla vedoten siihen, että lasten uhraaminen häpäisee Jumalan nimen (3.
Moos. 18:21; 20:2) ja saastuttaa pyhäkön (3. Moos. 20:3). Lasten uhraamista
pidettiin yhteensopimattomana sekä moraalin että israelilaisen uskontulkinnan kanssa. Lapsia uhraavat henkilöt tuli sulkea kansan ulkopuolelle,
mutta mikäli paikallisyhteisö ummisti silmänsä lasten uhraamiselta, ajateltiin,
104 Katajala-Peltomaa & Vuolanto ovat nimenneet tutkimuksensa “Lapsuus ja arki” tärkeiksi
analyysikäsitteiksi iän, sukupuolen, etnisyyden, sosiaalisen aseman sekä yhteisön, suvun ja perheen.
Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013, 14. Omassa tutkimuksessani hyödynnän ensin mainittuja
analyysikäsitteitä ensisijaisesti tarkastellessani lapsuuden kehitysmahdollisuuksia pääluvussa 2 ja
jälkimmäisiä tarkastellessani lapseutta suhteessa olemisena pääluvussa 3.
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että Jumala itse sitoutui kääntymään lapsia uhraamalla Molokia palvelevaa
henkilöä ja hänen perhettään vastaan (3. Moos. 20:4–5). Esimerkki osoittaa,
että jo vanhimmissa Raamatun kaanoniin kuuluvissa teksteissä käsitys lasten
asemasta osana kansaa ja jumalanpalveluskulttia muuttui radikaalisti.
Lapsena olemisen ikään ja suhteeseen perustuvat näkökulmat leikkaavat
lähdeaineistossa intersektionaalisesti äärimmillään esimerkiksi niin, että
Mooseksen lain mukaan kielletyistä sukupuolisuhteista syntyneitä lapsia ei
saanut jäädä eloon (3. Moos. 20:20–21). Siten biologinen suhde vanhempiin
ja vanhempien sosiaalinen tunnustaminen yhteisössä määritti ehdot jopa sille,
saako lapsi elää. Sekä tuomittavaan tekoon syyllistyneiden vanhempien että
heidän lastensa tappaminen oli äärimmäinen keino sulkea pois ja kiistää
totaalisesti heidän arvonsa yhteisössä.
Lapsuuskäsitteistön analyysin avulla vastaan alaluvussa 2.1 kysymykseen,
millaisilla termeillä iältään lapsiin viitataan ja millaisia iältään lapset ovat
tutkimuksen lähteiden valossa.
Käsitys iältään lapsen olemuksesta ja iältään lasta koskevista uskomuksista
on läheisessä yhteydessä käsitykseen siitä, mitä pidetään hyvänä tai
haitallisena iältään lapsille. Kasvu ja kehitys kuuluvat lapsuuteen, ja lasten
kasvua pyritään ohjaamaan kohti yhteisön hyviksi tunnustamia päämääriä.
Luvussa 2.2 esitän, mitä lähdeaineistossa pidetään eri-ikäisille lapsille
ominaisena ja hyvänä ja miten lapsen hyviä pyritään turvaamaan.
Luvussa 2.3 esittelen lähdeaineistossa esiintyviä ikään ja kehitykseen
liittyviä statushierarkioita. Lähdeaineiston teksteistä on koottu aineksia myös
uskonnollisten hierarkioiden perustelulle. Toisaalta lähdeaineistossa
vedotaan juuri pienten lasten ominaisuuksiin, kun uskonnollisia hierarkioita
pyritään kumoamaan. Tällöin käsitykset iältään lasten esimerkillisyydestä
ohjaavat tavoittelemaan lasten kaltaisuuden ikään ja kehitykseen kuuluvia
ominaisuuksia.
Luvussa 2.4 asetan vastakkain tutkimuksen lähteiden kaksi argumentointitapaa, joissa ensinnäkin lapsuus nähdään ihanteellisena alkutilana ja toisaalta
tavoite kehittyä ohjaa pois lapsuudesta. Tämä jännite on keskeinen
näkökulma tarkasteltaessa lapsenkaltaisuuden ihannetta Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa.

2.1 LAPSUUSKÄSITTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ
Vanhassa kirjasuomessa sana lapsi on merkitykseltään laaja, sillä se kattaa
sukupuolesta riippumatta sekä ikäkäsitteet sikiöstä juridiseen aikuistumisikään asti että merkityksen ’jonkun lapsi’. Agricolan Uudessa testamentissa
myös sikiö on lapsi. 107 Sanan lapsi lisäksi Agricolan Uuden testamentin

Esimerkiksi “quin Elizabeth cwli Marian teruetyxen, hyppesi lapsi henen cohdusans” A II 164. VKS,
hakusana lapsi.
107
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käännöksessä käytetään ikäportaittaisia käsitteitä, kuten imeväinen 108 ja
lapsinen, jolla viitataan pieneen lapseen tai holhoavasti aikuisiin. 109 Agricola
käytti termiä nuori täsmentämään ikämäärittelyä. 110 Sana nuorikainen
(adolescens, yngling; lisäksi juvenis) tarkoittaa toisaalta iältään nuorta ja
toisaalta nuorta miestä. 111 Nuorta naista, neitoa (virgo, jungfru, mö ~ neitzy,
neitze) tarkoittava sana Agricolan käännöksessä oli neitse. 112
Vanhan kirjasuomen sanakirjan mukaan myös sana lapsuus (lapsus) on
kuulunut Agricolan aikaiseen käsitteistöön. Sanalla tarkoitetaan vanhan
kirjasuomen mukaan ihmisen ensimmäistä ikäkautta syntymästä murrosikään. Sana esiintyy esimerkiksi Agricolan Uuden testamentin käännöksen
jakeessa 2. Tim. 3:15, jossa Timoteuksen tunnustetaan tunteneen kirjoitukset
lapsuudesta alkaen. Kreikankielinen alkuteksti viittaa kirjoitusten tuntemiseen jopa sikiöaikana tai pikkulapsesta (βρέφος) alkaen. Vanhan
kirjasuomen erikoissanastossa sanalla lapsuus tarkoitetaan myös ihmisen
lapsensuhdetta Jumalaan. 113 Esimerkiksi Agricolan Uuden testamentin
käännöksessä kehotetaan olemaan lapsia pahuudessa mutta ei taidoissa (1.
Kor. 14:20). 114
Taulukon 1 mukaisesti juutalaiselle ja aristoteliselle käsitykselle sikiön
kehityksestä oli yhteistä, että myös syntyvän lapsen sukupuolen ajateltiin
olevan sikiönkehityksen tulos. Perinteisten juutalaisten lähteiden mukaan
sikiön sukupuoli määrittyi joko neljäkymmentä tai kahdeksankymmentä
päivää hedelmöittymisen jälkeen. Käsitys sielun luomisen ajankohdasta oli
sidottu sikiön sukupuoleen. Nämä käsitykset heijastelevat kulttuurisia
käsityksiä sukupuolten välisestä hierarkiasta. 115 Tutkimuksen lähteissä ei ole
viittauksia lapsen sukupuolen kehitykseen sikiöaikana, mutta niissä ilmenee
poikalasten ja etenkin esikoispojan erityinen asema tyttölapsiin nähden.
Raamatun patrilineaarinen ajattelu ohjasi kuvaamaan suku- ja perimislinjat
isän ja vanhimman pojan kautta. 116 Jeesuksen sukuluettelossa onkin erityistä,
että myös sukulinjan äitejä mainitaan (Matt.1:3,5,6,16).
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A II 81. “Lasten ia imeweisten suusta olet sine kitoxen teutenyt (Mt. 21:16)”. VKS, hakusana lapsi.
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A II 620. (1. Joh. 2:1). VKS, hakusana lapsi.

A II 25. “caiki poicalapset Bethlehemis – – quin monda caxiwotiset olit taica nooremat” (Mt. 2:16). A
II 463. “en tainut teiden cansan puhua ninquin Hengelisten cansa, waan ninquin – – noorein Lasten
cansa” (1. Kor. 3:1). VKS, hakusana lapsi.
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A I 118. “Ele sano, ettes norikaijnen olet, mutta sinun pite sinne menemen, iohonga mine lehdetten
sinun” (Jer. 1:7) A II 158. (Mk. 16:5) VKS, hakusana nuorikainen.
111

112

A I 83. “neitzen nimi oli Maria” (Lk. 1:27).
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VKS, hakusana lapsuus. A II 590. 2. Tim. 3:15.
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A II 486. “Elkette Lapset olko taidhoisa, waan pahudhesa Lapset olcata.”

115 Baumgarten 2009, 29. Mikroskooppien kehittyminen 1600-luvulla auttoi havaitsemaan
siemennesteen siittiöt, joita tuolloin luultiin pieniksi ihmisolennoiksi homunculuksiksi. Niiden ajateltiin
kehittyvän kohdussa saadun ravinnon avulla sikiöksi. Ihmisen munasolu löydettiin vasta vuonna 1828.
Sariola 2006, 54.
116

Nissinen 2013, 193–209.
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Taulukko 1.

Sielun kehittyminen
Juutalaiset lähteet

kehitysvaihe

poikasielu
40 päivää
hedelmöityksestä

tyttösikiön
kehitys

poikasikiön
kehitys
kasvisielu
eläinsielu

-

hedelmöittyminen
sikiölle sielu ja
sukupuolen
määrittyminen

Aristoteelinen ajattelu

tyttösikiön
kehitys

poikasikiön
kehitys

tyttösielu
80 päivää
hedelmöityksestä

poikasielu
46 päivää
hedelmöityksestä

tyttösielu
90 päivää
hedelmöityksestä

Hellenistisessä antiikin kulttuurissa ja keskiajalla seurattiin laajalti
aristoteelista käsitystä sikiön kehityksestä. Aristoteleen mukaan sikiö kehittyi
kolmiportaisesti. Aristoteleen tulkinnan mukaan kasvun vegetatiivisessa
vaiheessa sikiö kykenee vain kasvamaan. Animaalisessa vaiheessa sikiö
saavuttaa eläimen kaltaisen tilan, jossa se syömisen lisäksi myös tuntee,
haluaa ja liikkuu. Kolmannessa vaiheessa sikiö saavuttaa ihmismäisen
muodon (forma) sekä saa rationaalisen ja loogisen sielun ja mielen. Kristilliset
ajattelijat omaksuivat useimmiten aristoteelisen käsityksen sikiön
kehityksestä mutta painottivat enemmän kuolemattoman sielun
muodostumista sikiöön kuin fysiologisia piirteitä. 117
Heprean kielessä sanat ovat sukupuolisidonnaisia eli joko maskuliineja tai
feminiinejä. Neutreja ei käytetä. Puhuttaessa sekä nais- että miespuolisista
henkilöistä hepreassa käytetään maskuliinista ilmausta. Heprealaisissa
teksteissä yleisimmät sanat, joilla lapsiin viitataan, ovat yeled ja na’ar. Sanalla
yeled voidaan viitata sikiöön, vastasyntyneeseen, sylilapseen, mutta myös
nuoriin. Sitä käytetään myös lasten hyväksikäyttöön, lapsiprostituutioon,
lasten heitteillejättöön ja kannibalismiin viittaavissa teksteissä. 118 Myös
sanalla na’ar viitataan imeväisiin sekä nuoriin. Käytettäessä sanaa na’ar
kerrotaan ainoastaan 17-vuotiaan Joosefin ikä (1. Moos. 37:2). Termillä
viitataan pikemminkin asemaan kuin ikään ja sitä käytetään myös palvelijoista
ja sotajoukoissa palvelevista. 119
Noin 0–3-vuotiaita pikkulapsia kuvaavia termejä on hepreassa kolme (olel,
olal, yoneq). Kaikki termit on johdettu imemistä ilmaisevasta verbistä, joten
“imeväinen” olisi tarkin merkitys kuvaamaan ikäkautta lapsen syntymästä
vierottamiseen saakka. Mikäli pienokainen säilyi elossa ensimmäisten
ikävuosien ajan, seuraavaa ikävaihetta kuvasi ilmaus vieroitettu pikkulapsi
(gamul, gemula), jota saatettiin kuvata myös edellä esitetyillä sanoilla yeled
tai na’ar. 120
Antiikin Lähi-idän kulttuurisen kontekstin raakuus suhteessa pieniin
lapsiin ilmenee Vanhan testamentin heprealaisista teksteistä. Pikkulapsiin
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Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013, 25–26.
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Blenkinsopp 1997, 67. Esim. 2. Moos. 21:22; Joel 4:3; Val. 4:10.
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Blenkinsopp 1997, 67. Esim. 1. Moos. 14:24.
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Blenkinsopp 1997, 68.
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viittaavissa 30 tekstikohdassa pikkulapsen väkivaltaiseen tuhoon johtaneita
tapahtumia kuvataan 22 kohdassa. 121
Lapsista puhutaan usein sukupuoleen viittaavilla termeillä, kuten bar
(poika) ja bat (tyttö), sekä genetiivimerkityksessä jonkun poikaan viittaavalla
sanalla ben ja jonkun tyttäreen viittaavalla sanalla bat. Erikseen puhutaan
poikalapsista ja tyttölapsista. Sanalla ebed viitataan sekä lapseen että
palvelijaan. Lisäksi esikoispoikaa kuvaava termi haben habekor ilmaisee
esikoisen erityisasemaa perheen lasten keskinäisessä hierarkiassa.
Heprealaisissa teksteissä käsitys syntyneen lapsen sukupuolesta vaikutti
sekä lapseen että yhteisön uskonnolliseen toimintaan suhteessa lapseen.
Juutalaisen lain mukaan poikalapset oli ympärileikattava kahdeksantena
päivänä syntymän jälkeen, ellei lapsen terveydentila estänyt sitä. Tässä liitossa
(berit) poikalapsi otettiin osaksi Jumalan kansaa. 122 Antiikin patriarkaalisessa
perheyhteisössä tyttölasten ja naisten side Jumalan liittoon syntyi perheyhteisön miesten kautta. Yhteisön jäsenyys merkitsi osallisuutta liitosta, jossa
keskeistä oli Siinailla annettujen käskyjen noudattaminen – siis oikea
toiminta. 123
Tutkimuksen lähteistä ilmenee, miten syntyneen lapsen sukupuoli vaikutti
myös synnyttäneen äidin puhdistautumissäännöksiin. Äidin katsottiin olevan
epäpuhdas ja siten suljettu yhteisön ulkopuolelle 40 päivää pojan syntymän ja
80 päivää tytön syntymän jälkeen (3. Moos. 12).
Koska liiton noudattaminen perustuu lain tuntemiseen, erityisesti poikalasten tuli saada opetusta laista (5. Moos. 6:4–9), jotta he myöhemmin voivat
vastata omasta perhekunnastaan suhteessa Jumalaan. Lapset oppivat
vanhemmiltaan ja perheyhteisössään tiedollista sisältöä, Tooraa, heti
opittuaan puhumaan. Yhteisössä säädelty elämäntapa välittyi edelleen mallioppimisen avulla.
Myöhemmässä juutalaisuudessa täyden moraalisen tietoisuuden ja lain
noudattamisen vastuullisuuden saavuttamisen ikäraja riippuu sukupuolesta.
Tyttöjen siirtymäriitti (bat mitzvah) ajoittuu 12 vuoden ja 1 päivän ikään ja
poikien (bar mitzvah) 13 vuoden ja 1 päivän ikään. Juutalaisen tulkinnan
mukaan lapsuuden aikana lapsen tärkein kehitystehtävä on oppia juutalainen
traditio. 124
Antiikin kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa ja etenkin Rooman valtakunnassa perheen isällä oli valta (patria potestas) päättää vähintäänkin
teoreettisesti lasten elämästä aikuisuuteen saakka. Biologinen syntymä ei
taannut perheen jäsenyyttä. Kahdeksantena päivänä lapsen syntymästä
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Blenkinsopp 1997, 68.

Velvoite ympärileikata poikalapset esiintyy jakeessa 3. Moos. 12:3, mutta käytäntö lienee vakiintunut
Babylonian pakkosiirtolaisuudessa korostamaan etnistä identiteettiä. Blenkinsopp 1997, 68.
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Dorff 2012, 20–38. Horn & Martens esittävät kirjansa sivulla 19 viitteessä 54 valikoiman juutalaisia
tekstejä, joissa vastustetaan aborttikäytäntöjä, lasten heitteillejättöä ja pikkulasten surmaamista. Horn
& Martens 2009, 19–21.
123

124

Dorff 2012, 27–30.

45

Lapset ja lapsuus kirkon normatiivisissa teksteissä

perheen isä osoitti hyväksynnän perheen jäseneksi kohottamalla (tollere)
lapsen tai hylkäämisen jättämällä nostamatta lasta maasta. Heitteillejätön
yleisimpiä syitä olivat köyhyys, epäselvyys biologisesta isästä, lapsen heikko
terveys tai näkyvä vamma ja tytön sukupuoli. Toisinaan lasten hylkääminen
saattoi merkitä kapinaa jumalia tai hallitsijaa vastaan. 125
Antiikin Kreikassa syntyi tapa hahmottaa ihmisen elämänkaari jakautuneena erilaisiin ikäkausiin, jotka ilmentävät kehitysvaiheita. Laajimmalle
levisi taulukossa 2 esitetty hippokraattinen malli, jossa syntymän jälkeen
ikäkaudet hahmotettiin seitsemän vuoden jaksoissa tai seitsemän
kerrannaislukuina, esimerkiksi 14 tai 21 vuoden jaksoina. Ikäkausijaottelu
perustui filosofisiin perinteisiin, astrologiaan ja numerologiaan sekä
käsityksiin ikäkaudelle tyypillisistä fyysisistä tunnusmerkeistä. 126
Taulukko 2.

Yleisimmin käytetty ikäkausijaottelu

0–7 vuotta
7–14 vuotta
14–21 vuotta
21–28 vuotta
28–49 vuotta
49–56 vuotta
56–70 vuotta
yli 70 vuotta

Hippokraattinen
(hellenistinen aika)
Pikkulapsi (paidion)
Lapsi (pais)
Nuorukainen (meraikion)
Nuori aikuinen (neaniskos)
Aikuinen (aner)
Ikääntynyt (presbytes)
Vanhus (geron)

Isidorus Sevillalainen
(varhaiskeskiaika)
Pikkulapsuus (infantia)
Lapsuus (pueritia)
Nuoruus (adolescentia)
Aikuisuus (iuventus)
Arvokkuus (gravitas)
Vanhuus (senectus)

Taulukossa 2 esitetyt kreikan- ja latinankieliset termit vastaavat pääosin
Raamatun kreikankielisissä, Vulgatan latinankielisissä sekä luterilaisten
tunnustuskirjojen latinankielisissä teksteissä käytettyjä henkilön ikään ja
kehitykseen viittaavia termejä. Ikään ja kehitykseen viittaavissa termeissä on
kuitenkin vaihtelua, kuten tutkimuksen edetessä käy ilmi.
Myös juutalainen Filon Aleksandrialainen jaotteli ikäkaudet pääsääntöisesti seitsemän vuoden portaittaisiin jaksoihin. Jaottelu oli mieskeskeinen, eikä naisen kehityksen jaottelua pidetty tärkeänä. Juutalaisilla
oppineilla olikin pulmia siitä, ettei heillä ollut mahdollisuutta hankkia oikeaa
tietoa tyttöjen kehityksestä naisiksi. 127 Filon liittyi osittain Hippokrateen
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Horn & Martens 2009, 20–21. Bakke 2005, 29–33. Koskenniemi 2009, 2–12.

Taulukko esitetään kirjassa Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013, 40. Kirjoittajat huomauttavat, että
Isidoruksen malli on kuusijakoinen. Ks. myös Laes & Strubbe 2014, 27–28. Murphy 2013, 19–20.
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Juutalaisten rabbien käsityksiä lapsuuden eri vaiheista ilmaistaan Tooran lakia tulkitsevassa
halakhassa. Rabbien käsitykset erosivat Filon Aleksandrialaisen käsityksistä erityisesti avioliittoon
liittyvien käsitysten osalta. Etenkin näkemykset siitä, milloin tyttö saavuttaa alhaisimman sopivaksi
katsotun iän solmia avioliitto, poikkeavat muista lähteistä. Ongelmallista oli, että uskonnollisille
miehille naisen seksuaalisuus oli tabu. Niinpä muilta osin oppineilla miehillä ei ollut edellytyksiä
riittäviin tietoihin tehdä tyttöjen elämää koskevia järkeviä päätöksiä. Esimerkiksi rabbien mukaan
ylipappi ei saanut avioitua seksuaalisen kypsyyden saavuttaneen tytön (bogeret) kanssa. Puolison tuli
127
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ikäkausijaotteluun, mutta hänen kirjoituksissaan ilmenee ikäkäsitteistön
variaatioita, kuten kymmenportainen kehityksen malli. Filonin ajattelun
mukaan lapsuus päättyi puberteettiin 14 vuoden iässä, jolloin oli mahdollista
tuottaa jälkeläisiä ja perustaa perhe. 128
Filon Aleksandrialaisen ajattelussa sielun kehitys merkitsi sielun matkaa,
jossa lapsuus ja nuoruus jätettiin taakse ja lapsuudesta kehityttiin kohti
kypsyyttä. Seitsemän ensimmäisen vuoden aikana lapsen sielu oli yksinkertaisessa tilassa. Tuolloin sielun tilan nimityksenä oli brephos, imeväinen.
Murrosikää lähestyttäessä sielun tila sai nimityksen neotees, nuoruus. Nuoren
kehon ollessa kukoistuksessa se oli altis myös synnille. Tämän synnillisen,
himon aikakauden jälkeen seurasi neljä sielun tilan tasoa, jossa pyrittiin
paranemaan nuoruuden tilasta. Filon ei nimennyt erikseen näitä tasoja, mutta
ajallisesti ne korreloivat fyysisen kehityksen tasoja ja tavoitteena oli sielun
edistyminen hyveellisyydessä. 129
Käsitykset lapsen ikävaiheista ja sukupuolesta ohjasivat lapsen toimintamahdollisuuksia sosiaalisessa hierarkiassa. Pienet tyttö- ja poikalapset elivät
naisten tavoin kodin piirissä. Poikalapsille siirtymä miesten maailmaan
merkitsi erottautumista äidistä ja naisten sekä tyttöjen elämänpiiristä sekä
mahdollisuuksia kasvaa suotuisassa tilanteessa miehille sallittuun toimijuuteen kodin ulkopuolella. Tyttöjen kasvatuksella heitä valmistettiin
avioliittoon ja perhe-elämään. Avioituminen merkitsi tytöille irrottautumista
isän kodista noin 12–16-vuotiaana. 130
Roomalaisten lääketieteellisten tekstien mukaan tyttö saavutti puberteetin
neljäntoista vuoden iässä. Roomalaisen lain mukaan tyttö saattoi solmia
avioliiton kahdentoista vuoden iässä ja poika neljäntoista vuoden iässä.
Roomalaisessa kontekstissa 0–7-vuotiaat lapsista käytettiin nimitystä infans,
joka kirjaimellisesti tarkoittaa häntä, joka ei puhu. Heidän ikäkautensa
merkitsi kasvun ja kehityksen aikaa ja erityisesti hampaiden ja puhekyvyn
kehittymistä. Toisella tasolla 7–14-vuotiaista käytettiin nimitystä inpuberes.
Tätä kehitystasoa kuvasi sana pueritia, ja kehityksen painopisteessä oli
murrosikä ja kyky lisääntyä. Tätä seurannutta aikaa, joka kesti 25-vuotiaaksi,
voi nimittää nuoruudeksi; ensin nuoria kutsuttiin nimellä adolescentes, sitten
nimellä adulti.
Ikäkautta ja kehitystä ilmaisevat käsitteet eivät riitä kuvaamaan etenkään
poikien siirtymää osaksi aikuisten sosiaalista ja institutionaalista yhteisöä.
siis olla alle 12,5-vuotias. Leeviläistä avioliittoa koskevissa säädöksissä ikärajat olivat hyvin alhaisia ja
monia lasten avioliittoja pidettiin lainvoimaisina, vaikkeivat lapsipuolisot käsittäneet lupauksiaan.
Mishna erottelee tyttöjen kasvun viikunapuun tavoin: Kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana tyttö on
kehittymätön (yaldut), kolmevuotiaasta alkaen kypsyvä (na’arah), kunnes täyttää 12 vuotta ja 1 päivää,
ja kypsä (bogeret) 12,5-vuotiaana. Useimpien rabbien mukaan poikien sopiva avioitumisikä oli 18
vuotta, mutta leeviläisittäin tulkittuna jopa yhdeksänvuotias poika oli velvollinen avioitumaan veljensä
lesken kanssa. Horn & Martens 2009, 9–12.
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Horn & Martens 2009, 23, 35–38. Tervahauta 2013, 235.
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Sosiaalinen hyväksyntä aikuisten joukkoon osoitettiin esimerkiksi aikuisen
statusta ilmaisevalla asulla (toga virilis) ja toimintamahdollisuuksilla
politiikassa tai armeijassa. Niiden saavuttaminen merkitsi lapsuuden
päättymistä. Tyttöjen lapsuus päättyi avioliittoon tai lapsen synnyttämiseen
12–15-vuoden iässä, ja poikien lapsuus päättyi noin 17–18-vuotiaana. 131
Edellä esitetyt ikäkausia kuvaavat käsitteet ja niiden käyttö ohjaavat
tavoittelemaan ruumiin ja sielun kykyjen kasvua, kypsymistä ja kehittymistä.
Ikäkausiin viittaavat käsitteet sisältävät ajatuksen, että pieniltä lapsilta
puuttuu ominaisuuksia, taitoja ja kykyjä, jotka vanhemmat lapset ja aikuiset
ovat jo saavuttaneet. Myös opetuksen suunta oli sekä kreikkalaisroomalaisessa että juutalaisessa kontekstissa Jeesuksen aikana aikuisilta
lapsille. 132
Toisinaan pienillä lapsilla tulkittiin olevan esimerkillisiä ominaisuuksia,
jotka katoavat kasvun edetessä. Esimerkiksi viattomuus ja uskonnollinen
näkökyky tai yhteys tuonpuoleisuuteen nähtiin pikkulasten ominaisuuksina. 133 Näiden ominaisuuksien katoaminen merkitsee taantumusta, jota
voidaan pyrkiä hillitsemään kehittämällä hyveitä.
Juutalaisuudessa ja varhaisessa kristinuskossa pienten lasten heitteillejättö oli kiellettyä. 134 Silti lasten alhainen sosiaalinen status, jota kuvaavat
ympäröivässä kontekstissa pikkulasten ja erityisesti tyttöjen heitteillejättö,
korkea pikkulapsikuolleisuus ja pienten lasten elämän monet riskit, johti
ajattelemaan, että oli tavoiteltavaa kehittyä ja jättää taakse pikkulapsiaika.
Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet etenivät kohti mahdollisuutta perustaa oma
perhe. Sosiaalisista oloista johtuen perheen perustaminen ei kuitenkaan ollut
kaikille mahdollista siitä huolimatta, että lapsuuden ikäkäsitteistössä
lapsuuden katsotaan päättyvän lisääntymiskyvyn saavuttamiseen.
Tutkimuksen lähdeaineistossa esiintyvän lapsikäsitteistön käsiteanalyyttisellä tarkastelulla voidaan eritellä etymologisia piirteitä, jotka rakentavat
käsitteellisesti todellisuutta, joka vaikuttaa iältään lapsen statukseen ja
toimintamahdollisuuksiin. Raamatun iältään lapsiin viittaavassa käsitteistössä oli omaksuttu antiikin Välimeren kulttuurissa esiintyvään lapsikäsitteistön käyttöä, mutta myös ympäröivästä kulttuurista poikkeavaa
käyttöä esiintyy.
Kreikan kielen sanalla παῖς on kaksi päämerkitystä. Ensisijaisesti sillä
viitataan iältään 3–14-vuotiaaseen lapseen. Sanalla παῖς on myös palvelijaan
tai orjaan viittaava merkitys. Hepreankielinen sana ebed on puolestaan
käännetty kreikankielisessä Septuagintassa noin joka toinen kerta sanalla παῖς
ja joka toinen kerta sanalla δοῦλος, joka merkitsee palvelijaa tai orjaa.

131

Horn & Martens 2009, 17–18.

132

Weber 1980, 52.

133

Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013, 189–192.
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Käännöksessä usein konteksti ratkaisee, käytetäänkö merkitystä lapsi,
palvelija vai orja. 135
Sanan “lapsi” etymologinen tausta heprean ja kreikan kielessä kertoo
lapsen sosiaalisen statuksen keskeisestä lähtökohdasta. Vaikka moderni
tutkimus on osoittanut virheelliseksi käsityksen, että lapsen asema olisi
antiikin aikana ollut vain vähän orjan asemaa parempi, käsitteenä sanan
palvelijaan viittaava sointi on rakentanut konnotaatioilla käsitteellistä
mielikuvaa lapsen asemasta ja arvosta sosiaalisessa yhteisössä. Mikäli
lapsiteologinen premissi siitä, että kirkon ja teologian historiassa on vallinnut
lapsia sivuuttava suuntaus pitää paikkansa, teologien on syytä arvioida myös
Raamatun käsikirjoituksia ja käännöksiä uudelleen niin, että mahdolliset
lapset sivuuttavat käännökset otetaan arvioitaviksi ja tarvittaessa tulkittaviksi
uudelleen.
Diminutiiveillä, kuten kreikan παιδίον ja saksan Kindlein, korostetaan
lapsen pienuutta tai ilmaistaan hellittelyä. Henkilön ikään ja kehitykseen
viittaavan lapsikäsitteistön muunnelmien lisäksi Raamatussa käytetään sanaa
μικρóς, jolla tarkoitetaan pienimpiä ja heikoimpia mutta myös lasta tai
opetuslasta. 136 Joissakin yhteyksissä pienimpiin tai vähäisimpiin viittaavalla
sanalla on läheinen yhteys Jeesuksen julistukseen lapsista. 137 Nämä käsitteet
rajautuvat lapsikäsitteistön tutkimukseni ulkopuolelle, mutta niiden lapsikäsitteistöön tuoma merkitys on syytä pitää mielessä. Jeesuksen julistuksessa
korostuu lasten, pienimpien ja vähäisimpien esimerkki vastalauseena
suuruuden tavoittelua kohtaan.
Koinee-kreikan sanasta lapsi (παῖς, παιδίον) on johdettu verbejä, jotka
paljastavat, millainen toiminta on tyypillistä suhteessa lapseen. Verbi
παιδεύω, joka merkitsee kasvattamista tai kouluttamista, on johdettu
kantasanasta lapsi. Kasvatuksen ja koulutuksen voidaan ymmärtää
ilmentävän näkemystä, että ne ovat tarpeellista ainoastaan lapsille. Toisaalta
myös moderni pedagogiikan tieteenala perustuu kantasanaan “παῖς”, lapsi.
Kleemens Aleksandrialainen kirjoitti myönteisesti viitaten Jeesuksen
sanoihin lapsista, että ihmiset kutsuvat elämän parhaita asioita – kasvatusta
(paidagogia) ja kulttuuria tai sivistystä (paideia) – sanasta lapsi johdetuilla
käsitteillä. Liittämällä lapsen käsitteen kreikkalais-roomalaisen kontekstin
suureen saavutukseen, kulttuuriin, Kleemens nosti kirjoituksillaan lapsen
statusta ja arvoa. 138
Toisinaan kantasanasta lapsi johdettu verbi paideia käännetään
tarkoittamaan kasvatuksen tai opetuksen sijasta kuritusta. Kuritus
(curijtus, disciplina, agha, tucht, die Zucht) 139 kuului vanhan kirjasuomen
käsitteistöön. Kuritus ja jopa kuritusväkivalta on kuulunut perinteisiin lasten
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kasvatuksen menetelmiin. Tällöin lapsena oleminen on merkinnyt kurinalaisena olemista. On kuitenkin vaikeaa erotella, onko kuritus kulttuurisena
ilmiönä kuulunut osaksi kasvatuksen keinovalikoimaa, koska aikuiset ovat
olleet kyvyttömiä ohjaamaan lapsia ilman jopa väkivaltaisia sanktioita, vai
onko kurittamiseen viittaavan termin käyttö osaltaan vakiinnuttanut tai
edistänyt kurituksen ylimitoitettuja ja väkivaltaisiakin käytäntöjä. Termi
paideia sinänsä ei viittaa väkivaltaan. 140
Uskonnollisessa kielessä kuritus kuuluu Jumalan ja ihmisen väliseen
suhteeseen (esim. Job 5:17, Hepr. 12:5–7). Vanhassa testamentissa kasvatusta
merkitsevä sana jasar merkitsi alun perin kurittamista, jopa pieksämistä.
Kurin ja kovakouraisen kasvatuksen tavoitteena oli Herran pelko. 141 Sanalla
kuritus on huono kaiku sen väkivaltaisen konnotaation vuoksi. Kuritusväkivalta on Suomessa lailla kiellettyä. Uskonnollisen kasvatuksen ja
kurituksen tavoitteita voidaan tarkastella sekä jumalakuvan että vanhemmuussuhteen kannalta. Millaista suhdetta Jumalaan Herran pelkoon ohjaava
kuritus kasvattajien toimintana vahvistaa ja miten kuritus toimintana
vaikuttaa lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen? Tämä kysymys on
keskeinen myöhemmissä luvuissa.
Kreikankielisen kasvatukseen ja kuritukseenkin viittaavan sanan paideia
kantasana on lapsi. Siitä voitaisi johtaa uskonnolliseen kieleen väkivaltaisesta
konnotaatiosta neutraali sana lapseuttaminen kuvaamaan vastavuoroista
toimintaa, jossa lapsen ja vanhemman keskinäinen side vahvistuu. Paideia
merkitsee lapsen saattamista yhteisön jäseneksi.
Opetuslapsena ja lapsena olemisen merkitysten avaaminen voi auttaa
analysoimaan uskonnollisen identiteetin ja toiminnan aineksia ja arvioimaan
niihin ladattuja merkityksiä. 142 Latinan ja englannin kielten opetuslapsena
olemiseen viittaaviin sanoihin discipulus ja disciple sisältyy implisiittisesti
ajatus kurista ja kurinalaisuudesta. 143 Sen sijaan suomen kielen sana
opetuslapsi sisältää sekä tavoitteita kohti ohjaavaa toimintaa kuvaavan sanan
opetus että kehitykseen ja suhteeseen viittaavaan sanan lapsi.

Paideia G. H. von Wright toteaa, ettei sanalle paideia ole suoraa käännösvastinetta,
mutta Werner Jägerin suurteoksen Paideia ajatusta seuraten hän esittää, että sanan moderneja
käyttömerkityksiä ovat sivilisaatio, kulttuuri, traditio, kirjallisuus ja kasvatus. Jo antiikissa niiden
tavoitteena oli muokata ihmistä kohti parempaa. Von Wright 1989, 11.
140Kirjoituksessaan
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Termi “opetuslapseuttaminen” (discipleship) on otettu osaksi uskonnollista käsitteistöä ns. vapaissa
suunnissa ja esimerkiksi Suomen Ev. lut. Opiskelija- ja koululaislähetyksessä, jossa sana
opetuslapseuttaminen perustuu ohjelmaan “DiscipleLife”. Ks. esim. http://www.disciple.fi/. Termin
discipleship käyttö viittaa termin opetuslapseuttaminen anglo-amerikkalaisiin juuriin.
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143 Ks. esim. Murphy 2013, 7–10. Murphy kuvaa opetuslapseutta aktiivisena valintana seurata Jeesusta,
mikä merkitsee myös luopumista omaisuudesta, perheestä ja jopa elämästään. Samanmieliset
sympatiseeraajat (sympathizer) eivät Murphyn mukaan ole opetuslapsia.
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2.2 LAPSEN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA LAPSEN
HYVÄT
Lapsen ikää ja kehitysvaiheita kuvaavat käsitteet paljastavat, että muutoksen
ja kehityksen katsotaan kuuluvan iältään lapsen perusolemukseen. Lapsen
kasvulla ja kehityksellä on suunta, ja sosiaaliseen yhteisöön hyväksyttyjen
lasten kehitystä pyritään turvaamaan yhteisössä hyvinä pidettyjen
tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi juridisissa teksteissä ikärajojen käyttö
paljastaa, mitä eri-ikäisistä lapsista ajatellaan ja mitä heille pidetään hyvänä.
Seuraavaksi tarkastelen lähdeaineiston käsityksiä eri-ikäisistä lapsista ja
kysyn, millaisia tavoitteita lapsen kasvulle niissä asetetaan ja mitä eri-ikäisille
lapsille pidetään hyvänä.
Julkisoikeudellisena yhteisönä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
toimintaa ohjaavat kirkkolaki ja kirkkojärjestys sekä Suomessa voimassa
olevat juridiset säädökset ja sopimukset. Ne sisältävät monia velvoitteita ja
toimintanormeja, joissa kriteerinä on lapsen ikä.
Suomen lainsäädännön mukaan lapseksi tunnustetaan juridisesti vain
elävänä syntyneet lapset. 144 Tämä vaikuttaa myös sikiön sosiaaliseen tunnustamiseen. 145 Lapsi on kansalaisena vajaavaltainen 18 ikävuoden saavuttamiseen saakka. Yleissopimus lapsen oikeuksista määrittelee, että jokainen
alle 18-vuotias henkilö on lapsi. 146
Lapsia koskevan juridisen säätelyn taustalla oleva käsitys lapsesta perustuu
ajatukseen pienen lapsen riippuvuudesta eli heteronomiasta vanhempiinsa tai
huoltajiinsa nähden. Iän ja kyvykkyyksien karttuessa lapsi saavuttaa asteittain
lisääntyvän autonomian. Juridiset ikärajat ovat sopimuksia, jotka osoittavat
kulttuurisen konsensuksen käsityksistä, minkä ikäisinä lapset ovat keskimäärin kykeneviä ja velvollisia esimerkiksi rikosoikeudelliseen vastuuseen ja
missä keskinäisessä suhteessa yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien sekä
vapauksien ja vastuun katsotaan olevan. 147
Kiinnostava ajankohtainen ilmiö onkin esimerkiksi kansallinen säätely
lapsen terveystietojen luovuttamisesta. Alaikäisen kypsyys päättää omasta
hoidostaan arvioidaan terveydenhuollossa. Yli 1o-vuotiaan lapsen yksityisyyden suojan katsotaan terveydenhuollossa olevan tärkeämpi turvattava arvo
Lain nojalla sikiön kuolema luokitellaan keskenmenoksi, mikäli se on tapahtunut ennen 22:ta täyttä
raskausviikkoa tai sikiön paino on alle 500 g, ja tämän jälkeen kohtukuolemaksi.
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Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tunnustetaan sikiön ikäkausi ja velvoitetaan turvaamaan
neuvolapalveluiden avulla sikiön terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin seuraaminen ja
edistäminen (Terveydenhuoltolaki 2:15 §). Terveydenhuoltolaissa neuvolapalveluilla turvataan lapsen
kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämistä. Kouluterveydenhuollossa sanaa lapsi ei käytetä, vaan
palveluja tarjotaan oppilaille. Terveydenhuoltolaki 2:15§;16§. Juha Itkosen väitöskirjssa paljastui, että
Suomessa vanhempien surua sikiön kuolemasta vähätellään. Itkonen kuvaa äänioikeudettomana suruna
vanhempien kokemusta, että heidän katsotaan olevan vähemmän oikeutettuja suremaan sikiön
kuolemaa kuin pidempään eläneen lapsen kuolemaa. Itkonen 2018, 3; 145–151.
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kuin lapsen vanhempien mahdollisuus saada tietoja lapsensa terveydentilasta. 148 Terveydentilaansa koskevissa asioissa 1o-vuotiaan siis katsotaan
olevan kykenevä tekemään itseään koskevia päätöksiä ja instituutiona terveydenhuollon katsotaan tuntevan lapsen kyvykkyyden ja kypsyyden hänen
vanhempiaan paremmin. Vallitseva käytäntö antaa viitteitä ajattelusta, että
terveydenhuollon kontekstissa vanhemmat nähdään potentiaalisena uhkana
lapselleen eikä ensisijaisesti velvollisina tai kyvykkäinä turvaamaan lapsensa
hyviä.
Edellä tarkasteltu esimerkki osoittaa yhden näkökulman, miten terveydenhuollon käytänteissä 10-vuotias nähdään yksilönä, joka on kykenevä
itsenäiseen harkintaan ja toimintaan terveydellisten hyviensä turvaamiseksi.
Sen sijaan lapsen uskonnollista asemaa koskevassa lainsäädännössä ja
vaikkapa varhaiskasvatuksen ja koulujen uskonnollisiin tilaisuuksiin
liittyvissä käytännöissä iältään lapsiin suhtaudutaan toisin kuin terveydenhuoltoon liittyvissä käytännöissä. Instituution, kuten kirkon, päiväkodin tai
koulun, työntekijöiden professionaalinen harkinta lapsen uskonnonvapauden
ja hengellisten kasvatustavoitteiden edistämisestä ovat alisteisia perheiden ja
yksilöiden omalle harkinnalle. 149 Uskontoon liittyvissä kysymyksissä lapsi on
ensisijaisesti perheensä lapsi.
Suomessa lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa
yhdessä aina 18 ikävuoteen saakka. 15 vuotta täyttänyt lapsi voi vanhempiensa
kirjallisella suostumuksella liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä,
ja 12-vuotiaan lapsen liittämiseen tai erottamiseen tarvitaan lapsen kirjallinen
suostumus. 150 Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa ottamaan huomioon
lapsen edun kaikissa lasta koskevissa päätöksissä, kuulemaan lasta ja
turvaamaan lapsen ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus. 151
Käytännössä institutionaalisella tasolla julkisessa tilassa yksittäisiin
henkilöihin sovellettava negatiivinen uskonnonvapaus voi olla peruste evätä
toisten toimijoiden oikeus positiivisen uskonnonvapauden harjoittamiseen.
148 Huoltaja ei näe yli 10-vuotiaan lapsen terveystietoja Omakannasta. Tämä vähentää vanhempien
edellytyksiä mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaista hyvää, koska tiedonsaantia lapsen terveydentilasta
on rajattu. Syntyneessä järjestelmässä alaikäiset lapset ovat terveyteensä liittyvissä asioissa uhkaavassa
tilanteessa. Lapsi jää yksin kantamaan kykyihinsä nähden liian suuren vastuun. Vallitsevassa tilanteessa
vanhempien kiistaton juridinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia lapsensa hyvinvoinnista on
hankaloitunut. http://www.kanta.fi/alaikaisen-oikeudet (viitattu 20.8.2019). Käytännön ongelmana on
lisäksi, että tutkiakseen tietojaan Omakannassa 10-vuotiaalla tulee olla pankkitili,
verkkopankkitunnukset ja mahdollisuudet käyttää niitä itsenäisesti.

LOS 14 artikla, 2: “Sopimusvaltiot kunnioittavat vanhempien ja laillisten huoltajien oikeuksia ja
velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hänen oikeutensa käyttämisessä tavalla, joka on sopusoinnussa
lapsen kehitystason kanssa.”
149

150

Uskonnonvapauslaki 3 §.

LOS 3 artikla (lapsen etu), 12 artikla (lapsen kuuleminen), 14 ja 18 artikla. Lapsen oikeuksien
sopimuksen mukaan uskonnonvapautta voidaan rajoittaa vain, jos siitä säädetään laissa tai mikäli
rajoitustoimilla turvataan yleistä turvallisuutta, järjestystä, terveyttä, moraalia tai muita perusoikeuksia
tai vapauksia (LOS 14 artikla 3). Näin sopimuksen näkökulmasta uskonnonvapauden hyvät ovat arvoina
alisteisia edellä luetelluille hyville.
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Lapsen kannalta oleellista onkin, millaisen juridisen ajattelun läpi hänen
kokonaisvaltaista hyväänsä tarkastellaan. Onko lapsi ensisijaisesti esimerkiksi
yhteiskunnallisen kasvatusinstituution, perheensä vai kirkon jäsenenä kirkon
kasvatustavoitteiden alainen toimija? Saako lapsi ilmaista omaa
toimijuuttaan? Kysymys on oleellinen myös kristinuskon luonteen näkökulmasta. Johdantoluvussa esitin näkemyksen kristinuskon tulkinnan kahtia
jakautuneisuudesta. Maailmasta erottautuva kristinusko on mahdollista
irrottaa uskonnolliseksi saarekkeeksi muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta.
Sen sijaan kristinuskon tulkinnassa, joka perustuu kutsumukseen elää
kristittynä kaikkialla maailmassa, rajanveto sekulaarin ja uskonnollisen
elämänpiirin välillä on vaikeaa, jopa mahdotonta.
Seuraavaksi tarkastelen iältään lasten näkökulmasta, miten kirkon
lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan sen jäsenten toimintaa juridisin
velvoittein. Kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on kastettava ilman
tarpeetonta viivytystä (KJ 2:15§; KJ 1:5§; Ehd. KJ 1:2§; Ehd. KJ 3:9§). Jos
lapsen pelätään kuolevan, kasteen voi toimittaa muukin kristitty kuin pappi.
(Ehd. KJ 3:10§) Oikein kastettu lapsi tulee kirkon jäseneksi (KJ 1:3§; KJ 1:2§).
Seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten kristillisestä kasvatuksesta ja
hengellisen elämän hoitamisesta (KL 4:1§; KJ 3:2§; Ehd. KL 3:1§; Ehd. KJ
3:18§). Toisaalta Kirkkojärjestyksen mukaan kristillinen kasvatus on
vanhempien tehtävä: “Kirkon jäsenen tulee noudattaa kristillistä elämäntapaa, solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla, antaa kastaa lapsensa ja
huolehtia heidän kristillisestä kasvatuksestaan.” (KJ 1:5; Ehd. KJ 1:3§)
Kummit ja seurakunta tukevat vanhempia tässä tehtävässä: “Vanhempien ja
huoltajien tulee antaa lapsille kristillistä kasvatusta ja kirkon tunnustuksen
mukaista opetusta. Kummien ja seurakunnan tulee tukea vanhempia ja
huoltajia tässä kasvatus- ja opetustyössä.” 152 (KJ 3:1§; Ehd. KJ 3:17§)
Kirkollisten toimitusten kirjan kasteen kaavassa korostuu vanhempien,
kummien ja seurakunnan yhdessä toimiminen kristillisen kasvatuksen
turvaamiseksi:
Vanhemmat ja kummit: Tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa
huolehtia siitä, että N.N. saa kristillisen kasvatuksen? 153

Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon
yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä (KL 3:3§; Ehd.
KJ 3:19§). Piispainkokouksen päätöksen nojalla 15–17-vuotiaan kirkkoon
liittyminen edellyttää rippikouluopetukseen osallistumista vähintään 20
152 Säännöksen kommentaarissa todetaan, että säännöstä on pidettävä ihannepykälänä, koska opetuksen

kirkon tunnustuksen mukaisuus ei ole realistinen tavoite, sillä vain harvat vanhemmat tuntevat kirkon
tunnustuksen sisällön. Halttunen, Pihlaja & Voipio 2008, 314. Tulkitsen, että kommentti saattaa
epäilyksenalaiseksi vanhempien kyvyn huolehtia lastensa kirkon tunnustuksen mukaisesta
kasvatuksesta. Jääkin epäselväksi, liittyykö kommenttiin näkemys, että kirkon tulisi pyrkiä
toiminnallaan tukemaan vanhempien kirkon tunnustuksen tuntemista tai kantamaan vanhempien
puolesta vastuuta lasten kasvatuksesta vai tyytyykö se toteamaan tilanteen hankaluuden.
153

KKK III 1. osa, 20.
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tunnin ajan ennen kirkkoon liittämistä, tarvittaessa kastetta ja konfirmaatiota.
Kaste, rippikoulun suorittaminen, konfirmaatio ja kirkon jäsenyys oikeuttavat
osallistumaan itsenäisesti ehtoolliselle, toimimaan kummina, äänestämään 16
vuotta täytettyään kirkollisvaaleissa ja asettumaan ehdolle kirkollisvaaleissa
18 vuotta täytettyään sekä solmimaan kirkollisen avioliiton.
Kastettu lapsi, jolle on opetettu ehtoollisen merkitystä, saa osallistua
ehtoolliseen yhdessä vanhempansa tai muun hänen kristillisestä kasvatuksestaan huolehtiva konfirmoidun jäsenen kanssa. Kastettu seurakunnan jäsen,
joka osallistuu rippikouluun, voi ehtoollisopetusta saatuaan osallistua
ehtoolliseen seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa rippikoulunsa
opettajan kanssa (KJ 2:11§; Ehd. KJ 3:7§).
Luterilaisissa tunnustuskirjoissa iältään lapsiin viitataan useilla eri
termeillä. Sanalla das Kind, lapsi, on laaja merkitys sekä ikävaiheena että
suhteena, mikä voi johtaa sekaannuksiin.
Augsburgin tunnustuksessa korostetaan, että lapset tulee kastaa, koska
kaste on välttämätön pelastukseen ja kasteen kautta lapset otetaan Jumalan
huomaan ja armoon. 154 Jumala hyväksyy (approbet) pienten lasten kasteen.
Siitä on osoituksena, että Jumala antaa lapsena kastetuille Pyhän Hengen. Jos
taas lapsikasteelta puuttuisi pätevyys, Jumala ei antaisi Pyhää Henkeä
kenellekään, kukaan ei pelastuisi eikä kirkkoa olisi olemassakaan. 155
Yksimielisyyden ohjeessa sanoudutaan irti harhaopeista, joiden mukaan
pikkulapset ovat synnittömiä eivätkä siten tarvitse kastetta, että lapsia ei saa
kastaa ennen kuin he kykenevät tunnustamaan uskonsa ja että kristityn
perheen lapset ovat osana perheyhteisöä Jumalan lapsia. 156 1500-luvulla
kiistetyt harhaopit sisältävät käsityksiä lapsesta, joiden mukaan pieni lapsi on
synnitön mutta ymmärtämätön sekä ensisijaisesti perheensä lapsi. Näillä
ajatuksilla on kannatusta myös 2000-luvun keskustelussa ja ne ilmenevät
lapsen kastamatta jättämispäätöksissä.
Radikaalireformaatio nosti esiin kiistan lapsikasteen oikeutuksesta.
Artikkelissaan “Luterilainen kasteteologia ja sen liturgiset seuraukset” Jari
Jolkkonen väittää, että keskiajan ihmisille ajatus siitä, että Jumala lahjoittaa
lapselle kasteessa oman uskon (fides qua), oli yhtä loukkaavaa aikuisen järjelle
kuin nykypäivänä. 157 Tarkentaisin väitettä, koska epäselväksi jää, loukkaako
Jolkkosen mukaan aikuisen järkeä juuri lapsi ominaisuuksineen vai Jumalan
toiminta, jossa Jumala lahjoittaa uskon myös lapselle. Mikäli lapsi
ominaisuuksineen suhteessa Jumalaan loukkaa aikuisen järkeä, tämä lause
paljastaa aikuisten merkittävän ongelman suhteessa lapsiin ja lasten
kaltaisuuteen. Mikäli taas Jumalan toiminta suhteessa lapseen –
ominaisuuksineen – loukkaa aikuista, on sekin vakava ongelma.
154

CA IX BSELK 104–105.

Tunnustuskirjat, 156. Apol. CA BSELK 424–425. “Gott der Herr ihm gefallen lest die Tauffe der
jungen kinder - - Deus approbet baptismum parvolorum”.
155

156

FC Epit. XII, BSELK 1294–1295

157

Jolkkonen 2000, 338–339.
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Lutherin katekismusten mukaan lapset (Kinder, infantes) tulee kastaa,
sillä lapsikasteen perustana on Jumalan käsky. 158 Jeesuksen kaste- ja
lähetyskäsky (Mt. 28:18–20) ja lasten evankeliumi (Mk.10:13–16) antavat
perustelun lapsikasteelle. 159 Lutherin mukaan Kristuksen oma toiminta on
sitova todiste lapsikasteen oikeutuksesta, sillä vuosisatojen aikana Jumala on
tehnyt monista lapsena kastetuista pyhiä ja näin Kristuksen tunteminen ja
kyky selittää Raamattua on säilynyt kristikunnassa. 160
Luther korosti, että kasteen sakramentissa on kysymys lapsen
äärimmäisestä uskonnollisesta hyvästä, joka läsnäolijoiden tulee toiminnallaan ja episteemisillä asenteillaan tunnustaa. Heidän tulee rukoillen auttaa
lapsiparkaa (dem armen Kindlein), jotta tämä jaksaa ritarin tavoin taistella
koko elämänsä ajan perkelettä vastaan. Turmeltuminen, joka on ihmisen
negatiivista kehitystä, saattaa Lutherin mukaan johtua lasta ympäröivän
yhteisön välinpitämättömyydestä. Luther saksansi kasteen kaavan, jotta
kummit ja muut läsnäolijat ymmärtäessään heräisivät lujempaan uskoon ja
vakavampaan hartauteen. Myös kastavien pappien tunnollisuutta
painotettiin. 161
Käsitykset iältään lasten ontologisista ominaisuuksista vaikuttavat
toimintaan lasten kanssa. Virheelliset käsitykset lasten olemuksesta johtavat
virhepäätelmiin siitä, mikä on lapsille hyvää ja siten virheellisiin päätelmiin
oikeasta toiminnasta lasten kanssa. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa
keskeinen esimerkki on, miten uudelleenkastajat päättelevät, ettei lapsia tule
kastaa, koska lapset ovat jo Jumalan edessä viattomia ja vanhurskaita.
Yksimielisyyden ohjeessa sanoudutaan irti kasteenuusijoiden virheellisiksi
katsotuista argumenteista ja päättelytavasta, joka johtaa heillä lapsikasteen
vastustamiseen. 162 Näin päädytään yksimielisyyteen siitä, että pieni lapsi ei ole
Jumalan silmissä viaton eikä vanhurskas vaan tarvitsee kasteen pelastuakseen. Lapsen kasteesta pidättäytyminen puolestaan pidättää lapselta
hyvän, jonka toteutumisesta ympäröivän seurakunnan tulisi huolehtia.
158

GK Taufe, BSELK 1122–1127. Schweitzer 1992, 40.

Tunnustuskirjat 400. GK Tauf- und Traubüchlein BSELK 905; GK Taufe 1110; 1122. Huovinen 1991,
98–99.
159

“Das die Kindertauffe Christo gefalle, beweiset sich gnugsam aus seinem eigenen werck. Nemlich das
Gott deren viel heilig machet und den heiligen Geist gegeben hat, die also getaufft sind und heutiges tags
noch viel sind, an den man spüret das sie den heiligen Geist haben, beide der lere und lebens halben, als
uns von Gottes gnaden auch gegeben ist, das wir ja können die Schrifft auslegen, und Christum erkennen,
welches on den heiligen Geist nicht geschehen kan. Wo aber Gott die Kindertauffe nicht anneme, würde
er derer keinem den heiligen Geist noch ein stücke davon geben, summa, es müste so lange zeit her, biß
auff diesen tag kein mensch auff Erden Christen sein.” GK Von der Kindertauffe, BSELK 1122–1123.
Huovinen 1991, 118.
160

161

KK, Das Tauffbüchlein, BSELK 905–907. “den Kindlein”. Tunnustuskirjat, 321–322.

FC SD XII. Von anderen Rotten un Sekten (Irrige Artickel der Widerteuffer), BSELK 1600–1601. “Das
die Kinder, so nicht getaufft, für Gott nicht Sünder, sondern Gerecht and unschuldig sein und also in irer
unschuld one die Tauffe, derer sie nicht bedürffen, Selig werden - - Quod infantes non baptizati coram
Deo non sint peccatores, sed iusti et prorsus innocentes, et quod in sua illa innocentia sine baptismo
(quo non indigeant) salventur.”
162
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Toinen kasteenuusijoiden argumentti liittyy lapsen kehitykseen ja
kykyihin: uudelleenkastajien mukaan lasta ei tulisi kastaa ennen kuin hän
saavuttaa sopivan ymmärryksen tason ja kykenee itse ilmaisemaan
uskonsa. 163 Tämä käsitys torjutaan. Kolmanneksi torjutaan ajatus siitä, että
Jumalan lapseus periytyisi lapselle kristityistä vanhemmista ilman
kastettakin. Tämän päättelyn vuoksi kasteenuusijat eivät pidä kastetta arvossa
eivätkä toimita lasten kasteita. 164
Ilman kastetta lapsi ei siis ole Jumalan silmissä viaton, vanhurskas eikä
Jumalan lapsi. Tästä ei kuitenkaan saa erehtyä virheellisiin päätelmiin lapsen
olemuksesta. Uppsalan kokouksen päätöksessä on kiinnostava huomautus
kastettavan lapsen eksorsismiin liittyen:
Mitä taas tulee eksorsismiin, pahan karkottamiseen, me emme tunnusta
sitä sillä tavoin välttämättömäksi kasteessa, että kaste ilman eksorsismia
ei olisi täydellinen. Mutta tämä seremonia sopii hyvin kastetoimituksen
yhteyteen, koska siinä muistutetaan läsnä olevia - ei lasta itseään kaikkien ihmisten tilasta ennen kastetta samoin kuin kasteen voimasta.

Eksorsismilla puhutellaan siis läsnäolevia mutta vältetään ohjaamasta
ketään ajattelemaan, että lapsen ruumiissa olisi riivaaja. 165
Monet pienen lapsen olemusta kuvaavat tunnustuskirjojen ilmaukset
rajaavat pikemminkin, mitä lapsi ei ole, kuin mitä lapsen olemuksesta voidaan
sanoa.
Luther käytti diminutiivia Kindlein havaittuaan epäkohdan, että kasteen
korkea sakramentti toimitettiin pienille lapsille huolimattomasti. Aadamin
jälkeläisinä myös pikkulapset nähdään perisynnin alaisina, mutta pieni lapsi
on Lutherin mukaan olemukseltaan vähemmän korruptoitunut (untugedt)
kuin Kristuksen ulkopuolella olevat aikuiset. Kristityn elämään kuuluu
kasteen harjoittaminen päivittäin, jotta vanhan ihmisen luonto heikkenee.
Ilman kastetta ihmisen kehityksen suunta pikkulapsesta aikuisuuteen on
turmeltumista:
Sananlaskukin lausuu tämän totuuden: “Aina entistä pahempi, iän
myötä ilkeämpi." Jos joku oli vuosi sitten ylpeä ja ahne, tänä vuonna hän
on paljon ylpeämpi ja ahneempi. Näin kelvottomuus kasvaa ja edistyy
ihmisessä nuoruudesta asti. Pikkulapsessa ei ole vielä mitään erityisiä
163 FC SD XII. Von

anderen Rotten un Sekten (Irrige Artickel der Widerteuffer), BSELK 1600–1601. “Das
die Kinder nicht sollen getaufft werden, biss sie zu irem verstandt komen und iren Glauben selbst
bekennen können - - Quod docent infantes non esse baptizandos, donec usum rationis habeant et fidem
suam ipsi confiteri possint.”
164 FC SD XII. Von

anderen Rotten un Sekten (Irrige Artickel der Widerteuffer), BSELK 1600–1601. “Das
der Christen Kinder, darumb weil sie von Christlichen und gleubigen Eltern geboren, auch one und vor
der Tauff heilig und Gottes Kinder seien, auch der ursach der Kindertauff weder hoch halten noch
befürdern wider die ausgedrückte Wort der verheissung, die sich allein auff die erstrecken, welche den
Bundthalten und denselben nicht verachten, Gen 17. - - Infantes Christianorum ob eam causam (etiam
sine baptismo et ante susceptum baptisma) sanctos et filios Dei esse, quod parentibus Christianis
prognati sint. Unde et baptismum infantum non magnifaciiunt neque admodum urgent.”

165

Tunnustuskirjat, 592.
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paheita, mutta kun hän varttuu, hänessä ilmenee kurittomuutta ja
siveettömyyttä. Kun hän tulee täysi-ikäiseksi mieheksi, esiin alkaa nousta
yhä enemmän todellisia paheita. Jos siis kaste voimineen ei ole
torjumassa ja tukahduttamassa vanhaa ihmistä, tämä seuraa luontoaan
ja jatkaa hurjastelevaa elämää. Mutta siellä, missä ihmiset ovat tulleet
kristityiksi, vanha ihminen heikkenee päivä päivältä, kunnes vihdoin
häviää kokonaan. Tätä on oikea nöyrtyminen kasteeseen ja nouseminen
siitä joka päivä jälleen ylös. 166

Ajatus on päinvastainen esimerkiksi verrattuna alaluvussa 2.1 esitettyyn
Filonin ajatteluun sielun kehityksestä, jossa kypsymättömän pikkulapsen
sieluntilaa pyritään jalostamaan kohti hyveellisyyttä.
Lutherin katekismusopetuksen mukaan kaste merkitsee uudesti syntymää
(eine neue Geburt) 167 ja kasteen harjoittaminen uudesti syntymistä joka
päivä. 168 Hengellisenä tilana juuri syntyneen kastetun lapsen tila on
esimerkillinen. Silti Luther asettaa vaativat tavoitteet “lasten ja yksinkertaisten” hengelliselle kasvatukselle. Ilman kasvatusta ja koulutusta kristitty
on kuin huono käsityöläinen, joka ei osaa ammattiaan. 169 Erityisesti lasten
(liberos) ja nuorison (das Junge Volck, natu minoribus) kasvatuksesta
huolehtiminen on Jumalan käsky ja vanhempien, kirkon ja yhteiskunnan
yhteinen velvollisuus. 170
Luther painottaa, että ihmisen kasvun varhaisessa vaiheessa lasta voi
kasvattaa hyvällä. Hän ohjaa lasten ja nuorison leikinomaiseen kasvatustapaan ja toteaa, ettei pakottamalla ja uhkaamalla saada aikaan hyvää
luonnetta eikä pysyviä tuloksia. Lapsen luonteen kehittämisen tavoitteena on
yksilölle suunnattu kasvatustavoite, joka ohjaa etenkin pysyvään jumalasuhteeseen, johon kuuluvat sekä pelko että kunnioitus. Lutherin mukaan hyvä
juurtuu lapsiin ja nuoriin hyvällä totuttaen ja siten heistä kasvaa koko maalle
hyödyllisiä ihmisiä. 171
Lutherin mukaan katekismusopetuksen sisällön oppiminen on
normatiivinen velvollisuus ihmisen iästä riippumatta. Opetuksen painopiste
siirtyy yhteisön hyvien edistämiseen. Oppimisesta kieltäytyviä uhataan
vakavilla sanktioilla. Rangaistuksilla evätään fyysisiä, sosiaalisia ja hengellisiä

GK Taufe, BSELK 1128–1129. “ein junges Kind - - wo es aber erwechst - - Infans puer - - sed ubi
adoleverit.”
166

167

KK Tauf- und Traubüchlein, BSELK 907.

168

GK Taufe, BSELK 1120–1123.

169

GK Vorrede, BSELK 912.

170

GK Viertes Gebot, BSELK 990–991; Abendmahl 1154–1157. “für das junge Volck - - natu minoribus”

Tunnustuskirjat, 342–343. GK Zweites Gebot, BSELK 956–957. Luther ohjaa painottamaan
ensimmäistä ja toista käskyä hyvän juurruttamisessa. Psalmin 139 jakeilla, kuten “Sinä olet minut luonut
sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut - -” sanoitetaan kiitollisuutta luomistyöstä ja teksti
onkin laajasti käytössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä ja esimerkiksi
rippikoulusuunnitelmassa 2017.
171
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hyviä sekä suljetaan oppimistavoitteista kieltäytyvät yksilöt yhteisön ulkopuolelle sekä valtiossa että kirkossa. 172
Luther kuvaa katekismuksissaan lasten ominaisuuksia, jotka lasten kanssa
toimivien tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi lasten opetuksen on oltava yksinkertaista ja helppotajuista. 173 Nuorille oppilaille riittää kaikkein tärkeimmän
osoittaminen. Luther ohjaa oppimistapahtumassa lasta kunnioittavaan
keskusteluun ja läheisen suhteen ylläpitämiseen esimerkiksi puhutteluilla
“rakas lapsi”. 174 Lutherin mukaan lapsille tulee myös puhua heidän kielellään.
Oppimistilanteessa kysymys on kokonaisvaltaisesta viestinnästä, johon myös
elämäntavat kuuluvat. 175
Luther näkee eroavaisuuksia lasten ja aikuisten hengellisyyden välillä.
Lutherin mukaan lapsen spiritualiteetti on harjaantumistilassa, kehittymässä.
Onko Luther siis epäjohdonmukainen esittäessään toisaalta lapsen uskon
(fides infantium) esimerkillisenä ja toisaalta erotellessaan lapsen ja aikuisen
spiritualiteetin tapaa? Jos ehtoollisen sakramenttiin voi tarttua vain sydämen
uskolla, miksi paasto ja rukous sopivat juuri lasten harjoitukseksi? 176
Vanhojen ja täysikasvuisten lisäksi nuorisoa (das junge Volck) tulee
kasvattaa ymmärtämään kristillistä oppia ja harjoittamaan katekismusta,
koska sen avulla Jumalan sana ja kristikunta säilyvät. Puheella nuorison
kasvatustavoitteista on perheyhteisön sekä maallisen ja hengellisen yhteisön
hyvien tavoittelua painottava sävy. Myös ylisukupolvinen kasvatustehtävä
painottaa yhteisön etua ja sosiaalistamisen näkökulmaa. Perheenisä on
velvollinen opettamaan perhekuntaansa, ja mikäli hän ei osaa opettaa, hän voi
antaa heidät muiden, riittävän kyvykkäiden opetettaviksi. Jopa ehtoollinen
saa yhteisön hyvän tavoittelun näkökulmassa välillisen arvon: koska
ehtoollisyhteys liittää Kristukseen, sen vaikutus nähdään välineeksi yhteisön
palvelemiseen ja hyötyyn. Inklusiivinen painotus velvoittaa huolehtimaan
jokaisen lapsen kasvatuksesta ja sakramenttiyhteydestä: “Me tarvitsemme
näet heidät kaikki!” 177
Myös ohje nuorison kasvattamisesta erityisesti neljännen käskyn
noudattamiseen painottaa käskyn sosiaalisia vaikutuksia. Neljännen käskyn
painottaminen ohjaa kuuliaisuuteen vanhempia ja heidän tahtoaan kohtaan.
Lapsen pitäisi voida luottaa siihen, että vanhempien tahto edustaa Jumalan
Tunnustuskirjat, 300. KK Vorrede, BSELK 854–857. Yksilön kannalta toteutuvan uhkauksen hinta
on niin suuri, että yksilö todennäköisesti laskelmoi opetuksen omaksumisen olevan kannattavampaa
kuin opetuksesta kieltäytyminen. Isänvalta jakautuu perheen isän valtaan (Hausvater), maalliseen
valtaan (Landesvater) ja Jumalan isälliseen valtaan, jota kirkossa heijastetaan (Gottvater).
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GK Das Apostolische Glaubenbekenntnis, BSELK 1048–1049. “für die jungen Schüler sey gnug, das
nötigste anzuzeigen”.
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GK Erster Artikel, BSELK 1050–1051.

175

Tunnustuskirjat, 343. GK Zweites Gebot, BSELK 956–957.

Tunnustuskirjat, 413. GK Abendmahl, BSELK 1142–1143. “Fasten und beten, etc. mag wol ein
eusserliche bereitunge und Kinder ubunge sein - - Ieiunium et oratio etc. externae quidem
praeparationis locum habere et puerile exercitium esse potest.”
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Tunnustuskirjat, 419. GK Abendmahl, BSELK 1154–1157.
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tahtoa ja on siten hyvää. Lapsen kuuliaisuus vanhempia kohtaan saa
hengellisen kutsumuksen merkityksen:
Mikäli nuoriso (das junge volck) tahtoo palvella Jumalaa, sen on
tarkattava ensisijaisesti tätä käskyä eikä kiinnitettävä huomiota
mihinkään muuhun. Silloin se tekee hyviä tekoja, jotka miellyttävät isää
ja äitiä tai näiden sijassa olevia. Sillä lapsi (Kind), joka tämän tietää ja
tekee, saa ensiksikin olla rohkealla mielellä. Kaikkia itsevalituissa
teoissaan puuhailevia uhmaten hän voi iloisesti ja kiittäen sanoa: "Katso,
tämä teko miellyttää taivaallista Isääni, sen tiedän varmasti." 178

Ihanteellinen lapsi ei siis ole passiivinen, kuuliaisuuteen alistunut
vanhempien ohjeiden noudattaja. Ihanteellinen lapsi osaa arvioida tiedollisin
kriteerein itse, millainen toiminta on hyväksyttävää vanhempien ja
taivaallisen Isän silmissä. Iloinen ja kiitollinen tunne ohjaa lasta
samansuuntaisesti tiedollisen hyvän arvioinnin kanssa. Lapsen tulisi voida
luottaa siihen, että hänen vanhempiensa tahto on samansuuntainen Jumalan
tahdon kanssa.
Ryhmittelen
seuraavaksi
Suomen
evankelis-luterilaisen
kirkon
Evankeliumikirjasta (KKK II) liturgisia iältään lapsiin viittaavia tekstejä, joista
paljastuu, millaisina iältään lapset kuvataan kirkon säännöllisessä liturgisessa
elämässä. Osa iältään lapsiin viittaavista Raamatun teksteistä jää liturgisessa
käytössä olevien tekstien ulkopuolelle ja siten niiden vaikuttavuus kirkon
toiminnassa vähenee.
Ensinnäkin poimin Evankeliumikirjasta Raamatun teksteihin perustuvat
käsitykset iältään lapsista ja järjestän ne seuraavien teemojen alle:
o traditio Jumalan erityistehtävään kutsumista lapsista
o Jeesuksen ja lasten kohtaamista kuvaavat Raamatun tekstit
o tekstit profeetallisista lapsista
o vertaukset iältään lapsista
o Raamatun teksteihin perustuva teologinen kuva iältään lapsista
o kokemuksia lapsena olemisesta
o Raamatun toimintanormit lapsille ja lasten kanssa
Toisaalta kirkolliskokouksessa 2000-luvulla hyväksytty liturginen kieli on
kontekstisidonnaista. Olen jaotellut muut kuin Raamatusta nousevat liturgisessa kielessä käytetyt käsitykset iältään lapsista seuraavasti:
o liturgisen kielen teologinen kuva iältään lapsesta
o käsitykset lapsista ja lasten ikävaiheista
o toiminta lasten kanssa
o lasten toimintaympäristö.
Raamattuun perustuvien lapsikäsitysten analyysissä keskityn tutkimaan
tekstien käyttötapaa: millaista kuvaa iältään lapsista tekstien käytöllä
rakennetaan? Muiden kuin Raamattuun perustuvien tekstien osalta kysyn,
miten liturgisten tekstien käsitykset lapsesta rakentuvat. Puhutaanko iältään
lapsista esimerkiksi luterilaisten tunnustuskirjojen valossa? Erottelulla
178

Tunnustuskirjat, 347. GK Viertes Gebot, BSELK 972–973.
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voidaan osoittaa, rakentaako kirkon liturgisen kielen käyttötarkoitus lex
orandi myös ei-teologisista tai ei-uskonnollisista lapsikäsityksistä poimituilla
tulkinnoilla kirkon teologista lapsikuvaa ja siten uskonnollista normatiivista
käsitystä lapsesta. Voidaanko jumalanpalveluselämässä käytetystä kielestä
ylipäätään erottaa toisaalta teologiset ja uskonnolliset käsitykset lapsesta ja
toisaalta ympäröivän kulttuurin käsitykset iältään lapsesta?
Traditio Jumalan erityistehtävään kutsumista lapsista korostaa käsitystä
Jumalan valinnasta tärkeään tehtävään jo ennen syntymää, sikiöaikana tai
pikkulapsena. Jeesuksen lapsuuskertomukset ovat jumalanpalveluselämän
ytimessä adventti- ja jouluaikana sekä Marian- ja kynttilänpäivänä.
Mooseksen ja Jeesuksen lapsuuskertomuksia yhdistää välitön hengenvaara,
jossa poikalapset olivat uhattuina. Jumalan varjelemista ihmeellisistä lapsista
kasvoi kansansa vapauttajia (Luuk. 2, Matt. 2; 2. Moos. 1: 22–2: 10, Hepr.
11:23–27). Johannes-Kastajan syntymäkertomukseen kuuluu sekä hänen
vanhempiensa lapsettomuuden tragedia että yliluonnollinen ihme lapsen
syntyessä. Jeesuksen ja Johanneksen sikiöaikainen kohtaaminen ja heidän
äitiensä suulla lausuttu Jumalan sanaksi tulkittu ylistys ovat ohjanneet
kristillisiä teologisia käsityksiä sikiöstä ja lapsen uskosta. Jo äidin kohdussa
Johannes Kastaja tunnisti Jeesuksen Vapahtajaksi (Luuk. 1:39–45). Tätä
kohtaamista myös Luther hyödynsi argumentoidessaan lapsikasteesta ja
lapsen omasta uskosta (fides infantium). 179 Jeesuksen lapsuuskertomuksissa
kuvataan Jeesuksen kasvua vahvistumisena ja viisastumisena Jumalan
läsnäolossa: “Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo
seurasi häntä.” (Luuk. 2:40)
Jeesuksen ja lasten kohtaamista kuvaavia Raamatun tekstejä 180 käytetään
kirkkovuoden kuluessa harvoin. Kuitenkin palmusunnuntain evankeliumissa
juuri iältään lapset tunnistavat Jeesuksen messiaaksi, jolloin Jeesus toteaa:
“Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi.” (Matt. 21:12–
17) 181 Lasten evankeliumia (Mk. 10:13–16) käytetään kasuaalitoimituksissa ja
rukoushetkissä, kuten kastetoimituksessa, rukoiltaessa lapsen puolesta
kuolevan luona, lapsen hautaan siunaamistilaisuudessa sekä perustekstinä
esimerkiksi rippikoulusuunnitelmassa 2017. 182 Sen sijaan kirkkovuoden
kuluessa sitä käytetään ainoastaan ensimmäisen vuosikerran mukaan perheen
sunnuntaina. Perheen sunnuntain vietto puolestaan on mahdollista kokonaan
sivuuttaa. 183 Evankeliumikirjassa lasten evankeliumin rinnakkaisteksteistä
vain jaetta Luuk. 18:16 käytetään perheen sunnuntain psalmin antifonissa.
Mikäli kirkossa halutaan seurata Jeesuksen esimerkkiä suhteessa iältään
lapsiin, Evankeliumikirjan tekstit eivät tue tätä pyrkimystä kovinkaan hyvin.
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Huovinen 1991, 103 viite 11; 108–109.
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Silvola 1984, 17–170.
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Palmusunnuntain evankeliumi 3 vsk. KKK II 235.
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Suuri ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017, 7.
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KKK II 675.
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Niinpä mikkelinpäivän evankeliumitekstin (Matt. 18:1–6(7–9),10) 184 iältään
lapsiin liittyvä teologinen anti tulisi hyödyntää syvällisesti vuosittain. 185
Hans Ruedi Weberin mukaan evankeliumitekstit Jeesuksesta ja lapsista
(Mark. 9:33–37, Luuk. 9:46–48 ja Matt. 18:1–5) painottavat vastakulttuurista
antia sekä antiikin kreikkalais-roomalaiselle että juutalaiselle kasvatuskulttuurille, jossa kehittymätön lapsi tuli kultivoida. Kääntämällä ylösalaisin
käsitykset pienestä ja suuresta, johtajasta ja palvelijasta sekä pienimmästä
suurimpana Jeesus kyseenalaisti perinteisiä statushierarkioita. 186 Palaan
teemaan alaluvussa 2.3.
Evankeliumikirjan tekstikohtia profeetallisista lapsista, joissa lapset ovat
ennusmerkkejä tai lupauksia tulevasta, esiintyy esimerkiksi psalmissa 80 ja
profetioissa Jeesuksesta ja Johannes Kastajasta (Luuk. 2:33–40; Luuk. 1:76,
67–79). Marian ilmestyspäivänä (Jes. 7:10–14) sekä jouluyönä ja jouluaamuna
käytettäviä Jesajan kirjan lukukappaleita (Jes. 9:1–6) lukuun ottamatta monet
Jesajan kirjan tekstit lapsista profetian tunnusmerkkeinä ja Jumalan
lupausten ilmentyminä jäävät Kirkkokäsikirjojen ulkopuolelle. 187 Profeetta

Mikkelinpäivän evankeliumiteksti (Mt. 18:1–6, (7–9) 10) mahdollistaa lapsena olemisen teologian
kirkastamista, mutta edellyttää messun huolellista valmistelua. Koska mikkelinpäivänä seurakunnissa
vietetään usein perhemessua, evankeliumiteksti ja sen teologinen anti saatetaan kuitenkin sivuuttaa tai
liudentaa. Valmisteltaessa lapsille sopivaa messua Raamatun tekstejä saatetaan karsia, lyhentää tai
käyttää esimerkiksi lasten Raamattujen vaihtelevia tekstimuotoja. Parhaimmillaan mikkelinpäivän
messun toteutus palvelee koko seurakunnan yhteisen identiteetin rakentumista, kun eri-ikäiset
seurakuntalaiset kokoontuvat Jumalan perheväen juhlaan.

184

185 Jakeita Matt. 18: 1–5, 10 ohjataan käytettäväksi seurakunnan toimitilojen siunaamishetkessä (KKK
III, osa 3.) Sakraali- ja toimitiloja ja niissä tapahtuvaa seurakunnan toimintaa tulee tarkastella sen
periaatteen läpi, miten lasten asettuminen seurakunnan keskelle mahdollistuu tai estyy.
186

Weber 1980, 52–53.

Lapsley 2008, 82–102. 7. luvun profetian mukaan nuori nainen / neitsyt (almah/ parhtenos) tulee
raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel ’meidän kanssamme on Jumala’.
Lapsesta sanotaan: “Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti kun hän oppii
hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän.” (Jes. 7:15) Häkkinen 2003, 39.

187

Iältään lapsilla on Jesajan julistuksessa konkreettinen rooli. Jesajan ja hänen naisprofeettavaimonsa
pojista toinen oli nimeltään Sear-Jasub ’jäännös palaa takaisin’ (Jes. 7:3) ja toisen pojan nimeksi
annettiin Maher-Salal-Has-Bas ’pakene, saalis, ryöstäjä lähenee’, koska lapsi oli merkkinä Assyrian
uhasta: “sillä ennen kuin tämä lapsi on oppinut sanomaan 'isä' ja 'äiti', viedään Damaskoksen aarteet ja
Samarian ryöstösaalis Assyrian kuninkaan jalkojen juureen.” (Jes. 8:4) Jesaja julistaa panevansa
toivonsa Herraan, joka kätkee kasvonsa Jaakobin suvulta. Hän kertoo olevansa lastensa kanssa enteinä:
“Minä ja nämä lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme tässä, enteinä ja merkkeinä Israelille
- -” (Jes. 8:18).
Luvussa 9 Jesaja julistaa, miten pimeydessä vaeltavalle kansalle loistaa kerran valo, “sillä lapsi on
syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen
Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” (Jes. 9:5) Assyriaa uhkaavan tuhon
ennusmerkkinä puut käyvät niin vähiin metsissä, “että lapsikin voi ne merkitä muistiin” (Jes. 9:19).
Profetiassa oikeuden ja rauhan ajasta pikkupoika on villieläinten, karitsojen ja vasikoiden paimenena ja
imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä sekä vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti
myrkkykäärmeen luolaa (Jes. 11:1–8).
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Joelin kehotus ohjaa: “Palatkaa Herran luo: kootkaa lapset ja imeväiset.” (Joel
2: 12–17)
Evankeliumikirjassa esiintyvät vertaukset lapsista ovat toisiinsa nähden
jännitteisiä. Vertauksissa lapset ovat siunaus, ilo ja taakka, esimerkillisiä ja
rasittavia. Siunauksen kuvana psalmissa esitetään, että “lapsia on pöytäsi
ympärillä kuin oliivipuun juurella vesoja” (Ps. 128:3). Mooses puolestaan
saattoi kiukuttelullaan Jumalalle pienet lapset huonoon valoon: “Minäkö
muka olen tämän kansan äiti, minäkö olen sen synnyttänyt, kun käsket minua
nostamaan sen syliini kuin hoitaja sylilapsen!” (4. Moos. 11:11–12) Ratkaisuksi
Jumala neuvoi Moosesta kokoamaan avukseen kansan vanhimmista
seitsemänkymmentä arvossa pidettyä miestä. 188 Mooses kuvasi vertauksessa
sylilapsia kartettavana ja raskaana taakkana, joista äitien tulisi huolehtia. Sen
sijaan arvonanto kohdistuu kansan vanhimpiin miehiin.
Jeesuksen vertaus torilla istuvista lapsista (Mt. 11:11–19) hyödyntää lasten
leikkiin kuuluvaa kokemusmaailmaa. Vertaus äidin ja Jumalan tavasta
hoivata lasta rakentuu inhimillisen peruskokemuksen varaan läheisessä
suhteessa: “Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa
hedelmää?” (Jes. 49:13–16)
Jeesus kuvaa synnyttävää äitiä, joka tuntee tuskaa, mutta kun lapsi on
syntynyt, hän iloitsee, että uusi ihminen on syntynyt maailmaan (Joh. 16:16–
23). Jeesus myös vertaa toisiinsa Jumalan ja ihmisten lapsilleen antamia
lahjoja: “Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista
hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän
Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:5–13) Jeesus painottaa
vertauksella myös lasten vapautta (Matt. 17:24–27).
Kohdatessaan tyttärelleen apua pyytävän kanaanilaisnaisen Jeesus vetosi:
“Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.” (Matt. 15:21–
28) Vertauksessa lapset edustavat Israelia ja koiranpenikat pakanoita. Naisen
vastaus kääntää puheen pöydän alta syöviin lemmikkikoiriin ja viittaa
tulevaan pakanalähetykseen. 189 Tämä usko vakuuttaa Jeesuksen. Jeesuksen
toiminnan suhteessa vierasheimoiseen kanaanilaisnaiseen ja hänen apua
tarvitsevaan lapseensa voinee nähdä myös esimerkkinä lapsen hyvän ensisijaisuuden tunnustamisesta ja sitä seuraavasta heimo- ja uskontorajoja
purkavasta toiminnasta.
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä vertauksella vastasyntyneistä lapsista
korostetaan pienen lapsen toiminnan esikuvallisuutta. Pahuus tulee jättää
taakse ja tavoitella elämää ylläpitävää ravintoa. Vilppi, teeskentely, kateus ja
panettelu eivät kuulu pienten lasten ominaisuuksiin:
Jättäkää kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki
panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan
maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Olettehan te
»maistaneet Herran hyvyyttä». (1. Piet. 2:1–3)
188

KKK II, helluntain jälkeinen viikko, 395–396. 4. Moos. 11: 11–12, 14–17, 24–25.

189

Hakola & Lehtipuu 2013, 119–120.
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Evankeliumikirjassa käytetään Raamatun tekstejä, joissa lasten ominaisuuksien metaforakäyttö ja kuvaukset iältään lapsista rakentavat teologista
kuvaa lapsista. Lasten tulee olla muun muassa kuuliaisia (1. Piet. 1:14), mutta
he eivät saa olla Israelin tavoin luopuneita lapsia (Jer. 3:22). Lapset ovat
ihmisiä, lihaa ja verta, joiden kaltaiseksi Jeesus inkarnaatiossa tuli (Hepr. 2:
11–15). Syntiinlankeemuksen seurauksena lapsen saaminen merkitsee naiselle
myös kipua: “Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet
synnyttävä lapsesi.” (1. Moos. 3:1–7, (8–19)). Lapsi on kuitenkin toisinaan
fyysisen puhtauden kuva. Spitaalista parantumisen ihmettä korostetaan
kuvaten, että parantuneen iho oli lapsen ihon kaltainen. Jeesus-lasta kuvataan
ihmeellisenä. 190
Liturgisiin teksteihin on omaksuttu lapsista kertovia Raamatun tekstejä,
joissa lapset vastaavat isiensä pahoista teoista. “Aina kolmanteen ja neljänteen
polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille
ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille
tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.” (2. Moos.
20:1–17). Jesajan kirjassa Jumala nuhtelee niitä, jotka arvostelevat hänen
luomistyötään: “- - Tekö vaatisitte minut tilille lapsistani, tekö antaisitte
minulle neuvoja ja ohjeita omien kätteni töistä? Minä tein maan ja loin
ihmisen sitä asumaan- -” (Jes. 45:8–12). Jeesuksen sanojen varoittavassa
apokalyptisessä kuvassa lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat
heille kuoleman (Matt. 10:16–22). Jeesuksen opetuksissa edellytetään myös
valmiutta luopua lapsistaan (Matt. 19:27–30). Toisaalta lapsettomuus
merkitsi juutalaisessa kontekstissa tragediaa (Luuk. 20:27–40).
Jeesuksen julistuksessaan käyttämä sana “lapsenmielinen” (νηπίος)
osoittaa jännitteen ihmisten ja Jumalan tekemien arvostelmien välillä.
Lapsenmielinen on kyvykäs tunnistamaan Jumalan ilmoituksia, mutta
Jumala on salannut ne viisailta ja oppineilta.
Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: »Minä ylistän
sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta
ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet
hyväksi nähnyt. 191

Paavalin ja hänen oppilaittensa kirjeissä käsitykset lapsesta korostavat
lapsen alempaa statusta aikuisiin ja etenkin vanhempiinsa nähden. Jeesuksen
ja Paavalin julistuksessa käsitykset iältään lapsista poikkeavat merkittävästi.
Paavalin rakentama vastaavuus Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta ja isän
ja lapsen välisestä suhteesta perustuu käsitykseen kaikkialla toteutuvasta
isänvallasta suhteessa lapseen: “Minä polvistun Isän eteen, hänen, jonka
asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa.” (Ef.
3:14–21) Paavalin kirjeissä hengellisyyden kehitysvaiheet ohjaavat jättämään
lapsen kehitystason taakse. Paavali hahmottaa maailmanhistoriaa kehityskaarena, jossa koko ihmiskunnan alaikäisyys merkitsi maailman alkuvoimien
190

1. Piet. 1: 13–17, Jer. 3:21–25; Jes. 49:13–16; Hepr. 2:11–15, 2. Kun 5:1–15.
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KKK II, 15. s. hel. 3. vsk, 521. Matt. 11:25–30.
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alaisuutta, orjuutta. Ihmisenä olemisen lainalaisuuksista osalliseksi tullut
Jeesus mahdollisti lunastustyössään ihmiskunnan orjan aseman muuttumisen lapsen asemaksi. Samalla puhe kehityksestä ja hierarkiasta vaihtuu
puheeseen suhteesta. 192
Kokemuksia lapsena olemisesta esiintyy tutkimusaineistossa vähän, sillä
tekstit ovat aikuisten kirjoittamia. Evankeliumikirjassa ja Kirkollisten
toimitusten kirjassa käytetty Paavalin teksti 1. Kor. 13 sisältää Paavalin muistelman ja vertauksen lapsuutensa ja miehuutensa ajattelutapojen välillä: “Kun
olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset.
Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen.” (1. Kor. 13)
Vertauksessa lapsen ajattelu, puhe ja järki ovat vajavaisia, mutta kerran tieto
on näkemistä kasvoista kasvoihin, viisaan miehen täydellistä ajattelua. 193
Deuteropaavali puolestaan vetoaa Timoteuksen kokemaan lapsuuteen ja
muistuttaa hänen tunteneen kirjoitukset jo lapsesta alkaen (2. Tim. 3:14–17).
Evankeliumikirjassa ja katekismuksissa vedotaan toimintanormeihin,
joissa Raamatun sana antaa perustelun lasten oikealle toiminnalle ja
toiminnalle lapsia kohtaan. Perheen sunnuntain raamatunkohdat
velvoittavat: “Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä
se on oikein. ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ on ensimmäinen käsky, johon liittyy
lupaus: ’jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä’. Toisessa huoneentaulussa kehotetaan: ’Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan
kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.’” (Ef. 6:1–4)
Velvoitteilla vahvistetaan patriarkaalisen järjestyksen asemaa: “Vaimot,
suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. Miehet,
rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti. Lapset, totelkaa kaikessa
vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää aina moittiko
lapsianne, etteivät he masentuisi.” (Kol. 3:18–21) Paavalin ja hänen
oppilaittensa kirjeisiin omaksumat huoneentaulut sisälsivät vakiintunutta
antiikin hellenistisen kulttuurin ajattelua, mutta Raamatun kirjoituksina ja
jumalanpalveluselämän liturgisessa käytössä niiden uskonnollinen velvoittavuus vahvistuu.
Evankeliumikirjassa rakennetaan liturgista teologista kuvaa iältään
lapsista. Esimerkiksi jouluaamuna rukouksessa pyydetään Jumalaa
antamaan oikean lapsen mieli. 194 Edellä totesin, miten Paavalin julistuksessa
“Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. Mutta kun aika oli
täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain
alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän
on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: ’Abba! Isä!’ Sinä et siis enää ole
orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.” (Gal. 4:3–7) Aasgaard
kiinnittää huomion siihen, että sanassa νηπίος (alaikäinen perijä) risteää suhdekäsitteisiin ja
elämänvaihekäsitteisiin perustuva erottelu, jonka Peter Müller on esittänyt tutkimuksessaan In der
Mitte der Gemeinde. Aasgaard 2008, 252.
192

Aasgaard on huomauttanut, miten Paavali vetoaa seuraamaan omaa esimerkkiään jakeissa 1. Kor.
4:16; 11:1; Gal. 4:12; Fil. 3:17; 1. Tess. 1:6–7; 1. Kor. 13:11–12. Aasgard 2008, 261–262; 269–270.
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lapsen mieli tulee jättää taakse. Tässä rukouksessa lapsen mielellä viitattaneen
Jeesuksen julistukseen lapsenmielisyydestä, joka osaa ottaa vastaan Jumalan
valtakunnan salaisuuksia. Rukoustekstissä lapsesta rakennetaan teologinen
metafora, jonka käytössä on vaarana, että iältään lapset toiseutetaan. “Me
saamme tulla luoksesi kuin lapset” -lause rakentaa lapsista symbolin ja
samalla sisältää implisiittisesti, ettei yhteisön keskuudessa ole iältään lapsia.
“Me saamme tulla luoksesi lapsina” -lause olisi inklusiivinen ilmaus, jossa
iältään lapset voisivat saada kirkossa tehtävän olla esimerkkeinä lapsista
Taivaallisen Isän edessä. Päivän rukouksissa lapsia kuvataan myös pieninä,
viattomina, kärsivinä ja syyttöminä. Jeesus-lasta luonnehditaan halvaksi
ihmislapseksi, joka syntyi köyhän äidin syliin pieneksi ja avuttomaksi. 195
Rukousten teologisessa lapsikuvassa on uhkana lasten kärsimyksen ja heikon
sosiaalisen statuksen glorifiointi, joka pahimmillaan ylläpitää lasten haurasta
asemaa. Myönteinen kuva lapsesta on rukouksissa harvinaista, mutta perheen
sunnuntain rukouksessa 1 ilmaistaan, että lapsi tuo tullessaan ilon.
Jumalanpalvelusten kirjassa esitetään myös käsityksiä lapsesta ja lapsen
ikävaiheista. Kirkkokäsikirjan ohje rukoilla esirukouksessa vaikeuksissa
olevien ja kärsivien puolesta ohjaa käsitystä siitä, miten jumalanpalvelusten
rukouksissa sanoitetaan, millaisia huomioitavat lapset ja heidän elämäntilanteensa ovat. Kirkon tulee kantaa rukouksissaan niitä, joiden omaa ääntä
ei kuulla, ja rohkaista toimimaan “pahoinpideltyjen ja laiminlyötyjen
lasten” 196, huolenpitoa vaille jääneiden kodittomien ja katulasten, ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden lasten sekä väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi
joutuneiden lasten auttamiseksi. 197 Rukouksesta toivotaan rohkaisua
toimimaan näissä oloissa elävien lasten hädän lieventämiseksi.
Perheen sunnuntain kuvauksen mukaan “perheen sunnuntai antaa
mahdollisuuden pohtia myös lapsen asemaa perheessä ja seurakunnassa,
yhteiskunnassa ja maailmassa, samoin sukupolvien keskinäistä vuorovaikutusta, joka on tärkeä lapsen tasapainoiselle kehitykselle”. Oletukset
sukupolvien keskinäisestä vuorovaikutuksesta paljastuvat esimerkiksi
perheen sunnuntain päivän rukouksessa, jossa kiitetään ilosta, jonka lapsi tuo
ja elämänkokemuksesta ja viisaudesta, jota aikuinen tarjoaa. Rukouksessa
pidetään hyvänä, että aikuiset ja lapset arvostavat toistensa lahjoja ja
korostetaan myös kasvua yhdessä.
Rukousten kielessä rakennetaan teologista kuvaa ihanteellisesta lapsesta,
jolloin lasten ominaisuuksista rakentuu symboli esimerkillisestä suhteesta
Jumalaan. Suhdetta Jumalaan kuvataan pitkäperjantain päivän rukouksessa
vertauksella “janoamme sinua, Jumala, kuin lapsi rakkautta” ja rukoussunnuntain pyynnöllä “auta meitä lepäämään lähelläsi kuin lapsi äitinsä
sylissä”.
Perheen sunnuntain päivän rukous 2, jouluaaton päivän rukous 4, jouluyön messun päivän rukous 4,
jouluaamun päivän rukous 5, viattomien lasten päivän päivän rukous 4.
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Toimintaa lasten kanssa kuvaavat tekstit sisältävät tradition välittämiseen
ohjaavia tekstejä, kuten rukouksessa “Rohkaise meitä kertomaan uskollisuudestasi myös lapsillemme” 198 tai psalmissa 78 “Me emme salaa niitä
lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta”:
Hän sääti Jaakobille säädöksensä,
hän antoi Israelille lakinsa
ja käski meidän isiämme
opettamaan ne lapsilleen,
jotta tulevakin polvi ne tuntisi,
jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat
ja kertoisivat omille lapsilleen. (Ps. 78:5–6)

Rukouksilla pyritään vaikuttamaan ja siten edistämään lasten hyvää.
Perheen sunnuntain rukouksissa korostetaan vanhempien vastuuta lapsista ja
pyydetään vanhemmille ohjausta kasvatustehtävään. Lapsille hyvänä pidetään
turvallista kasvua ja luottamusta Jumalaan. Vanhemmille pyydetään viisautta,
että he osaavat ohjata lapsia rakentamaan elämänsä Jumalan sanan
perustalle. Jokaisen sukupolven hyvänä pidetään Jumalan tuntemista.
Perheen sunnuntain 4. ja 5. rukouksessa rukoillaan avioliittojen puolesta ja 6.
rukouksessa luotetaan, että Jumala voi korjata rikkoutuneen liiton. Lapset siis
huomioidaan ainoastaan kolmessa ensimmäisessä rukouksessa.
Käsitykset ikävaiheista rakentavat staattista kuvaa ikäkauden edustajien
ryhmästä. Ikävaiheisiin perustuva uskonnollinen kieli rajaa pikemmin ulkopuolelle kuin yhdistää, sillä ikäkausierotteluihin perustuva kieli ei tavoita
elämänkaaren vaiheita kattavasti:
Sinä olet läsnä elämän kaikilla alueilla.
Näet lapsen, joka lepää äitinsä sylissä,
nuoren, joka etsii itseään ja omaa paikkaansa,
aikuisen, jota painaa vastuu elämästä,
vanhuksen, jonka voimat vähenevät
ja joka kärsii yksinäisyydestä. 199

Kirkon liturgisessa kielessä ja uskonelämän keskeisessä toiminnassa,
jumalanpalveluksessa, rakennettu kuva iältään lapsista on ongelmallinen.
Kun liturgiassa juuri vaikeudet lasten kanssa painottuvat, myös kuva lapsena,
nuorena ja vanhempana olemisesta ohjautuu ongelmakeskeiseen suuntaan.
Tämä käsitys lapsista voi olla seurakunnasta etäännyttävää. Eräs esimerkki
vaikeuksien korostamisesta on paastonaikana käytettäväksi suositeltu
elämänkaareen liittyvä rukous, jossa kaikki elämänvaiheet ja ihmissuhteet
nähdään kärsimyksen läpi:
- -vanhempien kärsimyksen,
kun tulevaisuus pelottaa heitä
ja heillä on huolia lastensa takia,
nuorten kärsimyksen,
kun he etsivät paikkaansa yhteiskunnassa, mutta eivät sitä löydä,
198

KKK II, 557. 20. sunnuntai helluntaista, päivän rukous 2.
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ja kun he haluaisivat elää aidosti, mutta heitä ei ymmärretä,
lasten kärsimyksen,
kun kukaan ei kuuntele heidän kysymyksiään
eikä heillä ole ketään, johon voisi turvautua - -. 200

Jumalanpalvelusten kirjassa seurakunnan yhteisen esirukouksen 201
valmisteluaineistot sisältävät aihepiirin “Koti ja perhe, eri ikäkaudet”. Aineisto
ohjaa rukoukseen raskaana olevien äitien puolesta ja pyytämään heille
varjelusta. Kohdussa kasvavan lapsen puolesta rukoillaan pyytäen: “Siunaa
elämä, jonka olet lahjoittanut.” Isiä ei huomioida erikseen, vaan lasten kaikkien vanhempien puolesta ohjataan rukoilemaan. Tämän jälkeen rukoillaan
niiden puolesta, jotka eivät ole saaneet lasta, vaikka olisivat halunneet. 202
Rukousvaihtoehdossa G kiitetään lapsista ja nuorista, rukoillaan siunausta
ja varjelusta heidän kasvuunsa ja pyydetään, että koti ja koulu tarjoaisivat
sellaista turvaa, että he voivat luottaa tulevaan ja saavat mahdollisuuden
toteuttaa toiveitaan ja unelmiaan. Rukousvaihtoehdossa B pyydetään
osoittamaan lapsille ja nuorille “tehtävä ja paikka tässä maailmassa”.
Vaihtoehdossa H kiitetään lapsista, “jotka syntyvät ja tuovat maailmaan iloa
ja toivoa”. Aikuisuuden ikäkausi nähdään resurssina, jossa aikuiset voivat
jakaa elämänkokemusta lapsille. Rukouksessa pyydetään: “Tee maailmastamme paikka, jossa lasten, nuorten ja aikuisten on hyvä elää yhdessä.”
Rukoilijoiden toimijuutta pyritään vahvistamaan pyytämällä koteihin
rakkautta ja kärsivällisyyttä. Rukouksen kohdetta pyydetään opettamaan
iloitsemaan toisistamme ja niistä lahjoista, joita hän on antanut. 203
Jumalanpalvelusten kirjan rukouksissa ilmaistaan elämänvaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä huolia. Koulujen ja oppilaitosten lukukauden alkaessa
rukoillaan niiden lasten, nuorten ja opiskelijoiden puolesta, jotka “eivät saa
kotoaan tukea koulutyölleen ja ovat vaarassa syrjäytyä”. Positiivista on, että
tässä rukouksessa sanoittamalla tunnustetaan kotien ja koulun kasvatustyön
merkitys ja pyydetään sille siunausta. Toisaalta liian korkeiden tavoitteiden
asettamista pidetään kehitykseen liittyvänä, mutta yksilöstä itsestään
johtuvana vaarana: “Rukoilemme niiden puolesta, jotka asettavat itselleen
liian korkeita tavoitteita ja ahdistuvat yrittäessään saavuttaa ne.” Sekä
kiusattujen ja kiusaajien puolesta rukoillaan ja sanoitetaan, että kiusaajat
purkavat pahaa oloaan kiusaamalla muita. 204 Lukuvuoden päättyessä rukous
on sävyltään kiitollisempi mutta siinä ei enää mainita lapsen ikäkautta.
Rukouksen lopuksi pyydetään siunaamaan maamme nuorisoa ja antamaan
200

KKK I, 260, 9.

Jumalanpalvelusten kirjassa ohjeistetaan, että “yhteisen esirukouksen keskeisiä aiheita ovat kirkko
ja seurakunta, esivalta ja yhteiset asiat, vaikeuksissa olevat, sairaat, kärsivät ja vainotut, rauha sekä
erilaiset ajankohtaiset aiheet”. KKK I, 277. Lapset voidaan nähdä keskeisenä aiheena osana seurakuntaa,
mutta ohjeistus myös mahdollistaa lasten sivuuttamisen. Keskeisten aiheiden luettelo painottaa monia
epäkohtia, mikä saattaa vaikuttaa rukouksen sävyyn.

201

202

KKK I, 285, C.

203

KKK I, 285–286, B, G, H.

204

KKK I, 292–293, A. Rukousten muodot ovat esimerkkejä liturgian psykologisoituneesta kielestä.
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sille tulevaisuus ja toivo. 205 Implisiittisesti lasten ikäkauden sivuuttaminen
antaa käsityksen, että lapset ovat kasvaneet nuorisoksi jo ensimmäisen
kouluvuoden aikana. Tällä rukouksella kirkko vahvistaa käsitystä siitä, että
lapsuudesta tulee kasvaa pian pois nuorisoksi.
Liturgisen kielen puhe ikävaiheista ja lasten elämään liittyvästä todellisuudesta perustuu psykologiseen, sosiologiseen ja yleishumanistiseen
käsitykseen ihmisestä sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden yleiseen tarkasteluun. Puhetavan teologinen sisältö tutkittavassa aineistossa on ohut.
Kasuaalitoimituksilla nähdään lapsen ja nuoren elämässä erityinen
teologinen merkitys, jolloin myös liturgisissa teksteissä käytetty kieli muuttuu.
Yhteisen esirukouksen yhteydessä rukoillaan kastettujen puolesta kiittäen
“uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta”. Kastetuille lapsille pyydetään
siunausta ja rukoillaan, että seurakunta voisi olla heille Vapahtajan syli ja
hengellinen kasvupaikka. 206 Diminutiivilla “pienokainen” korostetaan
kastetun lapsen pienuutta. Rukouksessa korostetaan erityisesti, miten Jumala
on osoittanut armonsa ja “ottanut heikot ja avuttomat” omikseen. 207 Kastetun
nuoren tai aikuisen puolesta rukoiltaessa korostuu uskossa varttuminen ja
seurakunnan yhteyteen juurtuminen. 208
Kirkon liturgisissa teksteissä lapsuuden ikäkäsitteistön käyttö ei juurikaan
poikkea yhteiskunnallisesta lasten ikään ja kehitykseen liittyvästä kielen
käytöstä. Lapsuus on monimuotoinen ilmiö. Puheella eri-ikäisten ihmisryhmistä on vaikeaa huomioida elämän monimuotoisuuteen kuuluvia piirteitä
todellisuutta vastaavasti yksilötasolla. Pikemmin ikäkausiin perustuva puhe
luokittelee, erottaa ja sulkee ulkopuolelle kuin onnistuu sanoittamaan
jumalanpalveluskielen yhteisiä kokemuksia.
Perhemessussa käytettäväksi tarkoitetussa esirukouksessa kuvataan,
millaisissa toimintaympäristöissä iältään lasten ajatellaan elävän. Lapsille
pyydetään varjelusta kotona ja leikeissä, matkoilla, koulussa, päiväkodissa ja
päiväkerhossa. Lapsille kaikkialla pyydetään johdatusta, ja erityistä on, että
lapsille pyydetään hyviä enkeleitä turvaksi. 209
Edellä todettiin, että vanhempien, kummien ja seurakunnan edellytetään
kastetoimituksessa sitoutuvan yhdessä lapsen kristillisen kasvatuksen
tehtävään. Todettiin myös, että vanhempien kyvykkyyteen huolehtia lapsensa
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KKK I, 293–294, C.

206

KKK I 278, A.

KKK I, 278, B. Myös Elämänkaarilaulussa painotetaan lapsen pienuutta. Suhteessa pieneen lapseen
vanhemmille pyydetään voimaa rakastaa. Virsikirja, 749, 1. Mitä tämä voima oikein on luonteeltaan?
Kertooko voiman pyytäminen oletetusta vanhempien väsymyksestä tai oletetusta lapsen rakastamisen
ja hoivan osoittamisen vaikeudesta? Esimerkiksi Tuomo Mannermaan kirjan Kaksi rakkautta valossa
luterilaisella rakkauden teologialla olisi annettavaa perheen keskinäisiin suhteisiin. Jumalan rakkaus
kohdistuu juuri siihen, mikä on pientä ja heikkoa. Vanhemmat toimivat tämän rakkauden
välikappaleina. Mannermaa 1995, 11. Puhe rakastamisen voimasta ohjaa ajattelemaan lasta
pikemminkin ongelmana kuin lahjana tai mysteerinä. Marty 2007, 16–19.
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kristillisestä kasvatuksesta kirkon tunnustuksen mukaisesti suhtaudutaan
Kirkkojärjestyksen kommentaarissa epäilevästi. Onkin outoa, että
Jumalanpalvelusten kirjassa yhteisen esirukouksen aihepiiri Kristillinen
kasvatus ohjaa ajattelemaan, että kristillinen kasvatus on institutionalisoitua.
Vanhempien ja kummien kasvatusvastuu on liudentunut, sillä kotien
kristilliseen kasvatustyöhön ei kiinnitetä rukouksessa lainkaan huomiota. Sen
sijaan koulujen kasvatustyö nähdään kristillisen kasvatuksen osana:
Siunaa kasvatustyötä, jota tehdään pyhäkouluissa ja päivähoidossa,
kerhoissa ja kouluissa. Anna kasvattajille ja opettajille voimia,
kärsivällisyyttä ja työn iloa. Auta heitä tukemaan lapsen kasvua, niin
että lapset oppisivat tuntemaan itseään ja saisivat elämälleen turvallisen
suunnan. Tuo kaikkeen kasvatustyöhön sanasi ja pyhien käskyjesi
perusta. 210

Tässä rukouksessa kristillisen kasvatustyön tavoite on, että lapset oppisivat
tuntemaan itseään ja saisivat elämälleen turvallisen suunnan. Paljastuu, että
Jumalan sana ja pyhät käskyt nähdään kasvatustyön perustana, jonka
institutionaalisten kasvattajien katsotaan tuntevan. Esimerkiksi tunnustuskirjoissa kasvatuksen päämäärä – ei perusta – oli oppia tuntemaan Jumalan
tahto.
Vaihtoehdossa B kristillinen kasvatus tapahtuu rippikoulussa. Rippikoululaisille pyydetään siunausta, kun he “saavat nyt kristillistä opetusta”.
Rippikoulun opettajille pyydetään “viisautta, kärsivällisyyttä ja avoimuutta,
jotta nuoret rohkaistuvat puhumaan mieltä askarruttavista asioista”. Isosille
pyydetään taitoa “luoda yhteyksiä nuorempiin ja olla heille esimerkkinä ja
tukena”. Rippikoululaisten vanhemmille ja kummeille pyydetään apua, että he
voisivat tukea rakkaudellaan ja esimerkillään nuorten aikuistumista. 211
Jumalanpalvelusten kirjassa ilmaistut kristillistä kasvatusta edistävät
hyvät tavoittelevat aikuisuutta lapsena olemisen sijaan. Institutionalisoitu
kristillinen kasvatus korostuu. Vanhempien, kummien ja lasten lähipiirin
osuus kristillisessä kasvatustehtävässä nähdään ohuena. Tässä on suuri
jännite suhteessa esimerkiksi katekismusopetukseen ja vanhempien kasvatusvelvollisuuteen hengellisenä kutsumuksena.

2.3 IÄN JA KEHITYKSEN HIERARKIAT JA
USKONNOLLISTEN HIERARKIOIDEN
KUMOUTUMINEN
Lapsuuden taakse jättämisen ja lapsenkaltaisuuden tavoittelun ihanteiden
välisellä ristiriidalla on pitkä historia. Antiikin juutalaisessa, hellenistisessä ja
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roomalaisessa kulttuurissa kasvatus suuntautui aikuisilta lapsille. 212 Kehittymätön lapsi tuli muokata kohti yhteisön arvostamaa toimijuutta. Julistuksessaan Jeesus asettui kulttuurista valtavirtaa vastaan ja kehotti taivasten
valtakuntaa tavoittelevia tulemaan lasten kaltaisiksi. Myös Luther ohjasi
vastustajiaan tulemaan jälleen lapsiksi ja opettelemaan aakkosia. Sekä Jeesus
että Luther opettivat lapsista vastakulttuurisesti. Käsitykset iältään lapsista
ovat edelleen jännitteisiä.
Tämän alaluvun aluksi esittelen lähdeaineistossa esiintyviä käsityksiä,
jotka ovat vakiinnuttaneet iältään lapsen alhaista sosiaalista statusta ikään ja
kehitykseen kuuluvien sosiokulttuuristen hierarkioiden avulla. Yksilölle on
hyödyllistä, jos hän onnistuu jättämään alhaisen statuksen ja kohoamaan
hierarkiassa korkemmalle, vaikkapa jättäen taakseen lapsuuden. Tämän
jälkeen kuvaan vastakkaista pyrkimystä, eli tarkastelen, millaiset lähdeaineiston käsitykset lapsista ovat ohjanneet kirkon historiassa purkamaan
sosiaalisia ja uskonnollisia hierarkkisia järjestyksiä ja millaiset käsitykset ovat
vahvistaneet iältään lapsen arvoa.
Vanhan testamentin heprealaisissa kirjoituksissa esiintyy Välimeren
alueen antiikin kulttuuripiirissä syntyneille teksteille tyypillisiä korostuksia,
joissa toimijuus ja arvonanto kuuluvat etenkin vapaille toimintakykyisille
miehille. Taulukossa 3 esitän esimerkin, joka kuvaa, miten kulttuuriselle
kontekstille tyypillinen hierarkia ilmenee myös uskonnollisessa tekstissä.
Siinailla annetussa lakikokoelmassa pyhäksi temppeliuhriksi luvatun ihmisen
lunastussumma vaihtelee suhteessa henkilön ikään, sukupuoleen ja
varallisuuteen. Iältään nuorten ja vanhojen taloudellinen lunastusarvo on
pienempi kuin aikuisen. Miespuolisen lunastusarvo on ikäryhmässään
korkeampi kuin naispuolisen. Tällaista jopa pyhissä kirjoituksissa ilmaistua
arvohierarkiaa on vaikeaa haastaa.
Taulukko 3.
Pyhäksi lahjaksi luvatun ihmisen lunastaminen takaisin suhteessa henkilön
ikään, sukupuoleen ja varallisuuteen (3. Moos. 27:1–8)

sukupuoli

1 kk – 5
vuotta

5 – 20
vuotta

20 – 60
vuotta

yli 60
vuotta

Nainen

3 hopeasekeliä

10 hopeasekeliä

30 hopeasekeliä

10 hopeasekeliä

Mies

5 hopeasekeliä

20 hopeasekeliä

50 hopeasekeliä

15 hopeasekeliä

Liian köyhä
maksamaan
lunastushintaa
pappi määrää
lunastushinnan
lupauksen
tekijän
varallisuuden
mukaan

Uuden testamentin kirjoituksissa Paavali tarkasteli lapsia ulkopuolelta ja
vertasi heidän kehittymättömyyttään asettamiinsa ihanteisiin. Paavalin
mukaan lapsen puhe- ja ajattelukyvyt ovat vajavaisia (1. Kor. 13:11). Paavali
kehotti: “Älkää olko ajatuksiltanne lapsia.” (1. Kor. 14:20) Lapselle ominaista
212
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kehittymättömyyttä saa olla pahuudessa mutta ei ajattelussa. Reidar
Aasgaardin mukaan jakeessa käytetty termi φρήν viittaa kypsään reflektointiin ja asettuu vastakkain lapsen emotionaalisen ajattelun kanssa.
Hengellisenä hierarkiana Paavali rakensi jännitteen myös lihallisuuden ja
hengellisyyden välille ja soimasi korinttilaisia, jotka hänen mukaansa olivat
kypsymättömyydessään kuin pikkulapsia Kristuksen tuntemisessa (1. Kor.
3:1). 213 Näin lihallisuus näyttäytyi lasten ominaisuutena, josta kehittymisen ja
lopulta hengellisyyden avulla tuli irrottautua. 214
Paavali säilytti opetuksessaan lapsista sosiokulttuurisen kontekstinsa
tyypillisiä käsityksiä, joissa iältään lapset ovat kehittymättömiä, heikkoja,
tunteiltaan epävakaita ja ajattelukyvyiltään vajavaisia. Paavalin ajattelu
näyttäytyykin Raamatun teksteissä jännitteisenä, sillä toisaalta hän omaksui
opetukseensa teologisia elementtejä Jeesuksen julistuksesta lapsena
olemisesta ja kehitti edelleen myös teologista käsitystä Jumalan lapseudesta
(ks. luku 3). 215 Silti Paavalin suhtautuminen lapsiin ihmisinä noudatti aikansa
sosiokulttuurista arvostushierarkiaa.
Teologisen lapseuskäsityksen avulla Paavalin ajattelu purki hierarkkista
järjestystä esimerkiksi orjien ja vapaiden, naisten ja miesten, kreikkalaisten ja
juutalaisten sekä ympärileikattujen ja ympärileikkaamattomien välillä (Gal. 3:
26–29). Paavalin esittämällä teologisella kuvalla lapsesta on kuitenkin vain
vähän yhteyttä todellisiin lapsiin. Vaikka tarkastelen teologista lapseuden
suhdekäsitteistöä pääluvussa 3, herätän jo nyt kysymyksen, mitä suhteessa
lapsiin ihmisinä seuraa, mikäli ideaalinen teologinen kuva lapsesta on irrallinen tai jännitteinen suhteessa todellisiin lapsiin. 216
Antiikin ja keskiajan maailmassa ihmisten väliset hierarkiat ohjasivat
perhe- ja sukupuolisuhteiden sekä uskonnollisen ja yhteiskunnallisen elämän
järjestäytymistä. 217 Orjien lapset olivat varhaisten kristittyjen yhteisöissä
kaikkein haavoittuvimmassa sosiaalisessa asemassa. Sosiaalisia hierarkioita
mullistavat uskonnolliset käsitykset vaikuttivat myös totuttuihin
hierarkioihin. Esimerkiksi Paavalin julistus pelastuksesta riippumatta orjan
tai vapaan asemasta ja yhteisön dynamiikkaa muuttavat kehotukset johtivat
myös uudenlaisen moraalin kehittymiseen. 218 Käsiteanalyyttinen tarkastelu
ohjaa kuitenkin kysymään, miten heprean ja kreikan kielten sanojen lapsi ja
orja läheinen yhteys ohjasi sosiaalisia suhteita ja hengellisiä hierarkioita.
Esimerkiksi Paavalin julistuksessa sekä puhe lapsista että orjista oli
jännitteistä. Paavalin julistuksessa sosiaalisessa hierarkiassa alhaisessa
statuksessa olevien ihmisten ryhmästä, orjista (δοῦλος), rakentui myös
Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι
γίνεσθε. Aasgaard 2008, 260–263.
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Ajatuksella on yhtymäkohtia platonistiseen dualistiseen filosofiaan.

215

Esim. Gal. 4.

216

Tarkastelen lapsena olemisen metaforia pääluvussa 3.
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Nissinen 2013, 191–209.
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MacDonald 2014, 31–65.
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kartettava hengellinen metafora vastakohtana lapsen (υἱός) metaforalle (Gal.
4). Tämä puhetapa lienee osaltaan säilyttänyt halveksuvaa asennetta orjan
asemaan joutuneita ihmisiä kohtaan. Kysymys orjien ja lasten sosiaalisesta
asemasta viittaa myös lapsena olemisen suhdemerkityksiin, joiden tarkastelua
jatkan seuraavissa pääluvuissa.
Jeesuksen ja lasten kohtaamisia kuvaavissa evankeliumiteksteissä Jeesus
kyseenalaisti toiminnallaan ja sanoillaan lapseen liitettyjä vakiintuneita
hierarkioita. Opetuksillaan lapsista Jeesus esitti vasta-argumentin sekä
uskonnollisia että yhteiskunnallisia hierarkioita kohtaan. Synoptisissa
evankeliumeissa esitetyt kuvaukset Jeesuksen ja lasten kohtaamisesta
korostavat erilaisia käsityksiä hierarkioista. Markuksen evankeliumin
perikoopissa (Mark. 9:33–37) Jeesuksen julistuksen ydin on opetuksessa
todellisesta suuruudesta ja kilpa-asetelmassa ensimmäisestä ja viimeisestä.
Jeesuksen julistuksessa palvelijan (διάκονος) vähän arvostettu toiminta
muuttuu esimerkilliseksi suuruudeksi. Markuksen evankeliumissa korostuu
myös opetuslasten väittely suuruudesta. Jeesus vastasi heille rakentamalla
uuden kilpa-asetelman palvelun käsitteen avulla. Ensimmäiseksi haluavan
täytyy olla viimeinen ja kaikkien palvelija. Markuksen evankeliumissa Jeesus
puhuu lapsista yleisessä muodossa viitatessaan yhteen tällaiseen lapseen:
Jeesus asetti opetuslasten keskelle lapsen, otti hänet syliin ja sanoi: “Joka
minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa
luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka
on minut lähettänyt. (Mark. 9:33–37)

Opetuksellaan Jeesus ilmaisee samaistuvansa keskellä olevaan lapseen ja
korostaa, että hänen lähettäjänsä, Jumala itse, on läsnä lapsessa. Siten lapsi
edustaa Jumalaa, mikä kohottaa hämmästyttävästi lapsen asemaa. Opetuksen
kärki on lasten vastaanottamisessa ja Jeesuksen ja lapsen erityisessä
suhteessa. 219
Luukkaan evankeliumin rinnakkaistekstissä (Luuk. 9:46–48) kirjoittaja
korostaa Jeesuksen kykyä havaita myös opetuslasten sisäiset ajatukset, kun
nämä kiistelivät, kuka heistä on suurin. Luukkaan mukaan Jeesus ei asettanut
lasta opetuslasten keskelle vaan vierelleen. Jeesus puhui juuri vierelleen
asettamastaan lapsesta yksilönä:
Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen
minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt.
Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri. (Luuk. 9:46–48)

Jeesuksen vierelleen ottama lapsi tulee osaksi opetusta suuruutta
koskevasta kiistasta. Jeesuksen vierelleen ottama lapsi on vastaus
kysymykseen, kuka on suurin. Jeesus ilmaisee olevansa pienimmän vierellä ja
korostaa, että Jeesuksen lähettäjä asettuu suuruutta tavoittelevassa kiistassa

Ὃς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ
ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. Weber 1980, 52–54.
219
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pienimmän puolelle. Se mullistaa vakiintuneet hierarkiat pienimmästä ja
suurimmasta. 220
Matteuksen evankeliumin opetusjakso (Matt. 18:1–5) alkaa rabbiinisella
kysymyksellä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Matteuksen evankeliumissa puheella taivasten valtakunnasta on jatkumo yhteisön maanpäällisestä
elämästä täydellistymiseen tulevassa taivasten valtakunnassa. Jatkumo
tämän- ja tuonpuoleisen välillä luo tekstiin vahvan eettisen velvoitteen.
Matteus on järjestänyt evankeliumiaineiston niin, että luvun 18 seurakuntaa
koskeva opetus alkaa opetuksella suurimmasta taivasten valtakunnassa.
Opetuslapset eivät väittele eivätkä kinastele vaan ovat kiinnostuneita
äärimmäisestä suuruuden jatkumosta taivasten valtakunnassa. Matteuksen
erityisaineksena Jeesus kutsuu lapsen luokseen samalla ilmauksella, jolla hän
muissa evankeliumeissa kutsui niitä, jotka halusivat kuulla opetusta
(προσκαλεσάμενος). Opetettavana ei kuitenkaan ole lapsi vaan opetuslapset,
joten opetuksen suunta muuttuu yllättävällä tavalla. Matteuksella lapsi itse on
opetus, esimerkki nöyryydestä.
Evankeliumien yhteinen aines lasten vastaanottamisesta on Matteuksella
lyhennetty ja siitä on tullut silta seuraavaan opetukseen Jeesukseen uskovien
pienten viettelemisestä. Jakeen Matt. 18:2 opetus todellisesta lapsesta
muuttuu vertaukseksi lapsesta pieninä, Jeesuksen seuraajien yhteisön
heikkoina jäseninä. Näin Matteus siirtyy puhumaan lapsista seurakunnan
vertauskuvina. 221
Luterilaisissa tunnustuskirjoissa pääosa iältään lapsiin viittaavista
teksteistä esiintyy Lutherin katekismuksissa. Luther tulkitsi katekismusopetuksessaan Raamatun tekstejä lapsista aikansa historiallisesta kontekstista
käsin. Talonpoikaissodan (1524–1525) jälkeisen yhteiskunnallisen epävakauden keskellä Luther pyrki edistämään yhteiskunnallista järjestystä
esimerkiksi katekismuksissaan esittämiensä sosiaalisten hierarkioiden
säilyttämisen avulla. Toisaalta myöhemmin tässä luvussa tarkastelen, miten
Luther kumosi katekismuksissa radikaalilla tavalla etenkin aikanaan
vallinneita hengellisiä hierarkioita. Lutherin teksteissä perhe-elämän arvon
nostaminen hengellisenä kutsumuksena kumosi aiemman hengellisen
hierarkian, jossa luostarikutsumuksen noudattaminen tai papin, piispan tai
paavin asemaan kohoaminen oli arvostetuin kutsumus. Erityisen mullistavaa
oli, että lapsen esimerkki hengellisenä kutsumuksena haastoi luostarikutsumuksen. Myös muissa luterilaisissa tunnustuskirjoissa, kuten
Augsburgin tunnustuksessa ja Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa,
arkielämän kutsumus haastoi hengellisen regimentin erityisen kutsumuksen
ja hengellisten hyvien tekojen arkikutsumuksen ylittävän arvostuksen. 222
220

Weber 1980, 54–55.

221

Weber 1980, 55–57.

CA XX, BSELK 116–117. CA XXVI, BSELK 152–153. “Als das der hausvater arbeit, weib und kind zu
neren und zu Gottes forcht aufzuziehen, die hausmutter kinder gebieret und wart ihr - - quod
paterfamilias educabat sobolem, quod mater pariebat.” Tästä lainauksesta nähdään, että saksankielinen
teksti on tässä kohden kattavampi kuin latinankielinen. Latinankielistä tekstiä pidetään kuitenkin
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Kuitenkin juuri Lutherin teksteissä korostuu lapsen esimerkki noudattaa
kutsumustaan.
Seuraavaksi esitän kaksi luterilaisissa tunnustuskirjoissa esiintyvää mutta
toisiinsa nähden jännitteistä ajatusmallia iältään lapsista. Sosiokulttuuriseen
kontekstiin sidotussa hierarkkisessa järjestyksessä iältään lapset ovat vähän
arvostettuja ja ihmisten luonnollinen arvonanto suuntautuu hierarkian
korkeammalla tasolla oleviin. Toisaalta tunnustuskirjoissa esitetään malli,
jonka mukaan Jumalan toiminta mullistaa tämän hierarkian. Kuin keinulaudan ääriasennoissa ihmisten kunnioituksen saavuttaneet menettävät
arvostuksensa, kun Jumala nostaa vähän arvostusta saaneiden aseman.
Luther painotti katekismuksissaan, että kaikki ihmiset ovat Jumalan
edessä samanarvoisia. Hän nojasi vakiintuneeseen patriarkaaliseen ajattelutapaan, että “ihmisten kesken emme tule toimeen ilman erilaisuutta ja
järjestykseen kuuluvaa eriarvoisuutta”. 223 Esimerkiksi Vähän katekismuksen
huoneentauluissa tätä hallitsemisen ja kuuliaisuuden dynamiikkaa
perustellaan Raamatun kohdilla (Room. 13, Tiit.3, 1. Piet. 2, 1. Piet. 3, 1. Piet.
5, Hepr. 13, ja Ef. 6, 1 Piet. 5). 224 Niissä lapsi on alamainen vanhemmilleen ja
vaimo miehelleen, mutta Jumalan edessä jokainen on yhtä alamainen. Luther
siis teki erottelun, jossa hierarkinen järjestys kuuluu ihmisten sosiaalisiin
suhteisiin. Hän kuitenkin kiisti hengellisen säädyn erityisaseman kunnioittamisen ja hengellisellä tasolla ilmenevän vakiintuneen hierarkian.
Lapsiin liittyvät käsitteet kuvaavat, miten Luther jäsensi katekismuksissa
lasten asemaa osana eri ihmisryhmien välistä sosiaalista statushierarkiaa.
Nämä hierarkiat ovat kulttuurisidonnaisia ja vakiintuneita rakenteita, joissa
yksilö sijoitetaan ulkopuolelta asemaan, jota yksittäisten toimijoiden on
omalla toiminnallaan vaikeaa purkaa tai kyseenalaistaa. Siten ne edelleen
ylläpitävät vakiintunutta ihmisryhmien välistä statushierarkiaa. 225

teologisen terminologian kannalta täsmällisempänä. Latinankielinen käännös vakiintui ensisijaiseksi,
koska jatkoväittely tunnustuksesta käytiin latinaksi. Pirinen 2003, 17. Myös Puolustuksen artiklassa XV
saksankielinen kuvaus arkielämän kutsumuksesta on laajempi kuin latinankielinen. Apol. CA XV,
BSELK 530–531.
“Nuorten mieleen on siis pantava, että heidän tulee pitää vanhempiaan Jumalan sijaisina ja ajatella,
että he yhtä kaikki ovat isä ja äiti, jotka Jumala on antanut, miten vähäpätöisiä, köyhiä, raihnaisia tai
omituisia he sitten ovatkin. Hairahdusten ja virheiden vuoksi heitä ei saa lakata kunnioittamasta. Sen
vuoksi ei pidä kiinnittää huomiota siihen, millaisia he ovat ihmisinä, vaan Jumalan tahtoon ja hänen
luomakuntansa järjestykseen. Jumalan silmissä me kaikki tosin olemme samanarvoisia, mutta ihmisten
kesken emme tule toimeen ilman erilaisuutta ja järjestykseen kuuluvaa eriarvoisuutta.” Tunnustuskirjat,
346. GK Viertes Gebot, BSELK 968–971. Ozment, 1983, 50–51. Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013, 62–
63.
223

224

Tunnustuskirjat, 313–315. KK Tischgebete, BSELK 894–899.

225 Luther valikoi Vähän katekismuksen huoneentaulujen tekstit Raamatun huoneentauluista.
Katekismusten syntyaikana (1529), pian talonpoikaiskapinan (1525) jälkeen oli luontevaa, että Luther
korosti huoneentauluissa yhteiskuntajärjestystä vakiinnuttavia jakeita. Voidaankin pohtia, olisiko
Luther voinut painottaa huoneentauluissa toisenlaista Raamatun eettistä opetusta, mikäli historiallinen
sosiaalinen konteksti olisi ollut rauhanomaisempi. Kysymyksellä on merkitystä, sillä huoneentaulujen
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Tunnustuskirjoissa esiintyvissä Lutherin teksteissä lapset sijoittuvat
samoihin statushierarkioihin esimerkiksi palvelusväen 226, yksinkertaisten 227,
vasta-alkajien 228, tavallisen kansan 229 sekä naisten ja vaimojen 230 kanssa. Ne
ilmentävät siis sosiaaliseen luokkaan, ikään, kyvykkyyteen ja sukupuoleen
sidottua hierarkiaa. Samalla paljastuu, että Lutherilla oli katekismuksia
kirjoittaessaan mielessään aikuiset miespuoliset katekismuksen lukijat, sillä
hän kirjoitti, että vaimo ja lapset ovat Jumalan lahjaa. 231 Lutherin mukaan
jokaisen tulee saada esiintyä vaimonsa ja lastensa sekä palvelusväkensä ja
naapureidensa silmissä kunniallisena miehenä. 232 Perheen tulee toimia
vaalien perhekunnan isän kunniaa.
Luterilaisen reformaation keskeisenä uudistustavoitteena oli ulottaa
hengellinen kutsumus elämän kaikille eri osa-alueille ja erityisesti perheelämään. Luther esitti katekismusopetuksessaan sosiaalisen järjestyksen
mallin, joka perustui etenkin ensimmäiseen, neljänteen ja kuudenteen
käskyyn ja Lutherin tulkintaan niistä. Näiden käskyjen selityksissä Luther
esitti perhe-elämän hengellisen ja sosiaalisen mallin, jota Jumalan käskyt
suojelevat. Ensimmäisen käskyn selityksen mukaan kaikki hyvä, mitä
ihmisellä on – myös perhe – on Jumalan lahjaa. Kuudennen käskyn selityksen
mukaan avioliitto on säädyistä Jumalan eniten siunaama. 233 Neljännen
käskyn selityksessä Luther kuvaa isän ja äidin arvoa korostaen, että Jumala on
nostanut vanhemmat rinnalleen, ja niinpä vanhempia tulee paitsi rakastaa
myös kunnioittaa. Näin Luther antaa kunnioittamiselle merkityksen, joka
perustuu vanhempien asemaan ja Jumalan käskyyn. Tästä seuraa arvossa
pitämiseen viittaava käsitys kunnioittamisesta (ehren). 234

vahvistama patriarkaalinen järjestys painottuu muihin Raamatun kohtiin nähden, kun se esitetään sekä
Raamatussa että Tunnustuskirjoissa.
226

KK Vorrede, BSELK 858–859. “den Kindern und gemeinem Man - - vulgus et minores natu”.

Ison katekismuksen esipuheessa Luther kertoo laatineensa katekismuksen lapsille ja yksinkertaisille.
“Die Kinder und Einfeltigen - - puerorum atque simplicium”. GK Vorrede, BSELK 912–913.

227

228

KK Vorrede, BSELK 858–859. “die Kinder und neue Schüler - - pueri aut novitii scholastici”.

KK Vorrede, BSELK 858–859. “bey den Kindern und gemeinem Man - - vulgus et minores natu”.
“Lapsia ja tavallista kansaa sinun taas on opastettava neljänteen käskyyn, jotta he eläisivät hiljaisesti,
uskollisesti, kuuliaisesti ja sävyisästi. Käytä aina paljon Raamatun esimerkkikertomuksia siitä, miten
Jumala on heidänlaisiaan rangaissut ja siunannut.” Tunnustuskirjat, 300–301.
229

230

KK BSELK 870–871; GK Erster Artikel BSELK 1050–1051. “Weib und Kind - - uxorem, liberos”.

Englannin kielisessä tunnustuskirjojen käännöksessä on pyritty mahdollisimman inklusiiviseen
kieleen. Niinpä käännöksessä päädyttiin ilmaisuun “spouse and children”, puoliso ja lapset. BC 354, 432.
231
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GK Achtes Gebot, BSELK 1018–1019.

233

GK Sechstes Gebot, BSELK 1002–1003.

Luther tulkitsi kunnioittamisen käsitettä poiketen aikamme kielenkäytöstä. Hänen mukaansa
vanhempien ja Jumalan kunnioittaminen perustuu asemaan. Hyväksyvän tunnustamisen käsitteistöä
hyödyntäen vanhempien ja Jumalan kunnioittaminen olisi esteem-arvonantoa, joka perustuu
kvalitatiiviseen identiteettiin. Tämä eroaa kunnioittamisen (respect) käsitteestä, joka kuuluu
vertaisuuden vuoksi kaikille ihmisille ihmisyyden nojalla. Koskinen 2017, 31. Vrt. esim. erottelu jakeessa
1. Piet.2:17, jossa kaikille tulee osoitaa arvonantoa (tut Ehre jedermann). Luther Bibel 1545.
234
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Lutherin tulkinnan mukaan lapsen ja vanhemman välisellä suhteella on
vastaavuus ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Tämän nojalla
vanhempia tulee pitää heti Jumalan jälkeen suurimmassa arvossa:
Jumala on antanut isän ja äidin tehtävälle erityisarvon, joka ylittää
kaiken muun arvon ja aseman, missä ihminen voi olla. Hän ei käske vain
rakastaa, vaan myös kunnioittaa vanhempia. Veljiä, sisaria ja ylipäänsä
lähimmäisiä koskevista Jumalan käskyistä suurin on se, että heitä on
rakastettava. Hän siis erottaa isän ja äidin kaikista ihmisistä maan
päällä ja asettaa heidät rinnalleen. Kunnioittaminen on näet paljon
suurempi asia kuin rakastaminen, koska siihen ei sisälly pelkästään
rakkautta, vaan myös majesteettiin kohdistuvaa kuuliaisuutta,
nöyryyttä ja pelkoa. Hän ei myöskään käske vain puhutella vanhempia
ystävällisesti ja kunnioittavasti, vaan ennen kaikkea ilmaista ja osoittaa
sekä ajatuksin että teoin, miten suuressa arvossa heitä pidetään,
nimittäin Jumalan jälkeen kaikkein ylimpinä. Sillä sitä, jota on koko
sydämestä kunnioitettava, on pidettävä todella suuressa arvossa. 235

Tulkinnallaan lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta Luther pyrki
vaikuttamaan ihmisten välisen arvostushierarkian rakenteeseen ja perheiden
ja yhteiskunnan sosiaalisiin suhteisiin. Se kyseenalaisti vallitsevia ja ihmisten
luonnostaan tunnustamia hierarkioita. Lutherin esittämät uskonnolliset
tulkinnat arvokkaasta ja kunnioitettavasta ilmaisivat vastakulttuurisuutta ja
tarjosivat vahvikkeita ihmisten keskinäisiin suhteisiin.
Lutherin tulkinnan mukaan kaikki yhteiskunnassa käytetty valta saa
oikeutuksensa Jumalan vanhemmille antamasta esivalta-asemasta lapsiinsa
nähden. 236 Palvelusväen tulee osoittaa isäntäväelleen samaa kunnioitusta ja
kuuliaisuutta kuin omalle isälleen ja äidilleen. 237 Koska Jumala antaa
ravinnon, kodin, suojan ja turvallisuuden esivallan välityksellä, esivalta
edustaa kutsumusta, jolla on vastaavuus vanhempien lapsiaan turvaavaan
toimintaan. Esivallalta edellytetään vastuuta suhteessa suojatteihin, ja
vastaavasti vanhemman aseman vuoksi maan isiä ja äitejä on
kunnioitettava. 238

235 Tunnustuskirjat, 346. “Diesem Vater und Mutterstand hat Got sonderlich den preis gegeben für allen
stenden, die unter im sind, das er nicht schlechts gebeut die Eltern lieb zu haben, sondern zu ehren.
Denn gegen Brüdern, Schwestern und dem Nehesten in gemein befihlt er nichts höhers, denn sie zu
lieben, also das er Vater und Mutter scheidet und auszeucht für alle andere Personen auff Erden und
neben sich setzet. Denn es ist viel ein höher ding Ehren denn lieben, als das nicht alleine die liebe
begreifft, sondern auch eine zucht, demut und scheue als gegen einer maiestet alda verborgen. Auch
nicht alleine fodert, das man sie freundlich und mit ehrerbietung anspreche, sondern allermeist, das
man sich beide von hertzen und mit dem leibe also stelle und erzeige, das man viel von inen halte und
nach Gott für die Obersten ansehe. Denn welchen man von hertzen ehren sol, den mus man warlich für
hoch und gros achten.” GK Viertes Gebot, BSELK 968–969.
236

GK Viertes Gebot, BSELK 980–981.
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GK Viertes Gebot, BSELK 980–981.

238

GK Viertes Gebot, BSELK 980–987.
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Lutherin argumentaatio, jolla hän pyrki kumoamaan luostarikutsumuksen
korkeaa arvonantoa ihmisten silmissä, alkaa neljännen käskyn selityksessä
esitetystä tulkinnasta. Isossa katekismuksessa Luther opetti neljännen käskyn
noudattamisen olevan iältään lasten erityinen kutsumus, joka perustuu
Jumalan käskyyn. Lapsen hengellinen kutsumus haastaa luostarikutsumuksen:
Huomaa sitten tarkasti, miten tässä on annettu lasten suoritettavaksi
suuri, hyvä ja pyhä tehtävä, jota valitettavasti kuitenkin pahasti
halveksitaan ja vähätellään. Kukaan ei huomaa, että Jumala on niin
käskenyt tai että se on Jumalan pyhä sana ja opetus. Sillä jos siitä olisi
näin ajateltu, jokainen olisi voinut päätellä, että näiden sanojen mukaan
elävät ihmiset ovat kaiken lisäksi pyhiä. Silloin ei olisi tarvinnut luoda
mitään luostarielämää eikä sääntökuntia. Jokainen lapsi olisi voinut
pitää kiinni tästä käskystä, ojentaa omantuntonsa Jumalan edessä ja
sanoa: ’Jos minun on tehtävä hyviä ja pyhiä tekoja, en tiedä mitään
parempaa, kuin että osoitan vanhemmilleni kaikkea kunnioitusta ja
kuuliaisuutta, koska itse Jumala on niin käskenyt.’” 239

Lutherin ajatteluun kuului käsitys siitä, etteivät ihmiset luonnostaan
arvosta kasvatustyön velvollisuutta 240 eivätkä lapset kunnioita vanhempiaan,
ellei Pyhä Henki sitä heissä vaikuta. 241 Ajattelu näyttäytyy jännitteisenä, sillä
Lutherin mukaan luomislahjat ja luonnollisuus on hyvää ja arvokasta mutta
samalla on ihmisluontoa vastaan arvostaa kasvatustyötä tai kunnioittaa
vanhempiaan. Lutherin mukaan ihmisen antama arvostus kohdistuu
luonnostaan korkea-arvoiseen, ellei Jumala vaikuta ihmiseen niin, että hänen
käsityksensä arvokkuudesta mullistuu.
Mikäli vanhemman ja lapsen välisen suhteen vastaavuus jumalasuhteen
kanssa unohtuu, on uhkana, että valtaa käytetään korruptoituneesti ja
kasvatustehtävän Jumalan tuntemiseen ohjaava ydin hämärtyy. Jos Jumalan
käsky huolehtia kasvatustyöstä unohtuu, perheiden, vakaan yhteiskunnan ja
Jumalan tahtoa noudattavan kirkon tulevaisuus on Lutherin mukaan
vaarassa:
Kukaan ei velvollisuuttaan huomaa eikä arvosta. Kaikki kulkevat
kulkuaan aivan kuin Jumala antaisi lapset huviksi ja ajanvietteeksi,
palvelusväen käytettäväksi härän ja aasin tavoin pelkkään työntekoon
tai alaiset kohdellaksemme heitä mielivaltaisesti. He saavat olla
oloissaan aivan kuin meitä ei lainkaan koskisi, mitä he oppivat ja kuinka
he elävät. Kukaan ei tahdo käsittää, että heistä huolehtiminen on ylhäisen
majesteetin käsky, josta hän vaatii meidät tiukasti tilille, eikä myöskään
sitä, että vakava huolehtiminen nuorisosta on tavattoman tärkeä asia.
Tunnustuskirjat, 347. GK Viertes Gebot, BSELK 970–971. Jälleen puhe ihmisten välisestä
hierarkiasta muuttuu ytimeltään puheeksi suhteesta, johon palaamme myöhemmin.
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GK Viertes Gebot, BSELK 990–991.
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GK Viertes Gebot, BSELK 976-977.
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Mikäli me nimittäin haluamme saada maalliseen ja hengelliseen
hallintoon sopivia ja taitavia henkilöitä, meidän täytyy ahkerasti,
vaivoja ja kustannuksia säästämättä, opettaa ja kasvattaa lapsiamme
palvelemaan Jumalaa ja maailmaa. Emme saa miettiä pelkästään sitä,
miten kokoaisimme heille rahaa ja omaisuutta, sillä Jumala voi kyllä
ilman meitäkin heidät ruokkia ja rikastuttaa, kuten hän joka päivä
tekeekin. Hänhän on antanut ja uskonut haltuumme lapsia sitä varten,
että kasvattaisimme ja hallitsisimme heitä hänen tahtonsa mukaisesti.
Eivät he muutoin isää tai äitiä tarvitsisi. Jokaisen on siksi tiedettävä, että
hän on Jumalan armon menettämisen uhalla velvollinen kasvattamaan
lapsensa ennen kaikkea jumalanpelkoon ja Jumalan tuntemiseen. Jos he
ovat pystyviä, heidät on päästettävä myös saamaan oppia ja
opiskelemaan, jotta heitä voitaisiin käyttää siihen, mihin tarvetta
ilmaantuu. 242

Luther kritisoi jyrkästi korruptoitunutta isän viran hoitoa aikansa
katolisessa kirkossa. Hengellisen isän nimen käyttö oli Lutherin mukaan
irronnut isän viran oikeasta hoidosta, jonka kriteerinä oli Jumalan sanalla
hallitseminen ja johtaminen. 243 Kritiikissään Luther käytti iältään lapsiin
viittaavaa käsitteistöä ensinnäkin asettaessaan vastakkain ihmisten
arvostaman hengellisen säädyn kutsumuksen ja lapsen hengellisen
kutsumuksen perheessä.
Lutherin argumentissa hengellisen ja maallisen hierarkiat keikahtavat
nurin: arkikutsumus on Jumalan arvostamaa, mutta hengellinen kutsumus
saa maailman arvostuksen. Niinpä Lutherin esittämässä järjestyksessä pientä
lasta hoivaava tyttö on arkisessa kutsumuksessaan esimerkillinen, kun taas
ihmisen luontainen tapa arvostaa pröystäilevää kimallusta hengellisessä
elämässä joutuu kritiikin kohteeksi. Keinotekoinen erottautuminen
tavallisesta elämästä nähdään houkuttelevana, mutta Luther kieltää sen
todellisen arvon:
Minä kyllä puolestani olen sitä mieltä, että kahmalokaupalla riittää
tekemistä, mikäli nämä käskyt aiotaan pitää, eli olla lempeitä, kärsiä ja
rakastaa vihollisia, säilyttää siveellinen puhtaus, tehdä hyviä töitä sekä
kaikkea muuta, mitä näistä seuraa. Mutta maailma ei pidä sellaisia
tekoja minkään arvoisina eikä huomaa niitä. Nehän eivät ole
harvinaislaatuisia eivätkä herätä huomiota. Niitä ei ole sidottu
mihinkään erityisiin, niille omistettuihin aikoihin, paikkoihin, menoihin
eikä elkeisiin, vaan tavallisiin jokapäiväisin askareisiin, joita naapurit
voivat keskenään harjoittaa. Siksi niille ei anneta mitään arvoa. Nuo itse
keksityt teot sen sijaan räväyttävät silmät selälleen ja nostattavat korvat
hörölleen. Tekijät lisäävät vielä niiden vaikutusta antamalla
silmänruoaksi prameita menoja sekä suurellisia ja loistavia rakennuksia,
niin että kaikki on yhtä loistoa ja hehkua. Siinä on suitsutusta, messua ja
kellojen kilinää, siinä sytytellään kynttilöitä ja lamppuja, ettei niiltä
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GK Viertes Gebot, BSELK 990–991.
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GK Viertes Gebot, BSELK 986 – 989.
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voitaisi enää mitään muuta kuulla eikä nähdä. Sillä siinä, että pappi koko
päivän seisoo kirkossa kultaisessa kasukassaan tai maallikko kyyhöttää
polvillaan, siinä on erinomainen teko, mitä kukaan ei voi kylliksi ylistää.
Mutta jos jollekin tyttöpahaselle on annettu tehtäväksi hoivata pientä
lasta ja hän tekee sen uskollisesti, se on yhtä tyhjän kanssa. Missä
tarkoituksessa munkit ja nunnat muutoin menisivät luostariin? 244

Luther käyttää kantasanaan lapsi (das Kind, puer) viittaavia käsitteitä
esittäessään argumenttia, jossa hän asettaa vastakkain aikansa hengellisen
korkea-arvoisen säädyn ja reformaation ihanteita noudattavat oman uskonyhteisön lapset.
Sanoilla lapsellinen (kindisch, puerilibus) ja lastenleikki (Kinderspiels,
similibus ludicris) on arkikielenkäytössä usein vähättelevä sävy. Tunnustuskirjoissa sanalla lapsellinen ei viitata iältään lapsiin, vaan aikuisiin vastustajiin. Luther käyttää Schmalkaldenin opinkohdissa lapsikäsitteistöä
argumentaationsa retorisena keinona ja väittää hengellisten vastustajiensa
toiminnan olevan lapsellista. Hän horjuttaa paavin auktoriteettia nimittämällä lapselliseksi toimintaa, johon paavillisilla kehotuksilla ohjeistetaan. 245
Myös kirkollisen instituution arvovaltaa ja toimintatapoja kyseenalaistetaan nimittämällä niiden toimintaa lapsellisiksi narrimaisuuksiksi:
Jos kirkolliskokous ottaisi käsitelläkseen nämä Jumalan tahdon vastaiset
hengellisen ja maallisen elämänalan suuret epäkohdat, silloin sen kädet
olisivat täynnä työtä. Ei ehdittäisi ajatella semmoisia lapsellisia
narrimaisuuksia kuin ovat messupaidat, tonsuurit, leveät koristevyöt,
piispojen ja kardinaalien hiipat ja sauvat sekä kaikki muu ilveily. Jos me
ensin huolehdimme siitä, että Jumalan käskyjä ja määräyksiä
noudatetaan kirkon ja yhteiskunnan elämässä, sitten meillä on kyllin
aikaa reformoida ruokasääntöjä, vaatetusta, tonsuureja ja kasukoita. 246

Schmalkaldenin opinkohtien neljännessä, paaviutta käsittelevässä opinkohdassa Luther asettaa vastakkain paavin opin ja Raamatun. Hän paheksuu
uskonsisällön sivuuttamista ja epäoleellisia velvoitteita paavillisissa
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GK Abschluss der Gebote, BSELK 1040–1041.

“Jäljellä on enää paavin taikurinlaukku täynnä lapsellisia narrinartikkeleja: kirkonvihkimys,
kellonkaste, alttarikivenkaste kummeineen ja kumminlahjoineen jne. Tämmöinen kasteleminen on
pyhän kasteen pilkkaamista ja herjaamista, eikä sitä menoa saa sietää.” Tunnustuskirjat, 279. SA XV,
BSELK 778–779. “kindischen Artikeln - - de stultis et perilibus articulis”.
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SA, BSELK 722–723. “kinderspiels und narrenwercks - - ludicris et iocularibus”. Augsburgin
tunnustuksen puolustuksessa vastustajien lapsellisuuteen viittaavat tekstit puuttuvat latinankielisestä
tekstistä. Kohdassa kritisoidaan, miten vastustajat opettavat “herttaisen lapsellisesti”, kuinka suurta
hyötyä latinankielisestä messusta on, vaikka kuulija ei sitä ymmärtäisikään. BSELK 616–617. “ganz
ungeschickt und kindisch”, puuttuu latinankielisestä tekstistä. Apol. CA Von der Messe, BSELK 616–
617.
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dekretaaleissa. 247 Sen sijaan Lutherin mukaan Jumalan sana ohjaa antamaan
arvoa lapsen toiminnalle.
Ihmisten antaman hyväksynnän ja arvostuksen sijaan lapsen toiminnan
arvonanto saa Lutherin mukaan perustelun Jumalan käskystä. Siksi se on
teologisessa kategoriassa hyvää ja pyhää. Ihmisten arvostukseen perustuva
hengellisyyden muoto, luostarijärjestys, puolestaan jää Lutherin mukaan
vaille Jumalan sanan perusteluja. Huomio suunnataan todellisiin,
esimerkillisiin iältään lapsiin, joita Luther rohkaisee:
Iloitse siksi sydämesi pohjasta ja kiitä Jumalaa siitä, että hän on sinut
valinnut ja suonut sinulle arvon tehdä hänelle näin kallisarvoisia ja
mieluisia tekoja. Vaikka muut pitävätkin niitä vähäpätöisinä ja
halveksittavina, pidä sinä niitä suurena kalleutena, ei siksi, että me
vanhemmat olisimme arvokkaita, vaan siksi, että se sisältyy pyhään
aarteeseen eli Jumalan sanaan ja käskyyn. Minkä hinnan maksaisikaan
jokainen kartusiaanimunkki ja -nunna, jos kaikessa hengellisyydessään
voisi suorittaa Jumalalle edes yhden hänen käskynsä mukaisen teon ja
lausua hänelle iloisin mielin: ’Vihdoinkin tiedän, että tämä teko
miellyttää sinua.’ Mihin mahtavatkaan nuo surkeat ihmisparat
turvautua, kun he joutuvat seisomaan Jumalan ja koko maailman edessä
häpeästä punastuneina? Heidän edessään on lapsi, joka on elänyt tämän
käskyn mukaan, ja he joutuvat tunnustamaan, ettei koko heidän
erinomainen elämänsä ole tehnyt heitä arvollisiksi edes tälle vettä
tarjoamaan. 248

Tunnustuskirjoissa vastustajien lapsellisuuden vastaparina ovat todelliset
ja esimerkilliset oman uskonyhteisön lapset. Luther vetoaa seitsemänvuotiaan
lapsen esimerkkiin Schmalkaldenin opinkohtien kirkkoa koskevassa
artiklassa vastustaessaan katolista kirkkokäsitystä. Lapsen ilmaisema
ekklesiologinen tiedon sisältö, rukous ja uskonilmaus ovat esimerkillisiä:
Seitsenvuotias lapsikin tietää, Jumalan kiitos, mitä kirkko on: sen
muodostavat pyhät uskovaiset ja ’ne karitsat, jotka kuulevat paimenensa
äänen’. Sillä näin lapset rukoilevat: ’Minä uskon yhden, pyhän,
kristillisen kirkon.’ Tämä pyhyys ei riipu kuorikaavuista, tonsuureista,
messupaidoista eikä heidän ohi Raamatun keksimistään seremonioista,
vaan sen antaa Jumalan sana ja oikea usko. 249

Matteuksen evankeliumin 18. luvun ensimmäisiä jakeita käytetään
kumoamaan paaviuden perusteita luterilaisten tunnustuskirjojen osassa

“Sitten se antaa ohjeita kirkkoja, vaatteita, ruokaa ja ihmisiä koskevista seremonioista sekä
loppumattomista lapsellisuuksista ja naamiaisista, mutta ei kaiken keskelläkään puhu mitään
Kristuksesta, uskosta eikä Jumalan käskyistä.” Tunnustuskirjat, 266. SA BSELK 744–745.
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GK Viertes Gebot, BSELK 972–973. Vrt. Mark. 9: 33–41; Matt. 10:40–42.

249 Tunnustuskirjat, 278. SA XII, BSELK 776–777. “ein kind von sieben jaren - - puer septen annorum”;
“Denn also beten die Kinder - - Sic enim orant pueri”. Seitsenvuotiaan lapsen esimerkkiin viitataan myös
kohdassa FC SD X Von Kirchenbreuchen, BSELK 1554–1557.
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Paavin vallasta ja johtoasemasta. Lapsen esimerkin tulkitaan ohjaavan
purkamaan hengellistä valtahierarkiaa:
Kuninkaiden ja apostolien vastakkainasettelu osoittaa, että herrana
hallitseminen torjutaan. Sitä opettaa myös Matt. 18:1–4 vertaus, kun
Kristus saman kinastelun yhteydessä asettaa heidän keskelleen lapsen.
Näin hän havainnollistaa sitä, ettei palvelijoista toinen ole toisen herra,
niin kuin ei lapsikaan ota tai vaadi itselleen mitään herran asemaa. 250

Esimerkillisen lapsen toimintatapaan ajatellaan kuuluvan, ettei lapsi
tavoittele herran asemaa. Jakeiden tulkintaan luetaan sisälle ajatus, että
herran asema ei ole hengellisesti arvokasta eikä sen tavoitteleminen ole
perusteltua.
Tutkimuksen lähdeaineiston teksteissä esiintyvät iältään lapsiin viittaavat
käsitteet ja käsitykset ovat jännitteisiä. Tässä alaluvussa voitiin kuitenkin
osoittaa ensinnäkin, miten kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavissa
teksteissä esiintyy kaksi vastakkaista pyrkimystä eli toisaalta jättää kehityksen
avulla lapsuus taakse ja toisaalta tavoitella lasten kaltaisuutta. Ihmisen kasvua
ja kehitystä pois lapsuudesta korostava näkemys pitää yllä ihmisten välisiä
hierarkioita, joiden suhteen pieni lapsi on vähän arvostetussa asemassa.
Toisinaan myös lapsen sukupuoli vaikuttaa asemaan. Tunnustuskirjoissa
hierarkkista järjestystä käytetään vakiinnuttamaan ja turvaamaan perheiden
ja yhteiskunnan järjestystä. Toisaalta vakiintunutta hengellistä kehitystä
kuvaava hierarkia esitetään kuin keinulautana, johon Jumalan toiminta
vaikuttaa keikauttaen lapsen vähän arvostetun hengellisen kutsumuksen
luostarikutsumuksen yläpuolelle. Erityisesti Jeesuksen sanat lapsesta ovat
ohjanneet purkamaan valtahierarkioita ja kysymään, mitä iältään lapset
opettavat Jumalan valtakunnasta ja sen vastaanottamisesta.

2.4 LAPSUUDEN ALKUTILAN JA
KEHITYSVELVOITTEEN JÄNNITE HAASTEENA
LASTEN KALTAISUUDEN IHANTEELLE
Edeltävien alalukujen perusteella on käynyt ilmi, että Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavissa teksteissä käsitykset
iältään lapsista ovat toisiinsa nähden jännitteisiä. Jeesuksen sanojen kehotus
tulla lasten kaltaisiksi ohjaa tavoittelemaan ihanteellista lapsuuden alkutilaa.
Toisaalta esimerkiksi Paavalin esittämä velvoite lapsuuden ja alaikäisyyden
taakse jättämisestä hengellisen kypsyyden saavuttamiseksi asettuu lapsuuden
alkutilan tavoittelun pyrkimystä vastaan. Voidaanko tätä jännitettä sovittaa
yhteen?
Kirkon tunnustusta ohjaavissa teksteissä esiintyvä teologinen jännite
heijastelee inhimillistä kokemusta iältään lapsena olemisesta. Lapsuuden
alkutilan ihanteeseen kuuluu käsitys alkuperäisen yhteyden pysähtyneestä,
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De Potestate Von der Gewalt, BSELK 798–799.
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ajan kulun ylittävästä ihannetilasta. Äidin kohdussa lapsi saa lahjaksi kaiken
tarvitsemansa omasta toiminnastaan riippumatta. Toisaalta lapsen
olemukseen kuuluu jatkuva muutos, kasvu ja kehitys. Lapsen suotuisa kehitys
mahdollistaa kyvykkyyksien lisääntymisen ja laajentaa siten keinovalikoimaa
tavoitella haluttuja päämääriä. Ympäröivä yhteisö pyrkii ohjaamaan lapsen
kehitystä arvostamiaan tavoitteita kohti.
Tässä alaluvussa kokoan yhteen, millaisia toisiinsa nähden jännitteisiä
velvoitteita kirkon käsityksiin iältään lapsena olemisesta sisältyy. Esitän
koosteen lapsuuden ihanteellista alkutilaa kuvaavista ja sitä tavoittelevista
käsityksistä sekä velvoitteista, joiden nojalla lapsuus tulee jättää taakse.
Näiden vastakkaisten pyrkimysten perustelujen analyysin jatkuvana
haasteena on lisäksi, puhutaanko lähteissä todellisista iältään lapsista vai
teologisesta lapsikäsityksestä. Analyysin perusteella kysyn, voidaanko
koherenttia kuvaa iältään lapsista kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavissa
teksteissä esittää. Pohdin myös, mitä annettavaa kirkon normatiivisten
tekstien puheella iältään lapsista on lapsen arvon kannalta kirkossa ja
teologiselle käsitykselle lasten kaltaisuudesta.
Kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavissa teksteissä esitetään ihanne
lapsuuden alkutilasta sekä iältään lasten ominaisuuksien avulla että
teologisena metaforana iältään lapsista. Lasten evankeliumissa (Mark. 10:13–
16) ja sen rinnakkaisteksteissä (Matt. 19: 13–15 251, Luuk. 18: 15–17) korostuu
opetus lasten kaltaisuuden esimerkistä ja välttämättömyydestä Jumalan
valtakunnan vastaanottamisessa. “Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan
niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” (Mark. 10:15) 252 Jakeet ovat ohjanneet
pohtimaan, onko iältään lapsen ominaisuuksissa osoitettavissa jotakin, jonka
perusteella lapsella on erityisiä edellytyksiä ottaa vastaan Jumalan
valtakunta. 253 Toisaalta Jeesuksen julistukseen kuuluu ilmoitus, jossa hän itse
kertoo samaistuvansa lapsiin ja olevansa läsnä lapsissa: “Joka minun
251

Matteuksen redaktiossa korostuu taivasten valtakunnan vastaanottaminen.

252 Child theology movement eli lapsiteologialiike korostaa lapsen erityisyyttä juuri Jumalan
valtakunnan vastaanottamisen näkökulmasta. Lapsi keskellä on teologinen vihje, joka osoittaa yhteyden
Jumalan ja lapsen välillä. Collier (Ed.) 2009, Toddling to the Kingdom.

Viime vuosina kysymykseen on paneuduttu etenkin lapsen spiritualiteettia koskevassa
tutkimuksessa. On kysytty, mikä lapsen olemuksessa mahdollistaa esimerkiksi suhdetietoisuuden
(relational consciousness), jonka David Hay on tutkimuksissaan katsonut olevan ominaista lapsille noin
seitsemään ikävuoteen saakka, minkä jälkeen se raukeaa. Hay & Nye 1998, 57, 108–128; 131–132. Nye
2009, 9. Argumentaatiossaan Hay ja Nye viittaavat myös Kalevi Tammisen vuonna 1991 tekemään
suomalaistutkimukseen, jonka mukaan 11-vuotiaista 60 prosenttia ja seitsemänvuotiaista 80 prosenttia
mainitsi hetkiä, jolloin on kokenut Jumalan läsnäolon, kun taas aikuisista 30 prosenttia oli tietoisia
samanlaisista kokemuksista. Tammisen tutkimuksen mukaan lasten uskonnolliset kokemukset
vähenivät noin 11–12 ikävuoden jälkeen. Pienten lasten kyky olla suhteessa on haastanut Jean Piaget’n
ja James Fowlerin teorian, joissa pienet lapset nähdään esiuskonnollisina ja joissa kyky uskonnolliseen
ajatteluun on lapsen kehityksen tulos. Fowlerin mukaan vain osalle ihmisistä kehittyy kyky tiedostaa
kaikkien olentojen keskinäinen yhteys (connectedness). Mosher 2011, 108–109; 114–115. Myös
kaunokirjallisuudessa lapsuutta on pidetty ajanjaksona, jolloin lapsella on erityinen tietoisuus pyhälle
tai yliaistiselle, mutta kasvun myötä tietoisuus katoaa.
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nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut”
(Matt. 18:5). Tällöin lasten vastaanottamisessa nähdään sakramentaalisia
piirteitä. 254
Jeesuksen ja lasten kohtaamisista johdetut teologiset tulkinnat vaikuttavat
teologisiin käsityksiin lapsena olemisesta. Jo Matteuksen evankeliumin
kirjoittaja rakensi lapsena olemisesta seurakunnan vertauskuvaa. Teologisena
kuvana Jeesuksen esimerkiksi asettama lapsi pysyy muuttumattomana
pienenä lapsena. Tällöin pienenä lapsena olemisesta kehittyy symboli, johon
sisällytetään teologista painolastia. Teologinen käsitys iältään lapsesta irtoaa
todellisesta lapsesta, joka ollessaan pieni pääsi Vapahtajan syliin.
Teologisena kuvana iältään lasta kuvaillaan kirkon liturgisissa teksteissä
pienenä, äidin sylissä lepäävänä. Kuva ilmentää läheisyyttä, rauhaa, turvaa,
rakkautta ja levollisuutta – ja samalla lapsen passiivisuutta. Lapsi saa lahjana
kaiken. Myös Paavali rakentaa tällaista kuvaa seurakunnasta lapsina:
“Ollessamme teidän luonanne olimme lempeitä kuin lapsiaan hoivaava äiti.
Rakastimme teitä niin hellästi, että olimme valmiit antamaan teille Jumalan
evankeliumin lisäksi oman itsemmekin.” (1. Tess. 2:7b–12) 255
Sekä teologinen, staattinen kuva lapsista että ihanteelliset lapseen liitetyt
ominaisuudet rakentavat käsitystä iältään lapsista ja ohjaavat, millaisia
kunnollisten iältään lasten tulisi olla. Kirkon tunnustusta ohjaavissa teksteissä
on esitetty iältään lapsen esimerkillisiä ominaisuuksiksia etenkin suhteessa
vanhempiin ja Jumalaan. Esimerikillistä on nöyryys, kuuliaisuus, luottamus,
rakkaus, rohkeus, ilo, kiitollisuus, aktiivisuus ja hurskaus. 256
Raamatun huoneentaulujen ja tunnustuskirjojen teksteissä esitettyjä
käsityksiä lapsen esimerkillisyydestä käytetään ohjaamaan sosiaalista ja
uskonnollista järjestystä. Lapsen paikan määrittely osana sosiaalista
hierarkiaa vakiinnuttaa tätä järjestystä. Tekstejä lapsista, naisista ja esivallan
kunnioittamisesta on käytetty puolustamaan hengellisen arvovallan nojalla
vallitsevia valtahierarkioita.
Luterilaista tunnustusta määritettäessä lapsen esimerkkiä hyödynnettiin
myös kirkkopolitiikassa. Tunnustuskirjoissa tulkitaan, että lapsen
ominaisuuksiin kuuluu, ettei lapsi tavoittele herran asemaa. Argumenttia
hyödynnettiin paavin asemaa kyseenalaistettaessa. Sen sijaan Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon hallinnollisia rakenteita ja valtasuhteiden
määrittelyä pohdittaessa iältään lapsen esimerkin anti on sivuutettu.

Jerome W. Berryman on kiinnittänyt huomiota vastaavuuteen, miten Jeesus on ilmoittanut olevansa
läsnä lapsissa samoin kuin Kristus on läsnä ehtoollisen sakramentissa. Berryman on muotoillut
tulkinnan lapsista, jossa sakramentaalisuus korostuu. Berryman 2009, 230–254.
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Ks. Aasgaard 2008, 264 jakeen 1. Tess. 2:7b käännöksestä, jossa Paavali samaistuu joko lapsia
hoivaavaksi äidiksi tai asettuu tessalonikilaisten tavoin avuttoman vauvan asemaan suhteessa äitiin.
Aasgaard puolustaa käännöstä, jossa Paavali ja hänen työtoverinsa kuvaavat itsensä vauvoina heidän
keskuudessaan.
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Mt. 18:4. KK Die Haustafel, BSELK 896–897. Ef. 6:1. KK Das Vaterunser, BSELK 874–875; GK
Viertes Gebot BSELK 972–975; GK Vaterunser, BSELK 1080–1081; 1082–1083.
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Teologisessa keskustelussa lasten kaltaisuuden esimerkillisyydellä
Jumalan valtakunnan vastaanottamisessa on erityinen painoarvo argumentaatiossa lasten kasteesta. Vähän katekismuksen liiteosassa Kasteen
toimittaminen lasten kasteen perustana on Markuksen evankeliumissa
esitetty Kristuksen käsky (Mark. 10:13–16). Kaste merkitsee uudestisyntymää,
jossa kastettava saa oman uskon. 257 Tunnustuskirjoissa mikään lapsen
ominaisuus ei ole perusteluna lapsikasteelle vaan lapsikasteen oikeutus
perustuu Kristuksen käskyyn ja toimintaan lapsia kohtaan. Kuitenkin
Lutherin argumentaatiossa tunnustuskirjojen ulkopuolella Luther vertaa
lapsen ja aikuisen järjen kykyjä painottaen, ettei lapsella järki haittaa uskoa.
Siten lapsi ei kykene vastustamaan Jumalan tekoa. Luther painotti, ettei
Jeesuksen ja lasten kohtaamisessa ole kysymys hengellisistä, nöyristä lapsista
vaan ruumiillisesti pienistä lapsista. 258 Näin korostuu, että Kristus toimii
hyväksyen aivan pienet lapset.
Kasteen vaikutus on, että ihminen syntyy uudesti (regeneration, neue
Gepurt). 259 Uudestisynnyttävän teon tekijä on Jumala, mutta uudestisyntymän termi viittaa tulokseen, jonka metaforana on vastasyntynyt lapsi.
Hän on saanut lahjaksi kaiken. 260
Luterilainen perhe-elämän hengellistämisen ideaali antoi tilaa myös
iältään lapsen hengellisen kutsumuksen arvostukselle. Kastettu lapsi, jota
vanhemmat kasvattavat ihanteellisessa tilanteessa Jumalan tahdon
mukaisesti palvelemaan Jumalaa ja maailmaa, oppii myös ilmaisemaan iloa ja
kiitollisuutta saadessaan tehdä tekoja, jotka tuottavat hyvää. Lapsi iloitsee
tehtävistään, jotka miellyttävät vanhempia ja Jumalaa. 261 Lapsen esimerkkiin
sisältyy asenne ja toimijuusihanteita.
257

KK Das Tauffbüchlein, BSELK 907. “ein neue Geburt heist”; 908 “die geistliche Widergepurt”; 910

“der dich anderweit geboren hat”.
Lutherin fides infantium -opin perusteluna on lasten evankeliumissa esitetty Kristuksen toiminta
lapsia kohtaan. Evankeliumitekstissä ei puhuta mitään lapsen ominaisuuksista tai uskosta vaan
Kristuksen toiminnasta. Lutherin Böhmin veljien kanssa käymässä kiistassa lasten kasteen
oikeutuksesta argumentaation ytimessä oli kysymys siitä lasten ymmärryksen asteesta, joka oli
edellytyksenä lapsen uskolle. Luther argumentoi lasten evankeliumissa kuvatun Jeesuksen ja lasten
kohtaamisen perusteella kysyen Böhmin veljiltä, “millainen ymmärrys oli niillä lapsilla, jotka Kristus otti
syliinsä ja siunasi ja joiden omaksi hän antoi taivaan”. Oliko näillä lapsilla järkeä tai mistä he saivat
uskon, joka oikeutti saamaan Kristukselta siunauksen? Lutherin mukaan lapset ovat sopivampia uskoon
kuin aikuiset juuri siksi, että lapsia aikuisen järki ei haittaa; “se kun ei millään saa tungetuksi suurta
päätään ahtaasta ovesta sisään”. Huovinen 1991, 99–100. WA 17 II, 85, 4–13. WA 17 II, 83, 20–39.
258

259

KK Das Tauffbüchlein, BSELK 907.

Teologinen keskustelu lapsen uskosta (fides infantium) liittyy teologiseen keskusteluun
vanhurskauden kahdesta luonteesta (duplex iustitia). Kasteessa saatava ensimmäinen vanhurskaus
(iustitia prima) on luonteeltaan vierasta (aliena) ihmisen ulkopuolelta tulevaa vanhurskautta, jonka
Jumala lahjoittaa ilman ihmisen omaa toimintaa. Tämä vuodatettu usko (fides infusa) on Kristus ja
kaikki hänen hyvät ominaisuutensa meissä. Huovinen 1991, 35.
260

261 Tällä ihanteella lienee vastaavuus duplex iustitia -opin toiseen vanhurskauteen (iustitia secunda),
joka toteutuu meissä (iustus propria) aktuaalisena, kun uskossa läsnäoleva Kristus toimii meissä
karkottaen vanhaa ihmistä. Huovinen 1991, 35–58.
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Luther pohti, mistä syystä kastetun turmeltuminen tapahtuu nopeasti. Hän
ei vedonnut argumentaatiossaan toisaalla katekismuksessa esittämäänsä
ajatukseen, ettei pienessä lapsessa ei vielä ole paheita, jotka lisääntyvät iän
myötä. Lapsi on aikuisten tavoin totaalisesti synnin ja tuhovoimien alainen ja
silti vanhurskas. Luther tulkitsi turmeltumisen liittyvän kastettavan lapsen
uskonnollisen sosiaalisen yhteisön toimintaan. Niinpä hän pyrki vaikuttamaan yhteisön toimintaan, jotta lasten – ja yhteisön – turmeltumista
voitaisiin estää. Saksantamalla kasteen kaavan Luther pyrki lisäämään kastetoimitukseen osallistujien ymmärrystä siitä, mistä kasteessa on kysymys. Sekä
pappeja että toimitukseen osallistuvaa seurakuntaa ohjattiin hartaaseen
rukoukseen lapsen puolesta. Järjestyksellisenä keinona turvauduttiin
sanktioihin: Katekismusopetuksesta kieltäytyviä ei saanut päästää
todistamaan lapsen kastetta. Juopuneita tai maallismielisiä pappeja ei saanut
päästää kastamaan lasta eikä kevytmielisiä kelpuuttaa kummiksi. Näillä
kielloilla pyrittiin takaamaan, että kastetilaisuuteen kokoontuva yhteisö osaisi
suhtautua lapsen uskonnolliseen hätään ja kasteen lahjan merkitykseen
vakavasti, kunnioittaen ja hartaasti, pyhän lahjan arvon tunnistaen. 262
Lutherin ja tunnustuskirjojen tulkinnat lapsesta, lapsen hengellisestä
kutsumuksesta ja lapsen arvokkuudesta ovat kohdanneet haasteita.
Tunnustuskirja-aineistossa esitetään, ettei lapsen saamalla uskonnollisella
arvonannolla ole vastaavuutta ihmisen luonnollisessa arvostushierarkiassa.
Myös lasten synnyttäminen, hoivaaminen ja kasvattaminen ovat toimintaa,
jota tunnustuskirjojen mukaan luonnollinen ihminen ei osaa arvostaa. 263
Lapsen ja lapsen toiminnan arvostuksella on yhteys ristinteologiseen
tulkintaan, jossa Jumalan rakkaus kohdistuu siihen, mikä ihmisten silmissä

262

KK Tauf- und Traubüchlein, BSELK 905–908.

Lutherin pamfletissa Vom Ehelichen Leben Luther asettaa vastakkain luonnollisen järjen
arvostelukyvyn ja kristillisen uskon. Uskon vaikutuksesta ihmisen toiminnan arvostushierarkia
mullistuu. Lapsen hoivaaminen on Jumalan luomistyön palvelemista ja Jumalan tahdon noudattamista.
Se on arvokas tehtävä, johon pääsee ilman ansioita: “Nu sihe tzu, Wenn die kluge hure, die naturliche
vernunfft (wilcher die heyden gefolgt haben, da sie am kluegsten seyn wolten), das ehliche leben
ansihet, ßo rumpfft sie die naßen und spricht: ‘Ach, solt ich das kind wiegen, die windell wasschen, bette
machen, stanck riechen, die nacht wachen, seyns schreiens wartten, seyn grindt und blattern heylen,
darnach des weybs pflegen, sie erneeren, erbeytten, hie sorgen, da sorgen, hie thun, da thun, das leyden
und diß leyden, und was denn mehr unlust und muhe der ehestand lernet. Ey, solt ich ßo gefangen seyn.
O du elender, armer man, hastu eyn weyb genommen, pfu, pfu, des iamers und unlusts. Es ist besser,
frey bleyben und on sorge eyn rugig leben gefurt. Ich wil eyn pfaff oder Nonne werden, meyne
kinder auch datzu halten.’
263

Was sagt aber der Christlich glawbe hietzu? Er thutt seyn augen auff und sihet alle diße geringe,
unlustige, verachte werck ym geyst an und wirtt gewar, das sie alle mit gottlichem wolgefallen als mit
dem kostlichsten gollt und edell steyne getzirt sind, und spricht: ‘Ach gott, weyll ich gewiß bynn, das du
mich eyn man geschaffen und von meym leyb das kind tzeuget hast, so weyß ich auch gewiß, das dyrs
auffs aller beste gefellet, und bekenne dyr, das ich nicht wirdig byn, das ich das kindlin wiegen solle,
noch seyne windell wasschen, noch seyn odder seyner mutter wartten. Wie byn ich ynn die wirdickeyt
on verdienst komen, das ich deyner creatur und deynem liebsten willen tzu dienen gewiß worden byn?
WA Schriften 10, 2, 295–296.
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on vajavaista ja vähäarvoista mutta minkä Jumala toiminnallaan kohottaa
mittaamattomaan arvoon. Ilman luottamusta Jumalan toimintaan
arvohierarkian mullistajana pieni lapsi kutsumuksineen jää arvoasteikon
alhaiseen kategoriaan.
Lasten kaltaisuuden esimerkkiin kuuluu sekä lapsuuden alkutilan ihanne
että jatkuvan kehittymisen haaste. Kasvun ja kehityksen tavoittelu kertoo
myös kyvykkyydestä asettaa tavoitteita, aktiivisesta toiminnasta niiden
saavuttamiseksi sekä halusta oppia ja saavuttaa kyvykkyyksiä, joita tarvitaan
hyvänä pidettyjen asioiden aikaansaamisessa ja turvaamisessa. Ilman
kehitystä ja päämäärien asettamista kasvu pysähtyy tai taantuu.
Tunnustuskirjoissa lapsen esimerkki ohjaa myös haluun oppia. Katekismusta
opettelevan lapsen esimerkki oli Lutherille yksi tapa ymmärtää, mitä lasten
kaltaisuus on. Oppiva lapsi opettelee, osallistuu mielellään ja tahtoo oppia
lisää. Vastustajiaan Luther taas soimasi hybristisestä asenteesta ja
itsetyytyväisestä valmiiksi tulemisen kuvitelmasta:
Lapseksi ja katekismusoppilaaksi minun on jäätävä ja mielelläni jäänkin.
Mutta nuo säälittävät ja nirsot veikkoset kuvittelevat tulevansa heti
yhdellä läpilukemisella kaikkien tohtoreiden tohtoreiksi, osaavansa
kaiken ja olevansa täysin valmiita. Sillä lailla! Juuri tuo on varma näyttö
siitä, että he halveksivat virkaansa ja ihmisten sieluja, vieläpä Jumalaa
ja hänen sanaansa. Heidän ei enää tarvitse langeta, sillä he ovat jo aivan
hirvittävästi langenneet. Lapsiksi heidän sen sijaan pitäisi tulla ja alkaa
opetella aakkosia, mistä he omasta mielestään jo kauan sitten ovat
selviytyneet. 264

Lapsen kasvatus ja kehitys tapahtuvat suhteessa vanhemmuuden vallan
saaneisiin henkilöihin. Luther kuitenkin asettaa ehdot kasvatustoiminnalle.
Kasvattaja ei saa olla roisto eikä tyranni. Kasvatussuhteen kriteerinä on, että
kasvattaja toimii mielellään ja uskollisesti. Kasvattajaan kohdistuva
kunnioitus ei saa ruokkia kasvattajan halua olla palvottu. Hän ei saa ohjata
kasvatusta mielihalujensa mukaan, vaan Jumalan käskyt määrittävät
kasvatuksen suunnan. Pelkkä ruumiillisen hyvinvoinnin turvaaminen ei riitä,
vaan kasvattajan on ohjattava kasvatettavaa ylistämään ja kunnioittamaan
Jumalaa. 265
Tunnustuskirjojen mukaan pieni lapsi ei vielä ole paheiden turmelema.
Pienen lapsen tahtoa voidaan myös suunnata kasvattaen hyvällä vanhempien
ja Jumalan tahdon suuntaisesti. Iän myötä kasvatuksen vaikuttamiskeinot
muuttuvat, joten erityisesti nuorille täytyy korostaa vanhempien kunnioituksen ja kuuliaisuuden merkitystä. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa
ilmenevässä kasvatusajattelussa korostuu vanhemmuuteen perustuva
valtuutus ohjata lapsen kasvua ja kehitystä. Kasvun ja kehityksen prosessi ei
ole yksilökeskeistä, vaan se on kiinteästi sidoksissa Jumalan tahdon ohjaamiin
yhteisön tulkitsemiin hyväkäsityksiin. Vanhemman ominaisuudet ja toiminta
264

Tunnustuskirjat, 328. GK Vorrede, BSELK 916–917.
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GK Viertes Gebot, BSELK 990–991.
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ovat vahvassa yhteydessä lasten toimintaan – “miten he ovat eläneet, siten
elävät lapsetkin”. 266 Opetusta saanut lapsi on kuitenkin kykenevä arvioimaan,
mikä on vanhempien ja Jumalan tahdon mukaista ja kokee iloa tehtävistään
ja kutsumuksestaan.
Lapsen esimerkillisyyttä kuvaavia tekstejä on käytetty vain vähän
luterilaisen tunnustuksen tulkinnassa. Lutherin katekismusopetuksessa oli
radikaalia, että lapsen hengellinen kutsumus perheessä haastoi luostarikutsumuksen. 267 Silti luterilaisen spiritualiteetin määrittelyssä lapsen
hengellisellä esimerkillä ei juuri ole ollut sijaa. Kirkon liturgisissa teksteissä
iältään lasten esimerkki on ohut. Myös teologiset sisällöt iältään lapsista ovat
kaventuneet. Rukoustekstien termivalinnoilla kirkko vahvistaa käsitystä
lyhyestä lapsuuden ikäkaudesta ja institutionalisoidusta kristillisestä
kasvatuksesta. Usein lapset esitetään huolen ja ongelmien läpi, mikä
toiseuttaa lapsia ja voi olla etäännyttävää.
Kapeutuneen ikään ja kehitykseen viittaavan käsitteistön avulla on vaikeaa
rakentaa jaettuja kokemuksia ja identiteettiä. Iältään lasten esimerkkiä ei
kuitenkaan saa sivuuttaa, eikä lapsen esimerkki tyhjenny äidin sylissä
lepäämiseen.
Kirkon järjestystä ohjaavalta juridiselta tasolta lapsena olemisen ja perheelämän hengellinen merkitys ja sen yhteys jumalasuhteeseen on liudentunut.
Kirkon juridisessa kielessä seurakuntaa velvoitetaan eri-ikäisten seurakuntalaisten kristilliseen kasvatukseen ja hengellisen elämän hoitamiseen (KJ
3:2§; Ehd. KJ 3:18§). Tästä aiheutuu riski, että luterilaiselle tunnustukselle
keskeinen arkielämän kutsumus on yhä helpommin sivuutettavissa, kun
hengellisen elämän alueelle rajattu toiminta on asetettu normatiiviseksi
velvoitteeksi. Toisaalta seurakunnan tulee huolehtia jäsentensä uskosta ja
elämästä (KJ 4:1§; Ehd. KJ 3:23§), jolloin seurakuntalaisten oma vastuullisuus
ja toimijuus saattavat rapautua. Seurakunnan velvollisuudessa ohjata
jäseniään kristilliseen elämäntapaan korostuu pahennusta herättävän
elämäntavan korjaaminen ja rajoittaminen (KJ 4:2§; Ehd. KJ 3:23§).
Velvoitteiden sävy on paternalistinen.
Kirkon kasvatustehtävän rajaus hengelliseen elämään tai pyrkimys ohjata
seurakuntalaisten hengellistä kasvua ohjaa rajanvetoihin hengellisen ja
maallisen 268 sekä lasten hengellisen epäkypsyyden ja aikuisten hengellisen
kypsyyden välillä. Erottelulla on juuret dualistisessa ajattelussa ja osa
Raamatun teksteistä vahvistaa tätä erottelua. 269 Tällöin on tavoiteltavaa, että
ruumiillisuuteen sidottu lapsuus voidaan jättää taakse vapautumalla siitä

GK Viertes Gebot, BSELK 974–975. “wie sie gelebet haben, so leben die Kinder hinnach - quemadmodum parentes vixerunt, ad eum modum deinceps vivant et liberi”.
266

267

GK Viertes Gebot, BSELK 970–971.

Vertaa perhe-elämän hengellisen kutsumuksen ajatusta esimerkiksi Paavalin käsityksiin avioliitosta
(1. Kor. 7:32–35).

268

269

Vrt. Paavalin lapsiin viittaava käsitteistö luvussa 1. Kor. 13.
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hengen kykyjen kehittämisen avulla. Ajattelumalli korostaa iältään lasten
toiseutta aikuisiin nähden ja sivuuttaa lasten kaltaisuuden esimerkin.
Julkisoikeudellisena yhteisönä kirkko on velvoitettu noudattamaan
yleismaailmallista lapsen oikeuksien sopimusta ja ottamaan päätöksenteossaan huomioon lapsen etu (children’s best interests). Lapsen edun
määrittelevässä YK:n yleiskommentissa 14/2003 edellytetään, että valtiot
kuvaavat lapsen kehitystä kokonaisvaltaisena (holistic) sisältäen lapsen
fyysisen, henkisen, hengellisen, moraalisen, psykologisen ja sosiaalisen
kehityksen. 270 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatustyössä on
omaksuttu pyrkimys turvata lapsen kokonaisvaltainen kehitys. Sen katsotaan
olevan yhteensopiva kristillisen kasvatusajattelun kanssa. Samalla
noudatetaan juridista velvoitetta, vahvistetaan yhteistä kasvatusnäkemystä
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja saadaan yhteiskunnassa toimintatilaa ja tuki kirkon työlle lapsen hengellisen kasvun tukijana ja lapsen
positiivisen uskonnonvapauden mahdollistajana.
Toiminta lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen turvaamiseksi on
kannatettavaa. Silti ajatukseen lapsen kokonaisvaltaisesta – ja erityisesti
hengellisestä kehityksestä – sisältyy ajatus, että pienen lapsen kyvykkyydet
ovat vähäisempiä kuin täyteen kukoistukseen ehtineen. Kehityksen suunta
kasvun kokonaisvaltaisessa tukemisessa on lapsuudesta pois päin. Tämä voi
vaikuttaa tulkintaan lapsen ja hänen kykyjensä arvosta. Siten lapsen
oikeuksien kieli on riittämätön ja kapea ohjaamaan kirkon kasvatustyön
linjauksia.
Kirkon käsitykset iältään lapsena olemisesta sisältävät vastakkaisia
velvoitteita pysyä lasten kaltaisena ja kasvaa kohti hyvänä pidettyjä tavoitteita.
Teologisella tasolla iältään lapsena olemisen ihanteen voi tiivistää kristityn
identiteettiin, jossa synnytään joka päivä kasteessa uudestaan. Tämän
jatkuvan riippuvaisuuden tunnustamisen lisäksi lapsena oleminen on
jatkuvaa, kiinnostunutta harjaantumista, jossa ei tulla koskaan valmiiksi.

United Nations 2013. CRC/GC, 14, 2013, s. 3, viite 2. “The Committee expects States to interpret
development as a ‘holistic concept, embracing the child´s physical, mental, spiritual, moral,
psychological and social development’”. United Nations 2003. CRC/GC No. 5, para. 12.
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3 LAPSEUS KIRKON
NORMATIIVISISSA TEKSTEISSÄ
Tässä pääluvussa laajennan tutkimuksen näkökulmaa lapsena olemisen ikään
ja kehitykseen viittaavan käsitteistön merkityksistä sanan lapsi toiseen
perusmerkitykseen eli lapsena olemisen suhdemerkityksiin. Tässä pääluvussa
esitän, miten kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavissa normatiivisissa
teksteissä ilmaistaan lapseutta eli lapsena olemista suhteessa toiseen.
Metodologisena työkaluna hyödynnän luvussa 1.3 esittämääni perusmallia
lapsen käsitteestä, jota tarkennan tutkimusaineistossa esiintyvien esimerkkien avulla. Tämän pääluvun tehtävänä on analysoida, missä
merkityksessä tutkimusaineistossa ilmaistaan lapsena olemista suhteessa
johonkin toiseen. Erotan ensinnäkin toisistaan lapseuden suhdemerkityksiä
kuvaavan empiirisen ja teologis-ideologisen tason. Lapseuden suhdemerkityksiä kuvaavalla empiirisellä tasolla tarkoitan ihmisten välisiä
havaittavissa olevia lapsena olemisen merkityksiä ja lapsena olemista
suhteessa yhteisöön, kuten heimoon tai perheeseen. Lapsena olemista voidaan
kuvata myös suhteessa paikkaan, johon henkilöllä on jokin side.
On kuitenkin huomattava, että puheessa ihmisten tai paikkojen välisistä
suhteista siirtymä lapsena olemisen metaforatasolle tai ideologiselle tasolle
tapahtuu usein lähes huomaamatta etenkin uskonnollisessa ja nationalistisessa kielessä. 271 Retorisena keinona esimerkiksi puheella kirkon lapsista tai
Suomen lapsista voidaan vahvistaa tehokkaasti sidettä laajojen ihmisjoukkojen välillä. Lapsena olemisen metaforakäyttöön liittyvien käsitysten ja
normatiivisten velvoitteiden käsitteellisellä analyysillä pyrin paljastamaan
lapseusmetaforien merkityksiä, käyttötapoja sekä mahdollisia riskejä,
seurauksia ja hyötyjä, joita niiden käyttöön sisältyy. 272
Lapseuden teologisella tasolla tarkastelen tutkimuksen lähteiden
lapseuden suhdekäsitteistön teologisia merkityksiä. Tutkin lapsena olemisen
suhdetta ilmaisevia metaforia, niiden kehitystä ja käyttöä tutkimusaineistossa
sekä analysoin tutkimusaineiston aatehistoriallista peruslinjaa, miten
lapseuden suhdemerkityksiä kuvaavat ilmaukset ovat ohjanneet uskonnollisen identiteetin määrittymistä.
Käsiteanalyyttisen argumentaation kannalta keskeinen lapseutta teologisena käsitteenä ilmaiseva Raamatun jae on Ef. 1:5:
271

Jankko 2017, “Suomalainen ja luterilainen lapseus on lahjaa”.

Liityn esimerkiksi Marcus J. Borgin tulkintaan, että Raamatun metaforisen kielen tulkinta paljastaa
sen sisällöllisistä merkityksistä enemmän kuin kirjaimellinen tulkinta. Metaforien kieli avaa
mahdollisuuden tutkia juuri suhteessa olemisen merkityksiä. Borg 2016, 69–81. Lapseus metaforana
puolestaan perustuu suhteeseen ja on siten merkityksiltään kiinnostava. Myös Peter Müller on
kiinnittänyt huomiota juuri Jumalan lapsi -metaforan luovuuteen Müller 2010, Gotteskindschaft;
Müller 2002, 141–161.
272
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Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä,
omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. 273

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon teologisen lapseuskäsityksen
kannalta jakeen Ef. 1:5 käännöshistoria on olennainen. Kreikankielisessä
alkutekstissä lapseudesta käytetään termiä υἱοθεσία. Termin konnotaatio
viittaa ensinnäkin Jeesuksen tunnustamiseen nimityksellä Jumalan Poika
(υἱοs θεοῦ) ja lapsiksi otettujen asemaan suhteessa Jumalaan, joka vastaa
Jeesuksen (Poika) ja Jumalan (Isä) välistä lapseussuhdetta.
Vulgatassa jakeessa Ef. 1:5 käytetään termiä adoptio filiorum, jossa lapsiksi
ottamiseen viitataan monikon maskuliinimuodolla. Latinankielisessä kristillisessä sanastossa termin on katsottu ilmaisevan myös naisten ja tyttöjen
kuulumista tähän joukkoon, mutta eksplisiittisesti ilmaus on sukupuolisidonnainen. 274
Vuonna 1522 Luther käytti saksankielisessä käännöksessään kirjaimellisen, Jumalan poikiin viittaavan termin “Gottessohnschaft” sijaan termiä
lapseus, “Kindschaft”. 275 Termivalinta on inklusiivinen painottaessaan
lapseutta suhteessa Jumalaan sukupuolesta riippumatta. Termivalintaa
voidaan pitää radikaalina, sillä saksan kielen käsitteistöön on
sisäänrakennettu ajatus maskuliinisesta, feminiinisestä ja neutrista
sanastosta implikaatioineen. Luther kuitenkin päätyi kuvaamaan suhdetta
Jumalaan sanalla Kindschaft, joka viittaa neutriin ja inklusiiviseen sanaan das
Kind: “hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst”. Sanavalinta riisuu
pois kreikan ja latinan termien sekä vaihtoehtoisen käännöksen
“Gottessohnschaft” maskuliinisuutta.
Jakeessa Ef. 1:5 käytetty sanasto on yksi merkki siitä, miten pohjoismaisten
teologien tiivis yhteys reformaation ajatuksiin ilmeni käännettäessä
Raamattua ruotsiksi ja suomeksi. Ruotsin akatemian sanakirjan mukaan
lapseuteen viittaavaa ruotsin kielen sanaa barnaskap käytettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1541 laaditussa ruotsinkielisessä raamatunkäännöksessä.
Sanan etymologia viittaa saksan termiin Kindschaft, kreikan termiin υἱοθεσία

Kirkon liturgisessa kielessä jaetta käytetään esimerkiksi Pyhän kolminaisuuden päivän toisena
lukukappaleena (2. vsk). Deuteropaavalilaisessa Efesolaiskirjeessä rakennetaan varhaiskirkollista
Jumalan lapseuden käsitteeseen läheisesti liittyvää lapseuden teologiaa. Jae pohjustaa kirkon
myöhempiä teologisia käsityksiä predestinaatiosta ja osoittaa käsitteen lapsi oleellisuuden teologisena
peruskäsitteenä. Doksologinen lausahdus “Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
Jumala ja Isä” (Ef. 1:3) määrittelee lapseussuhteen toisen osapuolen. Herramme Jeesuksen Kristuksen
Jumala ja Isä vastaa kysymykseen ’Kenen lapsi?’. Inklusiivinen muoto “me” määrittelee, keitä lapset
ovat. Lapseus Jumalan yhteydessä on Jumalan tavoittelema hyvä, ja keino sen saavuttamiseksi on edeltä
määrääminen lapsiksi Jeesuksen Kristuksen tähden.
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προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ.
Novum Testamentun Graece 1993, 504. Vulgatan mukaan jae kuuluu: “qui praedestinavit nos in
adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum secundum propositum voluntatis suae”.
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Luthers Werke, Bibel 7. Band, Deutsche Bibel: Episteln und Offenbarung 1522/46, 193.
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ja latinan termiin adoptio filiorum. 276 Käsitteellä barnaskap tarkoitetaan
suhdetta häneen, jonka lapsi on, mikä tarkoittaa lapsenoikeuksina niitä
oikeuksia, jotka lapseudesta seuraa. Käsite barnaskap on sävyltään
uskonnollinen ja liittyy läheisesti käsitteeseen Jumalan lapsi. Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon lapsikäsitteistön kannalta myös ruotsinkielisellä
käsitteistöllä on merkittävä historiallinen asema, sillä kansankielisyydestä
huolimatta Suomen papisto toimi etenkin puhdasoppisuuden ajalla kruunun
valvonnassa. 277
Kuten edellä osoitin, kaikki sanan barnaskap etymologiset juuret
esiintyvät jakeen Ef. 1:5 käsikirjoituksessa ja käännöksissä. Voidaan ajatella,
että Lutherin käännöksen termivalinta on vaikuttanut lapseutta suhteena
ilmaisevan termin ja teologisen lapseustermin syntyyn ruotsin kielessä.
Luterilaiseen reformaatioon kuuluvan raamatunkäännöstyön yhteneväinen
käsitevalinta saksassa, ruotsissa ja sittemmin suomessa antaa tukensa
lapseuden idean teologiselle merkitykselle luterilaisessa reformaatiossa.
Agricolan käännöksessä Se Wsi Testamenti vuodelta 1548 jakeessa Ef. 1:5
käytetään termiä lapsi: “Ja ombi säätenyt meite coriataxens henelle itze
Lapsixens.” Näin myös termi lapsi on suhdekäsitteenä teologinen käsite.
Suomalaisissa raamatunkäännöksissä noudatettiin Agricolan käännöstapaa,
kunnes vuoden 1933/38 käännöksessä otettiin käyttöön termi lapseus: “- edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen
Kristuksen kautta - -”.
Edellä esitetty käsitehistoriallinen esimerkki osoittaa yhden näkökulman,
millaisia lapseuden suhdekäsitteen ja lapseuden teologisen käsitteen
nyansseja termiin lapsi sisältyy. Laajennan tarkastelun näkökulmaa edelleen
sekä varhaisten kristittyjen Uudessa testamentissa esittämiä käsityksiä
edeltäviin käsityksiin että Lutherin lapseuden käsitteellisestä oivalluksesta
seuranneisiin tulkintoihin.
Esitän tutkimusaineiston lapsena olemisen suhdemerkityksiin liitettyjä
käsityksiä tässä ja tutkimuksen myöhemmissä luvuissa. Tutkin ehtoja ja
merkityksiä, mitä on olla lapsi suhteessa toiseen, eli mitä lapseus on
lähdeaineiston valossa.
Luvussa 3.1 kehitän käsiteanalyyttistä työkalua ja luokittelen, mihin
lapseus suhteena perustuu ja mitä lapseus merkitsee. Luvussa 3.2
luonnostelen tutkimusaineiston eri-ikäisten lapseustekstien aatehistoriallisen
kehityskaaren kysymällä, kenen lapseuden on ajateltu olevan ensisijaista.
Luvussa 3.3. esitän lapsena olemisen metaforien kehityskaaren ja niiden
annin yksilön ja yhteisön identiteetille. Luvussa 3.4 pohdin, mitä annettavaa
lapseuden suhdekäsitteillä on lasten kaltaisuuden tulkintaan teologisen
etiikan ja toisaalta lapsena olemisen teologian näkökulmasta.

SAOB, “barnaskap”; “förhållande(t) att (anses) vara ngns barn o. åtnjuta de rättigheter som medfölja
ett sådant förhållande; barnarätt; nästan bl. i religiös mening: förhållande(t) att vara Guds barn.”
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Immonen 2016, 59.
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3.1 LAPSEUDEN KÄSITTEELLISET EHDOT
Tässä tutkimuksessa olen poiminut kysymyksen ’Kenen lapsi?’ avulla
tekstiaineistosta esiin lapsena olemisen suhdemerkityksiin viittaavan
käsitteistön ja kuvaukset lapseudesta ilmiönä. Suomen kielessä
genetiivimuoto ’kenen lapsi?’ paljastaa henkilön x lapseuden referenssin.
Lapsena olemisen empiirisellä eli havaittavissa olevalla tasolla kysymyksellä
’kenen lapsi?’ viitataan usein vanhempiin. Teologisella tasolla kysymyksen
’kenen lapsi?’ avulla analysoitavaksi aineistoksi siivilöityy lukuisia metaforia,
kuten Aadamin lapset (Ps. 89:48; Ps. 90:3, Siir. 40:1), Aabrahamin lapset
(Matt. 3:9; Luuk. 3:8), Paholaisen lapset (1. Joh. 3:10) ja Jumalan lapset (esim.
Room. 9:26).
Lapsen käsitettä määrittelevässä johdantoluvussa 1.3 lapseus esitettiin
relaatioteorian nojalla, että lapseusrelaatio 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) tarkoittaa, että “x on y:n
lapsi” ja monipaikkainen lapseusrelaatio 𝐿𝐿(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) tarkoittaa, että “x on y:n ja
z:n lapsi”.
Tässä alaluvussa tarkastelen lähdeaineistossa esiintyviä muunnelmia,
joissa ilmaistaan, mihin lapsena olemisen suhde perustuu. Lapseus suhteena
on moniulotteinen ilmiö. Tässä vaiheessa esitän perusmallin, jota
hyödynnetään tutkimusaineiston lapsena suhteessa olemisen tasojen
tarkastelussa. Lisäksi poimin tutkimusaineistosta esimerkkejä, joiden avulla
osoitan, miten lapseuden suhdekäsitteitä käytetään kirkon tunnustusta ja
toimintaa ohjaavissa teksteissä.
Nimitän lapsen suhdetta biologisiin vanhempiinsa lapseuden geneettis–
biologiseksi tasoksi. Tarkoitan tällä lapsen todennettavissa olevaa geneettis–
biologista alkuperää. Termivalinnalla pyrin mahdollistamaan esittämäni
metodisen käsitevälineen käytön myös modernissa keskustelussa, vaikka
käsitys todennettavuudesta on muuttunut historian kuluessa. Raamatun tai
luterilaisten tunnustuskirjojen syntyaikaan sukusoluja, saati geenejä, ei
tunnettu. Biologista äitiyttä on vanhastaan pidetty selvänä tosiasiana (mater
semper certa est), ja jo roomalaisessa oikeudessa tunnettiin aviomiehen
isyyttä koskeva oikeusperiaate. 278 Nykypäivänä esimerkiksi hedelmöityshoitojen variaatiot ja perhemuotojen moninaisuus haastavat isyyden, äitiyden
ja lapseuden tunnusmerkkejä. Toisaalta biologinen äitiys ei ole aina ollut
ensisijainen tapa määrittää äitiyttä: patriarkkakertomuksissa pidettiin melko
ongelmattomana sitä, että orjia käytettiin sijaissynnyttäjinä (1. Moos. 29:31–
30:24). Biologisen isän todentaminen puolestaan on mahdollistunut oikeuslääketieteellisellä dna-testauksella Suomessa vasta 1990-luvun alkupuolelta
lähtien. 279 Perhemuotojen moninaisuutta on ollut aina. Mihin siis lapseuden
side perustuu?
Lapseuden sosiaalisella tasolla tarkoitan lapsen suhdetta vanhempiin,
jotka osoittavat lapselle vanhemmuutta tai lapsen suhdetta yhteisöön, joka
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Kurki-Suonio 2017, 244.
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Kestilä & Lukka 2013, 20.
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tunnustaa lapsen jäsenekseen. Ilman sosiaalista lapseksi ottamista ja sen
mukaista toimintaa, kuten hoivaamista ja suojelemista, pieni lapsi menehtyy.
Antiikin Välimeren kulttuurissa esiintynyt lasten heitteillejättö 280 merkitsi
juuri sosiaalisen lapseuden kieltämistä, jolla oli tuhoisat seuraukset. Toisaalta
Suomen voimassa olevassa aborttilainsäädännössä esimerkiksi sosiaaliset
perusteet hyväksytään kriteereinä, joiden vuoksi sikiön ei anneta kehittyä
oikeuksia nauttivaksi ihmisyksilöksi.
Lapseuden psykologisella tasolla tarkoitan yksilön mielensisäistä
prosessia, jossa tunnustaudutaan jonkun lapseksi. Kysymyksellä ’kenen lapsi
minä olen?’ voidaan etsiä vastaavuutta ja koherenssia empiiristen tosiasioiden, ihmissuhteissa koettujen kokemusten ja mielensisäisten episteemisten asenteiden ja emotionaalisten tunnesiteiden välillä.
Lapseuden geneettis–biologisen tason, sosiaalisen tason ja psykologisen
tason erottelun avulla voidaan selkeyttää käsityksiä lapseudesta ilmiönä.
Kyseessä on metodologinen apuväline, jota voidaan hyödyntää hetkittäisten
lapseuden pysäytyskuvien tarkastelussa. Tasot eivät kuitenkaan ole toisistaan
irrotettavissa, vaan ne ovat dynaamisessa keskinäisessä suhteessa. Esimerkiksi sosiaalisen tason toiminnalla vaikutetaan jatkuvasti yksilön mielensisäiseen psykologiseen lapseuden kokemukseen.
Ihmissuhteissa havaittavista lapseuden tasoista voidaan poimia vastaavuuksia myös lapseuden teologisen ja ideologisen kielen ja metaforien tasolle.
Lapseuden teologisen mallin avulla voidaan analysoida esimerkiksi lapseuden
teologisen tason aatehistoriallisen kehityksen tunnusmerkkejä. Toisaalta
kirkon lapsipuheen koherenssin kannalta on tärkeää kyetä erottamaan
toisistaan lapseuden suhdetason empiirinen ja teologinen taso. Metodologisesti ne tulee kyetä erottamaan toisistaan, jotta voidaan analysoida, miten
ne ovat yhteydessä tai vaikuttavat toisiinsa.
Suuri osa heprealaisen Raamatun kertomuksista on perhenarratiivia ja historiaa. 281 Patrilineaarinen yhteys vahvisti siteen ihmisten välille. Isän
suvun säilyminen syntyvien lasten kautta oli korkea arvo, jota tavoiteltiin jopa
keinoja kaihtamatta. 282 Seuraavaksi tarkastelen, mitä merkityksiä lapsena
olemisen suhteilla on tutkimuksen lähdeaineistossa.
Patriarkkakertomusten lapsikäsitteistön teemaksi voisi nimetä lisääntymiskamppailun, sillä lapsen saaminen merkitsi sekä miehelle että naiselle
280 Pesonen & Valkama 2010, 173–174. Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013, 103–110. Weber 1980, 15–
16. Joissakin tapauksissa lapsen heitteillejätöstä seurasi uuden sosiaalisen lapseussuhteen syntyminen.
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Blenkinsopp 1997, 48.

Patriarkkakertomuksissa suvun säilyminen lasten kautta oli niin tärkeää, että keinot omaan sukuun
syntyvien lasten saamiseksi olivat kyseenalaisia. Esimerkiksi Lootin tyttäret, joille ei löytynyt sopivaa
puolisoa, juonittelivat isänsä suvun säilymiseksi: he juottivat isänsä humalaan, makasivat tämän kanssa
ja saivat isänsä kanssa lapsia, joista moabilaisten ja ammonilaisten katsottiin periytyvän (1. Moos.
19:30–36). Kapinallisen leimaa puolestaan kantaa Onan, joka ei tahtonut tuottaa jälkeläistä veljensä
lesken Tamarin kanssa säädetyssä liitossaan, koska tiesi, ettei lasta pidettäisi hänen omanaan vaan
edesmenneen veljen lapsena. Jumalan silmissä Onanin toiminta oli pahaa, ja siitä seurasi Onanin
kuolema. Lopulta leski sai juonitellen kaksoset appensa Juudan kanssa (1. Moos. 38).
282
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suosiota Jumalan silmissä. Velvoite lisääntyä ymmärrettiin sekä käskynä että
siunauksena: Luomiskertomuksessa Jumala siunasi elävät olennot sanoen:
“Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää.” (1. Moos. 1:22) Ihmiselle annettiin
samanlainen lisääntymisen käsky, joka ymmärrettiin ihmisen velvollisuudeksi
ja siunaukseksi (1. Moos. 1:27–28). Vedenpaisumuksen jälkeen käsky uusittiin
(1. Moos. 9:7). Myöhemmin juutalaiset oppineet näkivätkin käskyn lisääntyä
merkitsevän paitsi lisääntymisvelvollisuutta ja selibaattikieltoa myös juutalaisen uskonnon yhtä perusrakennetta. Lapsi on siunauksen merkki. 283
Lapsi siunauksena, jota ei saa omassa elämässä, ja lasten saanti uskonnollisena ja sosiaalisena velvollisuutena, jota ei itse voi noudattaa, osoittautui
tuskalliseksi teemaksi lukuisille Raamatun henkilöille. Toisaalta kokemus
lapsettomuudesta oli yhteistä monille vanhemmille, joiden hartaasti
odottaman lapsen syntymäään liittyi ihme. Enkeli ilmoitti lapsettomalle
naiselle Jumalan nasiiri Simsonin syntymästä (Tuom. 13), profeettana
hallinneen Samuelin syntymää edelsi vanhempien suru lapsettomuudesta (1.
Sam. 1–2) 284, ja Johannes Kastaja syntyi hedelmättömälle Elisabetille, kun
Sakarias ja Elisabet olivat jo iäkkäitä (Luuk. 1:5–25).
Sarain ja Abramin kertomus on ensinnäkin yksilötason kuvaus lapsettomuudesta ja lapsen merkityksestä. Toiseksi siihen perustuu ikiaikainen
kansojen historiallinen narratiivi. Kolmanneksi kertomuksen tulkintahistoriassa kehkeytyy ajatus toisten ihmisten tunnustamisesta lapseuden
nojalla pelastettujen yhteyteen ja toisten sulkemisesta sen ulkopuolelle.
Abramin ja Sarain nimet tulevat esiin Seemin jälkeläisten sukuluettelossa,
jossa kerrotaan, että Abramin vaimon nimi oli Sarai ja että Sarai oli
hedelmätön eikä hän saanut lasta (1. Moos. 11:10–31). Naisen nimen
mainitseminen Raamatun sukuluettelossa oli poikkeuksellista, ja hedelmättömyyden korostaminen sukuluettelossa painottaa erityisyyttä.
Lapsen arvoon liittyviä nyansseja paljastuu myös tarkasteltaessa, mitä
lapsettomuus eli eri syistä ilman lasta jääminen merkitsi heprealaisessa
Raamatussa. Varhaisissa juutalaisuuden teksteissä erityisesti miehen kuolema
ilman perijää merkitsi elämän päättymistä, lopullista kuolemaa ja loppua
kuolemanjälkeisen elämän säilymisen mahdollisuudelle. 285 Tämä ilmenee
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Blenkinsopp 41–42. Baumgarten 2009, 15; 24–26; Dorff 2012, 23. Horn & Martens 2009, 45.

284Elkanalla

oli kaksi vaimoa, joista Peninnalla oli lapsia mutta Hanna oli lapseton. Elkanan tarkoitus
oli lohduttaa lapsettomuuttaan surevaa Hannaa sanoen: “Enkö minä ole sinulle enemmän kuin
kymmenen poikaa?” Peninnan kiusaama ja lapsettomuuden häpeästä kärsivä Hanna rukoili lasta ja
lupasi Herralle, että hän luovuttaa poikalapsen Herran omaksi, jos saa lapsen. Samuel syntyi, ja
vierottamisen jälkeen Hanna toimitti pojan pappi Eelin kasvatettavaksi. Hannan kiitosvirressä korostuu,
miten Jumala muuttaa toiminnallaan statusjärjestystä: “Jotka kerran elivät yltäkylläisyydessä, saavat
niukan leipänsä toisen työssä, mutta niiltä, jotka näkivät nälkää, ei lopu ruoka. Hedelmätön saa
seitsemän lasta, mutta se, jolla oli monta poikaa, jää kuihtumaan yksin.” Samuel kasvoi Herraa palvellen,
ja Herralle luovutetun Samuelin tilalle Hannalle ja Elkanalle syntyi kolme poikaa ja kaksi tytärtä (1. Sam.
1– 2:26).

Baumgarten 2009, 26. Heprealaisen Raamatun teksteissä ilmenee varsin immanenttinen
uskonnonharjoitus, jossa kuolemanjälkeinen elämä miellettiin vain yhteytenä esi-isiin: “Hänet otettiin
isiensä luo.” (1. Moos 25:8; 25:17; 35:29)
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esimerkiksi Jumalan uhkauksessa Abimelekille, joka oli ottanut Abrahamin
vaimon Sarain puolisokseen. Rangaistuksena Jumala uhkasi Abimelekiä
kuolemalla, mutta Abimelekin ja Jumalan vuoropuhelun tuloksena Jumala
lupasi, että Abraham rukoilee miehen puolesta, jotta tämä saisi elää. Tekstikontekstista selviää, että langetettu kuoleman kirous tarkoitti hedelmättömyyttä ja lupaus elämästä hedelmällisyyden palautumista: “Abraham
rukoili Jumalaa, ja Jumala päästi Abimelekin kirouksesta ja paransi hänen
vaimonsa ja orjattarensa, niin että he saattoivat jälleen saada lapsia.” (1. Moos.
20:17).
Lapsi merkitsi elämän ja miehen sukulinjan jatkumista. Oleellisinta ei
kuitenkaan ollut sukulinjan geneettis–biologinen taso vaan isän nimen ja
sukulinjan miesten muiston säilyttäminen uskonnollis–sosiaalisessa
yhteisössä. 286
Lapsettomuus merkitsi Abramille tietoisuutta siitä, ettei hänellä ole
jälkeläistä perijänä (1. Moos. 15:2). 287 Abramin ja Sarain suhteessa korostuu,
miten tärkeänä lapsen saamista ja isän sukulinjan säilymistä pidettiin. 288
Ilmestyessään Abramille Herra lupasi suuren jälkeläisten määrän liiton
merkiksi. Abramin ja Herran välisen liiton (berit) ehtona oli Jumalan tahdon
noudattaminen koko sydämestä. Liiton noudattamisen lupauksena oli
jälkeläisten suuri määrä. Solmitun liiton merkkinä Jumala nimesi Abramin
uudelleen Abrahamiksi, mikä muistuttaa heprean sanoja ’kansojen paljouden
isä’ (1. Moos. 17:1–8). Liiton merkkinä Abrahamin talon miespuoliset
Onanin rikkomus oli pahaa sen vuoksi, että hän kapinoi veljensä kuoleman jälkeisen elämän
säilymistä vastaan kieltäytymällä lapsen saannista edesmenneen veljensä lesken kanssa (1. Moos. 38).
Onanin rikkomus merkitsi uskonnollis–sosiaalisen tason velvoitteen laiminlyöntiä, ei niinkään
seksuaalista syntiä.
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287 Kuvauksessa

Jumalan ja Abramin välisen liiton solmimisesta Abram valittaa tilaansa vuoropuhelussa
Jumalan kanssa: “Olenhan jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Elieser”, ja
selittää: “Ethän ole antanut minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa periä minut.” (1. Moos. 15: 2, 3)
Abram on vakuuttunut, että Jumala antaa lapset tai ei salli heidän syntyä. Jumala kuitenkin vakuuttaa,
että Abramin perii hänen poikansa ja hänen jälkeläistensä määrän Abram voi laskea taivaan tähdistä.
Teemaan Abrahamin lapsista palataan alaluvussa 3.3, jossa tarkastellaan lapsena olemisen metaforien,
kuten Abrahamin lapseuden, merkityksiä.
Sarai päätyi juridisesti toimivaan ratkaisuun ja antoi egyptiläisen orjansa Hagarin sijaissynnyttäjäksi
sanoen Abramille: “’Herra ei ole sallinut minun synnyttää. Makaa siis minun orjattareni kanssa; ehkäpä
hän voi synnyttää minulle lapsen.’ Abram myöntyi Sarain ehdotukseen” (1. Moos. 16:2). Lapsen
saamisen ehto ei ollut Abramin ja Sarain välinen suhde. Myöskään todennettavan biologisen äidin side
syntyvään lapseen ei ollut ensisijaista. Orjan omistussuhteeseen, siis vakiintuneeseen sosiaaliseen
järjestykseen perustuva side määritti, että Sarain orjan lapsi kuului omistajalleen Saraille.
288

Ongelmaksi muodostui, että vaikka lapsen saamisen myötä Hagarin juridinen status pysyi alhaisena,
hän koki biologisen äitiyden nostaneen hänen sosiaalista statustaan niin paljon, että Hagar alkoi
halveksua emäntäänsä. Tämän vuoksi Sarai taas kuritti Hagaria niin, että tämä pakeni erämaahan.
Erämaassa Herran enkeli neuvoi Hagaria hyväksymään statuksensa, nöyrtymään ja palamaan
emäntänsä luo. Samalla enkeli nosti Hagarin uskonnollista statusta lupauksellaan: “Minä teen sinun
jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea.” (1. Moos. 16:1–16) Näin uskonnollinen statuksen
nosto vaikutti Hagarin toimintaan antaen tunteen kompensaatiosta sosiaalisella tasolla tapahtuneista
loukkauksista.
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ympärileikattiin, Abraham 99-vuotiaana ja Ismael 13-vuotiaana (1. Moos
17:18–27). 289 Naiset ja tyttölapset katsottiin liiton jäseniksi perhekunnan
miesten välityksellä.
Abrahamin ja Saaran saaman lapsen, Iisakin vieroittamisen aikaan
järjestetyissä juhlissa perhesuhteet kiristyivät: Saara näki Ismaelin ilvehtivän,
mistä suivaantuneena Saara käski Abrahamia ajamaan Hagarin ja Ismaelin
pois vedoten, ettei orjattaren poika saa periä yhdessä Abrahamin vaimon
pojan kanssa. Jumala vahvisti Abrahamille poikien erilaisen statuksen: “Älä
niin kovin sure tuon pojan ja orjattaresi puolesta, vaan noudata kaikessa
Saaran mieltä, sillä vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi”. (1.
Moos. 21:12) Iisakin jälkeläisistä tuli siis Abrahamin lapsia ja Ismaelin
jälkeläisistä Hagarin lapsia, ismaelilaisia. Perusteena oli Jumalan suvereeni
valinta, joka myötäili Saaran perustelua: Abrahamin ja Saaran keskinäinen
suhde oli peruste, jonka nojalla vaimon synnyttämän lapsen lapseudella oli
korkeampi status kuin orjan synnyttämän lapsen lapseudella. Myöhemmin
patriarkkakertomuksissa sekä Jaakobin vaimojen että orjien synnyttämät
pojat tunnustetaan kuitenkin Israelin heimojen kantaisiksi. 290
Jo patriarkkakertomuksista ilmenee, että lapseussuhteiden analyysi
paljastaa jännitteitä ja toimijoiden epäjohdonmukaisuutta suhteessa lapsiin.
Toisaalta biologisten lasten arvo oli korkea – siunauksen merkki – sekä isille
että äideille. Silti sosiaalinen vanhemmuus ylitti biologisen tason siteen: orjan
lapsi kuului omistajalleen. Myöskään Abrahamin biologinen isyys suhteessa
Ismaeliin ja Iisakiin ei taannut lapsille tasapuolista sosiaalista isyyttä, vaan
hierarkia muodostui sen perusteella, mikä oli äidin asema suhteessa isään. 291
Uskonnollinen taso mullisti kuitenkin näitä suhteita. Sekä juutalaisuuteen
että islamiin vakiintui ajatus jälkeläisten määrän uskonnollisesta arvosta,
siunauksen merkistä. Myös Vähän katekismuksen avioliittoon vihkimisen
kaavan rukouksessa kohdun hedelmä eli lapset mielletään siunauksen
merkiksi. 292
Kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavissa teksteissä paljastuu, että
uskonnollinen kieli ja uskonnolliset käsitykset ja asenteet ohjaavat ihmisten
Iisakin jälkeläisiä koskevan liiton merkkinä poikalapset ympärileikataan juutalaisuudessa kahdeksan
vuorokauden iässä ja Ismaelin jälkeläisiä koskevassa liitossa, islamissa, 13-vuotiaina. Suomen
terveydenhuoltojärjestelmässä joudutaan puntaroimaan uskonnollisten velvoitteiden noudattamisen,
uskonnonvapauden, terveydenhuollon hyväkäsitysten ja juridisesti velvoittavan lapsen edun
huomioimisen ja lapsen kuulemisen näkökulmasta, miten poikien ympärileikkaamiseen liittyvät
käytännöt järjestetään.
289

Lapsettomuuden teema ja orjien käyttö sijaissynnyttäjinä toistuu patriarkkakertomuksissa myös
Israelin kahdentoista heimon alkuperää kuvaavassa narratiivissa (1. Moos. 29–30, 35; 1. Moos. 30:1–3).
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Siinailla annetussa laissa puututtiin lempivaimon jälkeläisen suosimisen epäkohtaan ja velvoitettiin
tunnustamaan perinnönjako lapsen esikoisuuden nojalla eikä perustuen siihen, kumpaa vaimoa mies
rakastaa enemmän 5. Moos.15–17.
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Vähän katekismuksen liittessä, avioliittoon vihkimisen kaavaan liitetyissä raamatunkohdissa
vedotaan 1. Mooseksen kirjan 1.–3. lukujen teksteihin. Lapset ilmaistaan siunauksen merkkinä
rukouksessa “sinä joka siunaat heitä antamalla kohdun hedelmää”. Tunnustuskirjat, 319–320. KK Taufund Traubüchlein, BSELK 905.
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välisen sosiaalisen tason toimintaa. Tutkimusaineiston tekstit havahduttavat
huomaamaan uskonnollisen ajattelun toimintalogiikkaa, jolla on vaikutusta
lapsiin, vaikka nämä itse eivät ole voineet vaikuttaa asemaansa ihmisyhteisössä. Esimerkiksi Mooseksen kuolinvuoteellaan sanoittama kuvaus
Leevistä on teologisen etiikan näkökulmasta kiinnostava yksityiskohta.
Siunatessaan Israelin heimot Mooses tunnusti Leevin ansioksi Jumalan suvereniteetin korostamisen, joka ilmeni biologisten vanhempien, veljien ja lasten
kieltämisenä: “Hän sanoi vanhemmistaan: ’En tunne heitä.’ Hän ei myöntänyt
veljiään veljikseen eikä lapsiaan lapsikseen. Hän noudatti sinun käskyjäsi, piti
kunniassa sinun liittosi.” (5. Moos. 33:9; vrt. Mt 10:37)
Kuvaus Leevin toiminnasta on jännitteinen verrattuna normatiivisiin
velvollisuuksiin huolehtia vanhemmistaan ja käsitykseen lapsista siunauksena. Tekstikohdassa korostuukin jumalasuhteen tason ensisijaisuus ja
biologisten ja sosiaalisten sukulaisuussuhteiden toissijaisuus. Leevin
toimintaa ihannoiva teksti ohjaa ihmissuhteista erottautuvaan uskonnolliseen
toimintaan ja rakentaa hierarkiaa, jossa toiminnan uskonnolliset perusteet
ohjaavat jopa polkemaan ja laiminlyömään moraalisia velvoitteita. Uskonnollisten hyväkäsitysten analyysi on siten tarpeellista, jotta voidaan ymmärtää
uskonnollisen tason perusteluja ja logiikkaa, joita toiminnassa noudatetaan.
Analyysin avulla voidaan myös puuttua mahdollisiin uskonnollisten perustelujen epäjohdonmukaisuuksiin, seurauksiin tai riskeihin.
Vanhassa testamentissa ilmenee sekä ihmisten välisellä että teologisella
tasolla kuvauksia, joissa tunneside ja toiminta ovat kriteerejä, jotka paljastavat
todellisen lapsen ja vanhemman välisen suhteen lujuuden. 293
Heprealaisissa teksteissä sana liitto (berit) ohjaa toimintaa myös suhteessa
lapsiin. Vanhassa testamentissa sana berit esiintyy 287 kertaa ja on antanut
nimen Raamatun molemmille osille, Vanhalle ja Uudelle testamentille. 294
Liittoajattelussa korostetaan monin tavoin liiton inklusiivisuutta ja korostetaan lasten kuulumista siihen (2. Moos. 12:24; 5. Moos. 4:10). Jumalan ja
Jumalan kansan välisen liiton säilyminen edellyttää liittoajattelun opettamista lapsille koko elämää läpäisevänä kunnioittamisen asenteena ja

Kertomuksessa Salomonin tuomiosta kysymys ’Kenen lapsi?’ ratkaistaan tuntemisen, tunnesuhteen
ja toiminnan perusteella. Kertomuksessa kahden porton samaan aikaan syntyneistä lapsista toinen
kuolee. Yöllä lapsensa menettänyt nainen vaihtaa kuolleen lapsensa toisen äidin viereen ja sieppaa
itselleen elävän lapsen. Aamulla elävän lapsen äiti huomaa lasten vaihtuneen, sillä hän tunsi lapsensa.
Asia vietiin kuningas Salomon ratkaistavaksi, ja vastakkain olivat kahden naisen lausunnot.
Paljastaakseen totuuden Salomo käski halkaista miekalla elävä lapsi kahtia. “Silloin rakkaus lapseen
pani elävän pojan äidin puhumaan, ja hän huudahti kuninkaalle: ’Herrani! Anna lapsi hänelle, älä anna
surmata sitä!’ Mutta toinen sanoi: ’Ei minulle eikä sinulle. Halkaiskaa vain!’ Silloin kuningas lausui:
’Antakaa lapsi tuolle, joka ensin puhui, älkää tappako sitä. Hän on lapsen äiti’." (1. Kun 3:16–27) Totuus
paljastui todellisena rakkautena. Lapsen ja vanhemman välisen suhteen empiirisen ja teologisen tason
vastaavuutta kuvaava metafora on esimerkiksi Jes. 49:15–16.

293

294 Sana testamentti (testamentum) on omaksuttu vanhalatinalaisesta käännöksestä Vetus latina
vastineeksi kreikan kielen sanalle diatheekee, joka Septuagintassa käännetään useimmiten sanasta berit.
Veijola 1982, 110–131.
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toimintana, Jumalan palvelemisena. Liittoajattelussa toimintavelvoitteet
suhteessa lapsiin ovat uskonnollisilla kriteereillä säädeltyjä.
Liiton noudattamiseen kuuluu lupaus tulevien sukupolvien menestyksestä
(5. Moos. 5:29). Liittoajattelun painopiste laajenee edelleen tulevaisuuteen,
kun velvoite noudattaa käskyjä koskee yhä laajemmin seuraavia sukupolvia (5.
Moos. 6:2). Liiton jatkuvaa voimassaoloa korostetaan myös velvollisuudella
muistuttaa lapsia liitosta kaikissa tilanteissa (5. Moos. 6:7). Deuteronomiumissa ilmaistaan Jumalan ja Israelin suhteen vastaavan kasvatussuhdetta
isän ja lapsen välillä: “Painakaa siis mieleenne, että niin kuin isä kasvattaa
lastaan, niin Herra, teidän Jumalanne, kasvattaa teitä.” (5. Moos. 8:5–6)
Lapset ja hedelmättömyyden puute ovat siunauksen merkkinä
konkreettinen osoitus siitä, että Jumala pitää liittonsa: “Te saatte osaksenne
runsaamman siunauksen kuin mikään muu kansa. Teidän keskuudessanne ei
ole hedelmätöntä miestä, ei liioin naista, joka ei voi saada lasta, eikä
karjassanne ole mahoa eläintä.” (5. Moos. 7:14)
Biologisen tason merkitys Israelin kansan sukulinjojen jatkumossa
ilmenee siinä, että adoptio ei ollut tyypillinen toimintamalli. Vanhan
testamentin kuvaukset adoptiosta ovat tapahtuneet muissa Lähi-idän
kulttuurisissa ympäristöissä kuin Israelin heimojen alueilla, kuten Egyptissä
(Faaraon tytär ja Mooses) ja Iranissa (Mordokai ja Ester). 295
Inklusiivisuutta korostetaan myös liiton noudattamisen vastakohdassa,
epäjumalanpalveluksessa. Lapset ovat osallisia sekä Jumalan liitossa että
toimijoita epäjumalanpalveluksessa. Tästä syystä kysymys ’kenen lapsi?’
muodostuu oleelliseksi määritettäessä lapsena olemisen hyväksyttävyyttä tai
paheksuttavuutta. Se ilmaisee patriarkaaliseen malliin kuuluvan ajatuksen,
jonka mukaan kuuluminen perhekuntaan määrittää myös, kenen edustajina
yksilöt toimivat (Jer. 7:18, vrt. Jer. 44:17, 19).
Koko kansaa koskevan liiton negatiivisena vaikutuksena lapsille on, että
rangaistus isien rikkomuksista kohdistuu lapsiin ja tuleviin sukupolviin,
joiden tulisi olla sosiaalisen yhteisön jatkuvuuden tae:
Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen
kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset
vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat
minua. (2. Moos. 20:5).

Uhattu rangaistus vaikuttaa vaimoihin ja lapsiin välillisesti, kun heistä
tulee leskiä ja orpoja. 296 Lapset ja lasten lapset myös joutuvat vastaamaan
myös suoraan isiensä pahoista teoista (2. Moos. 34:7). Heprealaisen
Raamatun varhaisissa teksteissä lapset ovat osa yhteisöä, johon joko siunaus
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Blenkinsopp 1997, 73.

“Minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät sodalla, niin että teidän vaimoistanne tulee leskiä ja
lapsistanne orpoja.” (2. Moos. 22:23)
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tai rangaistus kohdistuu. Lapsia ja heidän toimintaansa ei tunnusteta
yksilöinä. 297
Heprealaisen Raamatun lapsikäsitteistössä siunaus ilmenee liiton noudattamisen seurauksena. Tottelematonta kansaa sen sijaan kohtaa kirous.
Siunaus ilmenee luomislahjojen runsautena: “Siunattuja ovat teidän lapsenne,
teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat.” (5. Moos. 28:4)
Jälkeläisten määrä ja maan hedelmällisyys ovat siunauksen merkkejä (5.
Moos. 28:11).
Kirous ilmenee tuhoavana julmuutena, joka kohdistuu lapsiin: “Kirottuja
ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja
karitsat.” (5. Moos. 28:18) Sodalla ja vihollisilla uhkaamisen kielen voima
perustuu siihen, että uhkakuvissa kirottu kansa tuhoaa itse toiminnallaan sen,
mikä on määritelty siunaukseksi. Äärimmäisessä kauhukuvassa lapsia uhkaa
kannibalismi, kun jopa omat vanhemmat syövät lapsiaan (5. Moos. 28:53–55).
Kirouksen konkreettisuutta ilmaisee myös kauhukuva synnyttävästä äidistä,
joka lapsen saamisen siunauksen sijaan syö lapsensa ja jälkeisensä, nälän ja
hädän ahdistamana (5. Moos. 28:57).
Vanhan testamentin profeettakirjoissa lapsista puhutaan sekä tosiasiallisina, kansaan kuuluvina lapsina, jotka ovat ylisukupolvisesti osallisia
liitosta, että metaforana, jolloin lapsilla viitataan koko kansaan. Teologinen
käsitys lapseudesta perustuu ensinnäkin suhteeseen, jossa Israelin kansa
asettuu lapsina suhteeseen Jumalan kanssa. 298
Teologisessa kuvassa isän ja lapsen suhteesta Jeremian kirjassa 299 Herra
kertoo suunnitelmastaan, jossa Jumala ilmaisee itsensä isänä:
– Minä ajattelin: Annan sinulle ensimmäisen sijan ihmislasten joukossa,
lahjoitan omaksesi kauniin maan, ihanimman koko maailmassa.
Ajattelin, että sinä sanot minua isäksi etkä koskaan käänny minusta pois.
(Jer. 3:19)

Lapseuden metaforaan sisältyy patriarkaalista isän valtaa ilmaiseva ajatus,
sillä seuraavassa jakeessa isäksi kutsuva ihmislapsi muuttuukin toiseksi
suhdetta ilmaisevaksi metaforaksi, uskottomaksi puolisoksi: “Mutta niin kuin
uskoton vaimo pettää miestään, niin sinä, Israelin heimo, olet pettänyt minua,
sanoo Herra.” (Jer. 3:20) Profeetan mukaan Herra kutsuu luokseen näitä
luopuneita lapsia.
Jeremian kirjassa profeetta uhkaa, miten Herra kääntyy liiton rikkonutta
kansaansa vastaan. Uhkauksen kohteena ovat lapset, kansan jatkuvuuden tae
(Jer. 15:7). Jeremian kirjassa palataan liiton solmimisen ajatukseen ja varoitetaan liiton rikkomisen seurauksista, jotka kohdistuvat Jumalan kiivautena
rikkojien lapsiin: “Sinä osoitat armoasi tuhansille mutta kostat isien pahat teot
Liittoteologian painotusten tulkitaan edelleen tarkoittavan, että Jumalan hyväksyntä tai tuomio
kohdistuvat yhteisöön, minkä vuoksi esimerkiksi kirkon, uskonnollisen yhteisön tai kansakunnan
moraalista puhtautta pyritään vaalimaan Jumalan rangaistuksen pelossa tai Jumalan suosion toivossa.
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Horn & Martens 2009, 45, erityisesti viite 5.
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Jeremia toimi noin 620-luvulta 580-luvulle eKr. Nissinen 2003, 78.
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heidän lapsilleen. Sinä olet suuri ja väkevä Jumala, Herra Sebaot on sinun
nimesi.” (Jer. 32:18) Jeremian ylistys korostaa Jumalan vallan suvereniteettia.
Profeetta itsekin liittyy kiivaaseen koston rukoukseen – kirouksen pyyntöön
vastustajille: “Mutta nyt anna heidän lastensa nääntyä nälkään, anna heidät
miekan uhriksi! Tappakoon rutto vastustajani, tee heidän vaimoistaan
lapsettomia ja leskiä, lyököön miekka sodassa heidän poikansa!” (Jer. 18:21)
Liiton noudattamisessa velvoitettiin etenkin epäjumalanpalveluksen ja
sekakansalaisuuden välttämiseen. Mooseksen laissa tulkittiin isien pahoista
teoista aiheutuneen rangaistuksen seuraavan kielletyssä suhteessa syntyneitä.
Sen vuoksi heidän jälkeläisiään ei saanut ottaa osaksi kansaa edes kymmenennestä sukupolvesta alkaen (5. Moos 23:3). Etenkin uskonnolliset käsitykset sekakansalaisuuden välttämisestä vaikuttivat toimintaan jopa
suhteessa omiin biologisiin lapsiin. Jumalasuhteen ja liiton noudattamisen
ensisijaisuuden vuoksi Esran kirjan mukaan jakeissa 10:18–43 lueteltujen
pakkosiirtolaisuudesta palanneiden miesten biologiset lapset hylättiin, kun
liiton uudistamisen yhteydessä muukalaiskansoista vaimon ottaneet lähettivät
vaimonsa ja lapsensa pois (Esra 10:44). Lapseus ei enää perustunut isän
sukulinjan säilymiseen, vaan uskonnolliset käsitykset oikeasta toiminnasta
ylittivät ihmissuhteiden tason biologiset, sosiaaliset ja psykologiset siteet.
Profeetta Jesajan kirjassa esiintyy runsaasti teologista lapseuden suhdekäsitteistöä. Jumalan julistus osoitetaan kansalle, jota puhutellaan lapsiksi:
“Kuule, taivas, kuuntele, maa! Herra puhuu: – Minä kasvatin lapsia, saatoin
heidät täyteen mittaan, mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan.” (Jes.
1:2) Pahantekijöiden perhe ja rikoksiin eksyneet lapset ovat luopuneet
Herrasta ja kääntäneet hänelle selkänsä (Jes. 1:4). Jesajan kirjan alussa erityisenä valituksen aiheena pidetään sitä, että kansan keskinäinen sosiaalinen
hierarkia on murentunut 300 ja kansan valtiaat ovat poikasia, lapsia ja naisia. 301
Lapset toimivat Jesajan kirjassa ennusmerkkeinä. 302 Israelin rauhan ja
onnen saavuttamisen kuvauksessa lapset auttavat palauttamaan Jumalan
kunnioituksen:
“Sillä kun he näkevät keskuudessaan minun kätteni luomuksen – omat
lapsensa – he jälleen pitävät pyhänä minun nimeni, pitävät pyhänä
Jaakobin Pyhän ja vapisevat kunnioituksesta Israelin Jumalan edessä.”
(Jes. 29:23)

Kiitospsalmissaan myös kuningas Hiskia ylistää Herraa yhdistäen ylistyksensä ja isien tavan kertoa lapsilleen Jumalan uskollisuudesta (Jes. 38:19).
Jesajan kirjan lapsiin viittaaviin kielikuviin kuuluu puhe tottelemattomista
lapsista (Jes. 30:1) ja vilpillisistä lapsista, joilla viitataan tottelemattomaan
kansaan (Jes. 30:9). Jesajan kirjan alussa puhe kansan kurittamisesta
rikokseen eksyneiden lasten uhmaamisen kitkemiseksi on raakaa (Jes. 1:5).

300

Jes. 3:4–6.
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Jes. 3:12.
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Lapsley 2008, 82–102.
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Deuterojesajassa Jumalan suvereniteettia korostetaan luvussa 45, jossa
muistutetaan velvoitteesta kunnioittaa vanhempiaan ja Jumalaa:
Voi sitä, joka sanoo isälle: ’Sinäkö muka pystyit siittämään?’ ja äidille:
’Sinäkö muka synnytit?’ Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, hän, joka on
Israelin luonut: – Tekö vaatisitte minut tilille lapsistani, tekö antaisitte
minulle neuvoja ja ohjeita omien kätteni töistä? (Jes. 45:10–11).

Jesajan kirjan kolmannessa luvussa surkutellaan sosiaalisten hierarkioiden purkautumista. Deuterojesaja puolestaan korostaa Jumalan valtaa
kyseenalaistamalla ihmisten keskinäisiä statushierarkioita. Lapsikäsitteistön
käytöllä osoitetaan uutta järjestystä, jonka Jumala luo:
Kuninkaista tulee sinun lastesi hoitajia ja ruhtinattarista heidän
imettäjiään. He heittäytyvät kasvoilleen maahan sinun eteesi ja nuolevat
tomun sinun jaloistasi. Niin sinä opit tietämään, että minä olen Herra:
ne, jotka minua odottavat, eivät joudu häpeään. (Jes. 49:23)

Jumala itse puuttuu sotaisaan vallankäyttöön ja lupaa pelastuksen lapsille
(Jes. 49:25).
Tritojesajan (luvut 56–66) profeetallinen kieli rakentaa lapseuden metaforan avulla sidettä yhteisön jäsenten välille. Ilmaisun voima perustuu
syntymän, uuden elämän, ruokkimisen ja lapseuden riippuvuuden, hoivan ja
suhteen tunneilmaisun kielikuviin:
Sen imeväisiä kannetaan sylissä ja keinutellaan polvien päällä. Niin kuin
äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan, Jerusalemin onni antaa
teille täyden lohdun. (Jes. 66:8-14)

Uudessa testamentissa lapseutta ilmaisevat puhetavat lisääntyvät
erityisesti käsitteen “Jumalan lapsi” käytössä. 303 Luukkaan evankeliumin
kuvauksessa Marian ilmestyksestä enkeli ilmoitti Marian tulevasta
raskaudesta ja syntyvästä lapsesta: “Pyhä Henki tulee sinun yllesi,
Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on
pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi (υἱοs θεοῦ).” (Luuk 1:35) Jumalan
lapseus vakiintui termiksi, jolla ilmaistiin Kristukseen uskovien identiteettiä. 304 Tarkennan alaluvussa 3.3, miten Jumalan lapsi -metaforan käyttö
on vakiintunut ja mitä merkityksiä sillä on.
Suomenkielisissä kolmessa vanhan kirkon tunnustuksessa 305 ei esiinny
sanaa lapsi eikä sen johdannaisia. Kuitenkin teologisella tasolla niissä
303

Ks. myös Müller 2002, 141–161.
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Horn & Martens 2009, 41.

Tunnustuskirjat, 43–46. Kolmen vanhan kirkon uskontunnuksen kehitys ajoittuu Raamatun
kaanonin vakiintumisen ja reformaation käynnistymisen väliselle ajalle. Nikaian-Konstantinopolin
uskontunnustuksen (BSELK 49–50) sisältö muotoutui vuonna 325 Nikaian kirkolliskokouksessa,
vuonna 381 Konstantinopolissa ja vuonna 451 Khalkedonissa. Nikaian-Konstantinopolin
uskontunnustukseen tehty Filioque-lisäys vaikutti idän ja lännen kirkkojen eroon vuonna 1054.
Apostolinen uskontunnustus (BSELK 42–43) on Rooman kirkon kastetunnustus noin vuodelta 400, ja
sen nykyinen latinankielinen sanamuoto on peräisin 700–luvulta. Apostolista uskontunnustusta
305

101

Lapseus kirkon normatiivisissa teksteissä

ilmaistaan jumalasuhde suhteena Isään, mikä käsitteellisten ehtojen nojalla
edellyttää jumalanpalvelusyhteisöissä asettumista ja tunnustautumista
lapsiksi suhteessa Jumalaan. Uskontunnustusten käyttöyhteys kirkon kasteliturgiassa ja messussa sisältää implisiittisesti lapseuden jumalasuhteeseen
asettuvien jaettuna identiteettinä. Myös uskontunnustusten kolminaisuusoppia, kristologiaa, kaksiluonto-oppia ja ihmiskuvaa voitaisiin tarkastella
implisiittisen lapseuskäsityksen näkökulmasta. Usko ja yhteys 306 Jumalan
Poikaan (filios, Sohn, hyios) voidaan tulkita jatkumoksi jo heprealaisen
Raamatun kerrostumista alkaen kehittyneestä Jumalan lapseuden
käsityksestä. 307
Seuraavaksi tarkastelen, miten luterilaisissa tunnustuskirjoissa ilmaistaan
lapseuden suhdetasoa. Lutherin katekismuksissa tukeudutaan Vanhasta
testamentista omaksuttuun ajatukseen, jonka mukaan lapset ovat sidottuja
isiensä 308 toimintatapojen seuraamuksiin. Uhkaavan puheen vastapainona
on, että niille, jotka rakastavat Jumalaa ja noudattavat hänen käskyjään,
Jumala osoittaa armonsa tuhansien sukupolvien ajan. Vaikka uhkaus 309 on
vakava pelote, lupauksen hyvyys on mittakaavaltaan laskennallisen hyödyn
näkökulmasta ohittamaton. 310 Lupaus annetaan lapsille yli tuhansien
sukupolvien. Isossa katekismuksessa Luther painottaa, miten Jumala
suostuttelee ihmisiä lupauksillaan hyvään. 311
Katekismusajattelussaan Luther tulkitsee, miten hänen mukaansa
Jumalan sana ohjaa toimintaa ihmisten välisissä suhteissa. Kymmenen
käytettiin 900–luvulta alkaen kastetunnustuksena mutta ei messuliturgiassa. Luther sisällytti
Apostolisen uskontunnustuksen Vähään ja Isoon katekismukseen. Harvoin käytetty Athanasioksen
uskontunnustus (BSELK 57–60) on nimetty virheellisesti 300–luvulla eläneen Athanasioksen mukaan.
Tunnustus on laadittu 500–luvulla Espanjassa puolustuksena areiolaisuutta vastaan. Luther vetoaa
Athanasioksen uskontunnustukseen Schmalkaldenin opinkohdissa. Pirinen 2003, 15–27.
306 Tuomo Mannermaan esittämästä Unio cum Christo -käsityksestä esim. Vainio 2004, 15. Suomalaisen

Luther-tutkimuksen yhteistä sisältöä ovat muun muassa käsitys uskossa läsnä olevasta Kristuksesta ja
teologian reaalis-onttisesta luonteesta. Saarinen 2018, 24–25. Erityisesti vanhurskauttamiseen
liittyvänä käsityksenä lapseuden teologinen idea merkitsee yhteyttä Kristukseen ja reaalista sidettä
Jumalaan Kristuksen sisaruuden kautta.
Horn & Martens argumentoivat kirjassaan ”Let the little children come to me”, miten varhaisten
kristittyjen ydinidentiteetti perustui ajatukselle Jumalan lapseudesta. Tämä Jumalan lapseus perustui
ensinnäkin Jumalan ja Jumalan kansan erityiseen, jopa ruumiillisena ymmärrettyyn suhteeseen sekä
toiseksi käsitykseen Messiaasta Jumalan Poikana. Kolmanneksi Jeesuksen opetukset lasten
kaltaisuudesta ohjasivat tavoittelemaan lapseutta. Horn & Martens 2009, 41–42; 56; 64; 252–266.
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käskyn laki on katekismusten eettinen ydinsisältö. Neljännen käskyn
selityksessä Luther liittää yhteen kunnollisuudesta ja tottelevaisuudesta
saatavan siunauksen, joka ilmenee konkreettisesti lapsissa, lastenlapsissa ja
lasten runsaassa määrässä. Lapseuden biologinen taso, hyvässä kasvatuksessa
saatu sosiaalinen taso ja vanhempien kunnioituksessa ilmaistu lapseuden
psykologinen taso kuuluvat yhteen ja saavat Lutherin mukaan siunauksen.
Kuten Vanhan testamentin varhaisissa teksteissä, lapset ja sukupolvien
jatkumo on Lutherin tulkinnan mukaan siunauksen merkki. Isossa
katekismuksessa vanhempien kunnioittamisesta ja kuuliaisuudesta seuraavan
siunauksen merkkinä on suvun runsaslapsisuus, jopa vauraus. Seuraava
esimerkki resonoikin liitto- ja jopa menestysteologian kanssa:
Kunnollisilla ja tottelevaisilla taas on siunaus: he elävät pitkään kaikessa
rauhassa ja näkevät lastenlapsensa, kuten edellä on sanottu, ’aina
kolmanteen ja neljänteen polveen’. Tämä tiedetään myös kokemuksesta.
Jos jossakin on kunnianarvoisia, vanhoja, vauraita ja runsaslapsisia
sukuja, se varmasti johtuu siitä, että jotkut ovat saaneet hyvän
kasvatuksen ja kunnioittaneet vanhempiaan. Jumalattomista taas on
kirjoitettu psalmissa 109: ’Hänen jälkeläisensä hävitkööt sukupuuttoon,
heidän nimensä pyyhittäköön pois toisessa polvessa’. 312

Luther muotoilee yksinkertaisen ja selkeän ilmauksen teologisesta
lapseuden merkityksestä Vähän katekismuksen Isä meidän -rukouksen
selityksessä. Puhuttelun “Isä meidän, joka olet taivaissa” selityksessä Luther
ohjaa uskomaan, että Jumala on oikea Isämme (unser rechter Vater) ja me
hänen oikeita lapsiaan (seine rechte Kinder). Tällöin lapseksi Jumalan eteen
asettuvan ihmisen rukouksessa toteutuu peloton ja luottavainen vuoropuhelu
kuin rakastavan isän ja lapsen välisessä suhteessa:
Jumala tahtoo näin rohkaista meitä uskomaan, että hän on oikea
Isämme ja me hänen oikeita lapsiaan, niin että voisimme häntä
pelottomasti ja täysin luottavaisesti rukoilla niin kuin rakkaat lapset
rakasta isäänsä. 313

Tekstikohta, joka kuvaa Jumalaa rakastavana, oikeana isänä ja lasten
rakkautta taivaallista isää kohtaan, puuttuu Lutherin alkuperäisestä vuoden
1529 Vähä katekismuksesta (Enchridion) mutta löytyy Lutherin lisäämänä
vuoden 1531 laitoksesta. 314 Lisäyksessään Luther kiteyttää teologisen
lapseuden teeman korostaen rakkautta lapsen ja isän välisen vastavuoroisen
suhteen kvaliteettina. Tekstiin voidaankin liittää myös moderni tulkinta siitä,
miten hyvä maanpäällinen isä–lapsi -suhde auttaa ymmärtämään Jumalan ja
suhteessa Jumalaan lapseksi asettuvan välistä suhdetta ja rohkaisee siihen.
Rakkaus, pelottomuus ja luottavaisuus nähdään sekä oikeanlaisina Jumalan
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edessä rukoilevan lapsen että todellisen lapsen ominaisuuksina. 315 Lutherin
laatiman Vähän katekismuksen lisäyksen perusteella voidaan päätellä, että
reformaattorin oma kokemus tai ihanne isyydestä sekä suhteesta lapsiin on
vaikuttanut Vähän Katekismuksen jumalakuvaa koskevaan formulointiin.
Lutherin saksankielisten Jumalan lapseuteen liittyvien käsitteiden anti
poikkeaa latinankielisistä. Vähän katekismuksen Isä meidän -rukouksen
sanaston käännöksessä latinaksi säilyy oikeiden lasten (liberos certa)
esimerkillisyys. Lapset lähestyvät vanhempiaan (parentibus) – ei ainoastaan
isäänsä. Latinankielisessä käsitteistössä käytetään Vulgatassa vakiintunutta
ilmausta filios Dei. Näin lapsena olemisen inklusiivisuuden oivallus ei kuulu
latinankielisessä muodossa (veros filios) yhtä selkeästi kuin ilmauksessa
Kinder Gottes. 316
Tutkimusaineiston lapseutta ilmaisevien luokittelujen avulla havaitaan,
että tarkastelluilla biologisella, sosiaalisella ja psykologisella lapseuden tasolla
on yhteyksiä lapseuden teologisiin tulkintoihin. Uskonnolliset käsitykset
puolestaan vaikuttavat lapsiin. Käsitykset lapseuden suhdemerkityksistä
heijastuvat esimerkiksi käsityksiin ihmiskuvasta, jumalakuvasta, eettisistä ja
uskonnollisista velvoitteista ja kielloista, perhesuhteista sekä identiteetistä.
Liittoajattelussa lapset ovat siunaus ja merkki liiton noudattamisesta. Lähdetekstien kehityslinjassa myös liittoajattelu muuttuu, kuten seuraavassa
alaluvussa osoitan.
Keskeinen lapseussuhteen käsitteellinen ehto osoittaa, että ilman
vanhemmuutta tai yhteyttä alkuperään ei voi olla lapsi suhdemerkityksessä.
Samalla paljastuu, että suhdekäsite “lapsi” on heteronominen käsite.
Tarkoitan tällä sitä, että ei ole ajateltavissa, että lapseksi voisi tulla tai lapsena
voisi olla ilman suhdetta lapseussuhteen toiseen osapuoleen – kuten
vanhempiin, luontoon tai Jumalaan. Vastaavasti vanhemmaksi ei voi tulla
ilman lasta.
Lapseus suhteena pitää sisällään vahvan sidoksen toiseen. Identiteetin
rakentumisen kannalta tällä sidoksella on keskeinen merkitys. Tutkimusaineiston analyysi herättää kuitenkin kysymään, missä määrin yksilö tai
yhteisö itse voi vaikuttaa siihen, millainen merkitys hänen lapseudelleen tai
yhteisön lapseudelle annetaan ja millä perustein luokittelu tunnustetuiksi tai
ei-tunnustetuiksi lapsiksi tapahtuu.
Lapseuden suhdekäsitteistössä myös omistamista tai jollekin kuulumista
tarkoittavat genetiivimuodot ja genetiiviattribuutit ovat yleisiä. Omistusmuotojen ja jollekin kuulumisen käsitteet voivat ohjata vahvistamaan
vääristynyttä käsitystä lapsista jonkun omaisuutena. Monissa patriarkaalista
järjestystä noudattavissa Raamatun kulttuuripiirin ja vielä luterilaisten
tunnustuskirjojen kirjoittamisajankohdan mukaisissa teksteissä nämä
Tunnustuskirjat, 306. KK Das Vaterunser, BSELK 874–875. Saksan- ja latinankielinen laitos
poikkeavat tässä kohdassa toisistaan. Latinankielisessä tekstissä vertauksen luottavainen lapsi lähestyy
vanhempiaan, ei ainoastaan isäänsä.
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tulkinnat ovat yleisiä. Ne vaikuttavat suhteeseen lasten kanssa. Omistamiseen
liittyvän käsitteistön käyttötapoja onkin syytä tarkastella huolellisesti
tutkittaessa lapsena olemisen suhdemerkityksiä ja lapsen arvoa. Identiteetin
näkökulmasta side johonkin kuulumisena on olennaisen tärkeää, mutta
omistamiseen liittyvä välineellistämisen uhka on yksilön kannalta tuhoisaa.

3.2 LAPSEUDEN LAAJENEVAT KEHÄT
Tässä alaluvussa laadin lähdeaineiston lapseustekstien aatehistoriallisen
kehityskaaren kysymyksen ’kenen lapseus on ensisijaista?’ avulla.
Heprealaisen Raamatun varhaisissa juutalaista uskonnonharjoitusta
ohjaavissa käsikirjoituksissa lisääntymisvelvoite ymmärrettiin Jumalan
käskyksi. Biologisten lasten tulkittiin olevan merkki Jumalan siunauksesta.
Säädökset sallituista ja kielletyistä sukupuolisuhteista ohjasivat ja rajoittivat
perheen muodostumista ja lasten saantia. Varhaisissa teksteissä ohjattiin
biologisen isän nimen, sukulinjan ja perinnön säilymiseen, jolloin ehdot
sopivalle puolisolle perustuivat sukulaisuussuhteisiin. 317 Puoliso tuli löytää
mišpāhāhin keskuudesta eli omasta yhteisöstä, jota voisi kuvata muinaisen
perhekunnan ja heimon välimuodoksi ja jonka katsotaan polveutuvan samasta
kantaisästä. Termi “klaani” vastaa parhaiten tätä biologista ja sosiaalista
sidettä. 318
Lapset syntyivät osaksi perhekuntaa, jossa miespuolisen perheenpään
johtamassa “isän talossa” (bet āb) eli samassa kotitaloudessa (bajit, kr. oikia)
asui useita sukupolvia. Mooseksen lain käskyt oli osoitettu perheenisälle,
jonka tehtävä oli vastata, että perhekunta toimii niiden mukaisesti. 319 Osana
kotitaloutta lapsi syntyi osaksi laajempaa klaania (mišpāhāh) ja edelleen
osaksi heimoa. Lapseus ilmeni horisontaalisesti suhteessa ympäröiviin
kolmentasoisiin sosiaalisiin yhteisöihin ja vertikaalisesti osana samojen
yhteisöjen edeltäviä ja tulevia sukupolvia. 320
Liiton ruumiillisena merkkinä edellytettiin poikalasten ympärileikkausta
kahdeksan päivän ikäisenä. 321 Siinain liitossa painotettiin kuitenkin liiton
inklusiivisuutta paikallisissa yhteisöissä. Liittoon kuuluivat miespuolisten
ympärileikattujen lisäksi “naiset, lapset ja leirissänne olevat muukalaiset
puunhakkaajia ja vedenkantajia myöten” (5. Moos. 29:10).
Vanhan testamentin uskonnollisen historiakirjoituksen juoni perustuu
tarkkailuun, miten Jumalan kansa Israel noudattaa Jumalan kanssa
solmimaansa liittoa. Keskeisenä kriteerinä on lain noudattaminen, jonka
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edellytyksenä on, että isät opettavat lapsilleen Jumalan antaman lain ja että
lapset pitävät sen aina mielessään ja noudattavat sitä. Lapset itse ovat siunaus
liiton noudattamisesta, ja heillä on edelleen velvollisuus muistaa ja toistaa
liittoa (Jes. 48: 18–19).
Konkreettisina liiton noudattamisen ilmauksina tuli erityisesti pidättäytyä
epäjumalanpalveluksesta sekä välttää sekakansalaisuutta. Jeremian kirjassa
syynä uhkaavaan tuhoon on Israelin oma uskottomuus. Kansan pahuus
merkitsee epäjumalanpalvelusta, jonka vuoksi Jumala uhkaa vaativansa tilille
lasten lapset (Jer. 2:9). 322 Jeremian kirjan toisessa luvussa kuvataan, miten
epäjumalia palvova kansa sanoo puille: “Sinä olet isäni”, ja kivelle: “Sinä olet
minut synnyttänyt”. (Jer. 2:27) Toisaalta Israel huutaa Herran puoleen: “Isä!
Nuoruudestani asti sinä olet ollut minun ystäväni.” Puheiden ja tekojen
ristiriita rikkoo suhdetta, mutta Herra kutsuu: “-- Palatkaa takaisin, te
luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne!” Suhteen
uudelleen rakentuminen on kahdensuuntaista toimintaa, jossa lapset palaavat
Herran luo ja Herra parantaa heidät luopumuksesta: “Herra, me tulemme
luoksesi, sillä sinä olet meidän Jumalamme!” (Jer. 3:14; Jer. 3:22)
Profeetta Jeremian kirjassa tulkitaan, että Herra kurittaa Jerusalemia,
jotta sen asukkaat havahtuisivat ja huutaisivat surren lasten menettämistä
(Jer. 10:20). Lasten poissaolo merkitsee syvää tuhoa ja epätoivoa. Lasten
paluu kotiin taas tarkoittaa lupausta tulevaisuudesta.
Näyssä Israelin paluusta kotimaahansa Herra huomaa lasten menettämisestä johtuvan itkun: “Näin sanoo Herra: – Kuulkaa! Ramasta kuuluu huuto,
katkera itku ja valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä
heitä ei enää ole.” (Jer. 31:15; vrt. Matt. 2:17–18) Jeremian kirjassa Herra
sanoo itkeville:
-- Lakkaa itkemästä, kuivaa kyyneleet silmistäsi! Saat palkan
vaivannäöstäsi: lapsesi palaavat kotiin vihollismaasta, sanoo Herra. –
Sinulla on tulevaisuuden toivo: lapsesi palaavat asuinsijoilleen, sanoo
Herra. (Jer. 31:16–17)

Jeremian profetian mukaan vanhempien ja lasten suhde muuttuu, kun
Israel ja Juuda rakennetaan uudelleen. Tämä merkitsee moraalisen ja
uskonnollisen vastuun muutosta kollektiivisesta yksilöllisemmäksi. Samalla
tapahtuu muutos, jossa biologinen side isään ei enää määritä suhdetta
Jumalaan. Toisin kuin Jumalan ja hänen kansansa liitossa, jossa isien
toiminta oli vaikuttanut seurauksina lapsiin, profetiassa suhde muuttuu
Jumalan ja yksilöiden väliseksi: “– Niinä päivinä ei enää sanota: ’Isät söivät
raakoja rypäleitä, lasten hampaita vihloo.’ Jokainen kuolee näet oman
syntinsä tähden, ja joka syö raakoja rypäleitä, sen omia hampaita vihloo.” (Jer.
31:29–30)

Tässä antropomorfisessa jumalakuvassa ilmenee mustasukkaisuutta, kun isä kostaa uskottomuuden
mustasukkaisuudessaan lastenlapsille. Myös jumalakuva ja lasten asema muuttuvat Raamatun
kaanonin eri-ikäisissä ihmisten ja Jumalan välistä suhdetta kuvaavissa teksteissä.

322

106

Vähitellen liiton perusteet muuttuvat biologisesta ja etnisestä liitosta sekä
sukupolvelta toiselle siirtyneen tradition noudattamisesta Jumalan itse
takaamaan liittoon. Jeremian kirjassa näyssä uudesta liitosta painotetaan sen
inklusiivisuutta:
Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo
Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän
sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen:
’Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan,
tuntevat minut, sanoo Herra. (Jer. 31:33–34)

Profetian mukaan sydämeen kirjoitetusta laista tulee universaali ja oleellisena kriteerinä on, että jokainen pienimmästä suurimpaan tuntee Jumalan.
Tritojesajassa (Jes. 56–66) tapahtuu käänne, sillä biologisen kansaan
kuulumisen sijaan Jerusalemin temppelistä tulee avoin muukalaisille mutta
“jumalattomuutta” ei sallita. 323 Oikean jumalanpalveluksen kriteerinä on
sapatin vietto ja pahan välttäminen: “- - autuas se ihmislapsi, joka tässä pysyy,
se joka pitää loukkaamattomana sapatin pyhyyden ja varoo tekemästä pahaa.”
(Jes. 56:2b) Luvussa 57 Israelia syytetään lapsiin kohdistuneesta julmuudesta
ja uskottomuudesta kollektiivisella ja halventavalla jälkeläispuheella (Jes.
57:3–5). Paheksuttavalla irvistelyllä ja kielen näyttämisellä näyttäisi olevan
yhtymäkohta Ismaelin ilvehtimiseen (1. Moos. 21:9–10) ja sitä seuranneeseen
hänen lapseutensa kieltämiseen. Julistuksessa vanhemman laadulliset
sosiaaliset ominaisuudet periytyvät lapsille ja niistä heitä syytetään.
Lopulta Siion eli Jerusalem saa uuden nimen Jumalan edessä. Jumala
nostaa sen statuksen niin, että Hylätystä ja Hedelmättömästä tulee Rakastettu
ja Puoliso: “Niin kuin nuorukainen ottaa neidon vaimokseen, niin sinun
lapsesi ottavat sinut omakseen, niin kuin sulhanen iloitsee morsiamestaan,
niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta.” (Jes. 62:5) Tritojesaja ylistää Herran
armotöitä painottaen lapseutta, lapsiksi tunnustamista ja lapsiksi sitoutumista eli tunnustamistoimien vastavuoroisuutta. “Hän sanoi: ’Hehän ovat
minun kansaani, omia lapsiani, jotka eivät minusta luovu.’” (Jes. 63:8)
Myöhemmissä profeettakirjoituksissa liiton inklusiivisuutta nyansoidaan
ja kaiken ikäisten kansaan kuulumista painotetaan: “Kootkaa väki, pyhittäkää
kansa, kutsukaa vanhukset, kootkaa lapset ja imeväiset. Lähteköön sulhanen
morsiuskammiosta ja morsian häähuoneesta.” (Joel 2:16) Sakarjan kirjassa
kansan maantieteellisen tai etnisen rajauksen sijaan korostuu yksilöllinen
Jumalan muistaminen ja siten suhde Jumalaan: “Vaikka olen sirotellut heidät
kansojen joukkoon, he ja heidän lapsensa saavat jäädä eloon ja palata takaisin,
kun he kaukaisissa maissa muistavat minua.” (Sak. 10:9)
Myös lapsettomuuden teemaan avautuu uusi näköala. Jerusalemille
suunnatuissa sanoissa lapsia synnyttäneen ja kasvattaneen odotukset eivät
täytykään mutta Jumala itse nostaa lapsettoman statuksen. Deuterojesajan
(40–55) kirjassa sanoitetaan, miten odotukset Jerusalemin lapsia kohtaan
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eivät ole toteutuneet: “Et ole saanut taluttajaa lastesi joukosta, jotka olet
synnyttänyt. Niiden joukosta, jotka olet kasvattanut, ei kukaan tarttunut
käteesi.” (Jes. 51:18) Toisaalta lapsettomaksi jäänyt saa kokea yllätyksen, sillä
Jerusalem, hylätty vaimo, saa unohtaa nuoruuden nöyryytyksen:
Riemuitse, hedelmätön, sinä joka et koskaan synnyttänyt! Huuda
riemusta, iloitse, sinä joka et ole synnytyskipuja kokenut! Nyt sinulla,
hylätyllä, on enemmän lapsia kuin konsanaan aviovaimolla, sanoo
Herra. (Jes. 54:1)

Lopulta lupauksessa uudesta Jerusalemista Jumala turvaa lasten hyvää:
“Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha.” (Jes.
54:13)
Jesajan kirjassa sana “Siion” on Jumalaa tarkoittavan “Pyhän” ohella
yleisimpiä sanoja ja sillä tarkoitetaan Jumalan pyhää kaupunkia 324 ja
Jerusalemin temppelivuorta. Toisinaan Siionin vaihdannaiskäsite on
Jerusalem. Deuterojesajan (40–55) teksteissä hyödynnetään kokemusta
lasten menettämisen lohduttomuudesta ja lasten tuomasta siunauksesta, kun
Siionille luvataan:
Lapsesi luulit jo menettäneesi, mutta saat vielä kuulla, kuinka he sanovat
toisilleen: ’Täällä on ahdasta, siirry vähän, että minäkin mahdun
asumaan’. Silloin sinä kysyt mielessäsi: ’Kuka on nämä minulle
synnyttänyt? Minähän olin lapseni menettänyt ja hedelmätön,
karkotettu ja syrjään sysätty. Kuka on nämä minulle kasvattanut?
Minähän jäin yksin, hylätyksi -- mistä nämä ovat tulleet?’ 325

Profeetta Hoosean kirjassa viitataan suoraan Jumalan lapseuteen.
Kansaan kuulumattomuuteen perustuvan torjumisen sijaan Israelin
jälkeläisten lapseus tunnustetaan suhteessa elävään Jumalaan:
– Kerran Israelin jälkeläisiä on oleva kuin merenrannan hiekkaa, jota ei
voi mitata eikä laskea. Sen sijaan että heille nyt sanotaan: ’Te ette ole
minun kansani’, heille sanotaankin näin: ’Te olette elävän Jumalan
lapset.’ (Hoos. 2:1)

Juutalaisuuden ja kristinuskon rajapinnassa Johanneksen evankeliumin
kirjoittajan mukaan uskosta tuli Jumalan lapsiksi tunnustamisen kriteeri
Johannes Kastajan julistuksessa: “Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi (υἱοs θεοῦ), kaikille, jotka uskovat
häneen.” (Joh. 1:12)
Uudessa testamentissa Jeesuksen julistus laajentaa käsityksiä lapseudesta.
Jeesus puhuu Jumalan lapseudesta Vuorisaarnan Autuaaksijulistuksessa:
“Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.” (Matt. 5:9)
Kysymys ’kenen lapsi?’ konkretisoituu juutalaisen lapseustulkinnan ja
Jeesuksen opetuksen murroskohdassa, kun juutalaiset saddukeukset kysyvät
Jeesukselta, mitä hän ajattelee Mooseksen lain mukaisesta leeviläisiä
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velvoittavasta säännöstä tuottaa jälkeläisiä edesmenneelle veljelle tämän
lesken kanssa, jos veli on kuollut lapsettomana (Luuk. 20:27–40). 326
Jeesuksen vastaus korostaa sitä, että oleellinen suhde ylösnousemuksessa ei
ole suhde puolisoon. Ylösnousemuksessa puolisot eivät voi kuolla eikä heidän
tehtävänsä puolisoina ole toteuttaa lisääntymisen velvollisuutta, joka säilyttää
lapseutta ylisukupolvisesti. Oleellinen suhde muuttuu, sillä ylösnousseet ovat
itse Jumalan lapsia ja siten suoraan suhteessa Jumalaan: “He eivät enää voi
kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia.” Näin suhde Jumalaan hänen lapsenaan on
tärkeämpi side kuin suhde puolisoon. Samalla uskonnonharjoituksen ytimessä jatkuvuusstrategia vaihtuu biologisesta jatkuvuudesta tuonpuoleisen
jatkuvuuteen eli ylösnousemususkoon. 327
Jeesus myös ohjasi rakentamaan uusia sosiaalisen tason lapseuden ja
vanhemmuuden siteitä. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin mukaan
Jeesus lausui ristiltä sanat, jotka saivat aikaan äitiyden ja lapseuden siteen
Jeesuksen äidin ja “rakkaimman opetuslapsen” välille. Sanat “tämä on
poikasi” ja “tämä on äitisi” vaikuttivat niin, että opetuslapsi alkoi pitää huolta
Jeesuksen äidistä (Joh. 19:26–27). Lapseuteen ja vanhemmuuteen kuuluva
suhdetaso ilmenee myös lapsen osoittamana huolenpitona.
Uudessa testamentissa lapseuden suhdekäsitteistön käyttö on runsasta. Se
ilmenee vokatiiveina “τέκνα” ja “τεκνία” Jeesuksen opetuksissa, joissa Jeesus
puhuttelee kuulijoitaan lapsina (Mk 10:24; Joh. 13:33). Johanneksen kirjeiden
kirjoittaja käyttää samaa ilmaisutapaa (1. Joh 2:1; 1. Joh. 2:12; 1. Joh. 2:28; 1.
Joh. 3:7; 1. Joh. 3:18; 1. Joh. 4:4; 1. Joh. 5:21). Jakeessa 1. Joh. 2:18 kuulijoita
puhutellaan vokatiivilla “παιδία”.
Jeesuksen julistuksessa Taivaallisen Isän lapseuteen kuuluu velvoite
rakastaa vihamiehiä ja rukoilla vainoojien puolesta, “jotta olisitte taivaallisen
Isänne lapsia (υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς)” (Matt. 5:45). Isä meidän
-rukoukseen liittyvien seuraajien puhetapaan kuuluu luontevasti puhutella
Jumalaa taivaallisena Isänä: “Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa
lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen
Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Matt. 7:11)
Apostolien teoissa Paavali rakentaa narraation, jossa puheen kuulijat
tulkitaan lapsiksi, jotka pääsevät osallisiksi niistä lupauksista, jotka
kirjoituksissa luvattiin. Paavali osoitti puheensa Abrahamin jälkeläisille ja
muille, jotka pelkäävät Jumalaa. Hän julisti ilosanomaa “isiemme lapsille”:
Saddukeusten esimerkissä veljeksiä on seitsemän ja kaikki he kuolevat saamatta lapsia.
Saddukeusten ongelmallisena kysymyksenä on, kenelle kaikkien veljesten vaimo ylösnousemuksessa
kuuluu. Kysymyksessä suhde vaimoon näyttäytyy omistussuhteena ja vahvana suhteen perustana
olevana siteenä, mutta Jeesus korjaa tätä käsitystä.
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Vuolanto jaottelee jatkuvuusstrategiat neljään osaan: biologinen jatkuvuus merkitsee jatkuvuutta
lapsissa, materiaalinen jatkuvuus perinnön siirtymistä, tuonpuoleisen jatkuvuus hengen, sielun tai
ruumiin kuolemattomuutta ja yksilöllinen jatkuvuus muiston, maineen ja tradition jatkuvuutta.
Vuolanto 2015, 177–204. Ylösnousemususkon synnystä juutalais-kristillisessä kontekstissa ks.
Riekkinen 1996, 100–104.
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- - Minkä Jumala lupasi meidän isillemme, sen hän on täyttänyt meille,
heidän lapsilleen (τοῖς τέκνοις). Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista,
niin kuin toisessa psalmissa sanotaan: – Sinä olet minun Poikani (υἱός
μου), tänä päivänä minä sinut synnytin. (Apt. 13:32–33)

Konkreettinen rajankäynti tapahtui myös suhteessa juutalaisuuteen, sillä
Paavalia syytettiin juutalaisen liittoajattelun symbolien rikkomisesta: “Heille
on sinusta kerrottu, että sinä opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä
juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kiellät heitä ympärileikkaamasta
lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen mukaisesti.” (Apt. 21:21)
Puhe kristityistä Paavalin lapsina esiintyy usein Paavalin retoriikassa.
Paavali jopa synnyttää uskovat, joskin painottaa miehistä hallintavaltaa
lapsiinsa: “Vaikka teillä Kristukseen uskovina olisi tuhansia kasvattajia, teillä
on vain yksi isä. Minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt
Kristukseen Jeesukseen uskoviksi”. Paavali vetoaa oman esimerkkinsä
noudattamiseen ja luottaa siihen, että seurakunta oppii noudattamaan
Paavalin esimerkkiä imitoimalla Timoteusta, joka on jo Paavalin hengellisenä
lapsena oppinut imitoimaan hengellistä isäänsä, Paavalia. (1. Kor. 4:14–17) 328
Paavali esittelee itsensä jopa useammin äitinä kuin isänä suhteessa
lapsikseen nimittämiinsä kristittyihin. 329 Paavali asettuu paitsi isän myös
synnyttävän äidin asemaan. Hän kärsii synnytystuskia: “Rakkaat lapseni,
teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus
saa muodon teissä.” (Gal. 4:19) Hän esittelee itsensä lempeänä äitinä, vaikka
olisi voinut nauttia arvonantoa (1. Tess. 2:7). Äidin hoivaavan ja lempeän
roolin ohella hän kertoo omaksuneensa isän kehottavan ja rohkaisevan roolin
(1. Tess. 2:11).
Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille Paavali vastaa käytännölliseen
ongelmaan siitä, miten vanhempien ominaisuuksien katsotaan siirtyvän
lapseen. Vanhemman uskolla tai uskon puutteella ajateltiin olevan lasten
kannalta keskeinen merkitys: “Mies, joka ei usko, on uskovan vaimonsa pyhittämä, ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä pyhittämä. Muutenhan
teidän lapsenne olisivat epäpuhtaita; nyt he kuitenkin ovat pyhiä.” (1. Kor.
7:14)
Johannekselaisessa käsitteistössä lapseuspuheella viitataan kirkon lapsiin.
Kristillinen seurakunta on valittu äiti 330, ja lapseus suhdekäsitteenä tarkoittaa,
ettei lapseksi voi tulla ilman Jumalan (Isä, Herra) ja kirkon (kyria, domina,
Frau, äiti) välistä suhdetta. Eräs kysymys on, miten ikään ja asemaan
perustuva käsite Vanhin asettuu tähän keskusteluun. Kuuluuko Vanhin lasten
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Aasgard 2008, 253–254.
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Aasgaard 2008, 273–274.

Vulgata: “senior electae dominae et natis eius”. Nestle – Aland: Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ
τοῖς τέκνοις αὐτῆς, Luther 1545: “Der Älteste: der auserwählten Frau und ihren Kindern”, KR 1938:
Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa. Kreikan sanapari herra, kyrios (mask.) – rouva, kyria
(fem.), latinan dominus – domina ja saksan der Herr – die Frau viittaa suhteeseen, joka on
mahdollistava ehto lapseudelle.
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joukkoon? “Vanhin 331 tervehtii valittua äitiä ja hänen lapsiaan. Minä rakastan
teitä totuudessa, enkä yksin minä, vaan kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan
totuuden.” (2. Joh. 1:1) Kirjoittaja painottaa lasten esimerkillisen toiminnan
kriteerejä, sillä totuudessa eläminen Isän antaman käskyn mukaisesti
ilahduttaa kirjoittajaa: “Ilahduin suuresti, kun havaitsin lastesi joukossa
sellaisia, jotka elävät totuudessa, sen käskyn mukaisesti, jonka olemme Isältä
saaneet.” (2. Joh. 1:4)
Ekklesiologian näkökulmasta on kiinnostavaa, että sisarseurakunnasta
käytetään käsitettä valitun sisaresi lapset 332. Kristillisessä ekklesiologisessa
perheretoriikassa Isä on yksi, mutta äitejä on useita valittuja sisaria: “Valitun
sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksensä.” (2. Joh. 1:13)
Katekismusajattelussaan Luther esitti tulkintansa lapseuden perussuhteista. Hän vetosi iältään lasten esimerkkiin suhteessa vanhempiinsa.
Ihanteena oli, että lapsen ja vanhemman välinen suhde heijastelee
hengellisenä esimerkkinä lapseutta suhteessa Jumalaan. Iältään lapsen
esimerkki laajeni biologiselta tasolta perhekunnan jäseniin. Luther sovelsi
lapsen ja vanhemman välisen suhteen ihanteita alaisen ja esimiehen väliseen
suhteeseen, kansalaisten ja hallitsijoiden välisiin esivaltasuhteisiin sekä
kirkossa hengellisten lasten ja isien suhteeseen. Teologisella tasolla lapseuden
ihanne ohjaa jumalasuhteessa identiteetiltään lasten ja Jumalan väliseen
suhteeseen.
Modernissa keskustelussa lapseuden identiteetin korostaminen on
ajautunut pois valtavirrasta. Tiivistän nämä syyt seuraavasti. Ensinnäkin
lapsena olemisesta puhutaan kapeasti ikä- ja kehityskäsitteistöä painottaen.
Toiseksi termi lapseus on konnotaatioiltaan uskonnollinen. Esimerkiksi
Kielitoimiston sanakirjan mukaan lapseus viittaa uskonnollisessa
merkityksessä Jumalan lapseuteen. Länsimaisen elämäntavan sekularisaatiokehitys puolestaan liudentaa uskonnollisia puhetapoja. 333 Kolmanneksi
Lutherin katekismusajatteluun kuuluva tavoite ihanteellisesta lapseudesta,
jota toteutetaan kodin piiristä eri elämänalueille laajenevissa kehissä,
perustuu patriarkaaliseen perhemalliin. Jälkipatriarkaalisena aikana vaade
tunnustaa myös muiden kuin perhekunnan isän toimivallan ja tavoitteiden
asettamisen oikeutus haastaa myös ideaalisen lapseuskäsityksen uudelleentulkintaan. Tätä vaadetta tukee myös kriisi, johon esivaltauskollisuus ja
vääristynyt kuuliaisuus joutuivat toisessa maailmansodassa.
Ihanteellinen lapseus ei voi olla passiivista käskyjen seuraamista vaan
myös kykyä puntaroida, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. Tähän liittyvät
kysymykset siitä, kenen lapseus on ensisijaista, kenen lapseksi on perusteltua
“Vanhin” on seurakunnan iäkkään ja arvossa pidetyn johtajan kunnianimi, ja “Valittu äiti” tarkoittaa
kristillistä seurakuntaa. Kirkkoraamatun viite jakeeseen 1. Joh. 1:1.
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332 Novum: τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς[n]ἐκλεκτῆς; Vulgata: salutant te filii sororis tuae electae, Luther

1545: die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten.
Charles Taylor esittää kuvauksen länsimaisen yhteiskunnan sekularisaatiokehityksestä kirjassaan A
Secular Age.
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tunnustautua ja mihin lapseus perustuu. Lisäksi lapsena olemisen identiteetin
ihanteeseen kuuluu myös pitää mielessä edellisessä pääluvussa esitetty lapsen
ikään ja kehitykseen liittyvä perusoletus, että lapsena olemiseen kuuluu kasvu,
kehitys ja kyky asettaa tavoitteita. Tarvitaan siis laaja-alaista lapsena olemisen
merkitysten ymmärtämistä.

3.3 ’KENEN LAPSI?’ -METAFORAT
Jumalan ja ihmisten välistä suhdetta kuvataan Raamatussa monilla eri
metaforilla. 334 Olen poiminut tutkimusaineistosta kysymyksen ’Kenen lapsi?’
avulla metaforat, joilla lapseutta ilmaistaan suhteena viitaten johonkin
toiseen. Tässä alaluvussa tehtävänä on esittää lapseusmetaforien aatehistoriallinen linja Raamatussa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kuvaan
Raamatun kaanonissa esiintyvää lapseusmetaforien narraatiota, jossa ilmenee
myös Uudessa testamentissa esitettyjen heprealaisten kirjoitusten tulkintahistoria ja merkitys varhaisen kirkon itseymmärrykselle. Tämän jälkeen esitän
luterilaisissa tunnustuskirjoissa esiintyvän lapseusmetaforien kehityskaaren.
Rakennan vuoropuhelussa lähteiden kanssa käsitevälineen, jonka avulla
jaottelen, kenen lapseus on tavoiteltavaa ja perustelen lapseusmetaforien
käsitteellisten sisältöjen analyysin avulla, mihin jaottelu tavoiteltavaan ja
torjuttavaan lapseuteen perustuu.
Lapseuskäsitteistöä ja perheretoriikkaa käytetään kuvaamaan Jumalan ja
häneen kanssaan suhteessa olevien keskinäistä sidettä jo heprealaisen
Raamatun varhaisista teksteistä alkaen. Jumalan ja lasten välisessä metaforassa on voimaa. Jokainen ihminen on kokenut lapseuden ja lapseus on
pysyvä osa identiteettiä, ja siksi metaforalla on vahva yhteys empiiriseen
kokemukseen.
Viittaus Jumalan lapsina olemiseen Jumalan ja Israelin kansan välisen
liiton ilmauksena esiintyy jo Deuteronomiumissa annetuissa Jumalan lain
määräyksissä ja säädöksissä: “Te olette Herran, Jumalanne, lapsia.” (5. Moos.
14:1–2a) 335 Liittoajattelussa korostuu kollektiivinen suhde Jumalan ja hänen
kanssaan liiton solmineiden kanssa. Metaforassa korostuu jumalasuhteen
ensisijaisuus.

Vanhan testamentin teksteissä Jumalan ja Israelin kansan välistä suhdetta kuvataan esimerkiksi
vertauksella viinitarhasta (Jes. 5) ja viljelysmaasta, kansasta ja kaupungista, parisuhteeseen viittaavilla
metaforilla, kuten morsian (Jer. 2), vaimo (Hoos. 1–3) tai portto (Jer. 3) sekä tyttäriin ja poikiin
viittaavilla termeillä. Uudessa testamentissa Jeesus esitti Kristusta ja hänen seuraajiaan kuvaavia
vertauksia, kuten viinipuu ja oksat, paimen ja lampaat jne. Paavalin metaforassa Kristuksen ruumiiseen
kuuluu monta jäsentä. Joost Zwartsin kokoamasta Raamatun metaforien bibliografiasta paljastuu,
millaiseen tutkimuskenttään lapseusmetaforien analyysi sijoittuu. Zwarts, Biblical metaphor
bibliography.
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“Kun surette vainajaa, älkää viillelkö itseänne älkääkä ajelko päätänne otsalta paljaaksi, sillä te olette
Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa.” (5. Moos. 14:1–2a)
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Raamatun ’kenen lapsi?’ -metaforien ymmärtäminen edellyttää Raamatun
kaanonin tuntemusta. 1. Mooseksen kirjan luomiskertomuksissa (1. Moos.
1:1–2:4) ja (1. Moos. 2:4b–25) ei viitata lapseuden metaforiin, mutta
Psalmeissa ilmauksella Aadamin lapset viitataan ensimmäisestä ihmisestä
luonnollisesti polveutuviin, katoavaisiin ihmisiin 336: “Muista, Herra, kuinka
lyhyt on ihmiselämä, kuinka mitättömiksi olet luonut Aadamin lapset!” (Ps.
89:48) ja “Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot: ’Palatkaa tomuun,
Aadamin lapset’.” (Ps. 90:3) Jesajan kirjassa Aadamin lapsi -metaforan avulla
asetetaan Herran suvereniteetin voima ja ihmisen katoavaisuus keskinäisiin
mittasuhteisiin: “– Minä, minä olen teidän lohduttajanne. Kuinka olet voinut
pelätä kuolevaista ihmistä, Aadamin lasta, joka lakastuu kuin ruoho?” (Jes.
51:12) Raskas työ ja vaiva kuvataan ihmisen osaksi, sillä “raskas ies on sälytetty
Aadamin lasten harteille siitä päivästä, jona ihminen tulee äitinsä kohdusta”
(Siir. 40:1). Jobin kirjassa katoavaista ihmisyyttä sanoitetaan käsitteellä
“eilisen lapsi”. “Mehän olemme eilisen lapsia, emme me mitään tiedä, meidän
päivämme maan päällä ovat kuin varjo.” (Job 8:9)
Kertomus Kainista ja Abelista nousee tärkeäksi Raamatun lapseuskäsitteistön kannalta vasta 1. Johanneksen kirjeessä, jossa tulkitaan, että
yksilöiden toiminta paljastaa, kenen lapsia he ovat:
- - meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin
Kain, Pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi,
että hänen omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot oikeita.
(1. Joh. 3:12)

Viittaus Kainiin ja Abeliin löytyy myös kehotuksesta, jossa kristittyjä
ohjataan 1. Johanneksen kirjeessä tavoittelemaan Jumalan lapsen identiteettiä. Jumalan lapset ja Paholaisen lapset asetetaan vastakkain ja velvoitteena on seurata Jumalan lasten esimerkkiä, johon kuuluu veljen
rakastaminen veljen vihaamisen sijaan (1. Joh. 3).
Kristillisen kirkon kaanonissa ilmaus Abrahamin lapset omaksutaan
käyttöön Johannes Kastajan julistuksessa. Matteuksen ja Luukkaan
evankeliumien mukaan Johannes Kastaja julisti: “Älkää luulko, että voitte
ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy
herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä.” (Matt. 3:9; Luuk. 3:8)
Lause korostaa Jumalan suvereniteettia, joka takaa tavoitellun lapseuden.
Johanneksen evankeliumissa Jeesus korosti lapseussuhteen referenssin
seurausten merkitystä. Hän puhui Abrahamin lapseudesta juutalaisille
vedoten Välimeren kulttuuripiirissä tuttuun käsitykseen siitä, että lapset
jäljittelevät isänsä toimintaa. 337 Jakeessa “Jos olisitte Abrahamin lapsia, te
myös tekisitte Abrahamin tekoja” (Joh. 8:39) Abrahamin lapseuden normatiivisuus perustuu hänen toimintansa jäljittelyyn. Siten lapsen identiteetin
omaksumiseen suhteessa vanhempaan kuuluu tämän esimerkin seuraaminen
eli mallioppiminen.
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Heprean kielen sana adam tarkoittaa ihmistä.
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Abrahamin lapsi -käsitteistön tulkinnassa Uudessa testamentissa esiintyy
erottelu orjan lapsen ja vapaan lapsen välillä. Synnin orja saa käsitteelliseksi
vastaparikseen Pojan vapauttamat, kun Jeesus käy kiivaan väittelyn lapseksi
tunnustamisen kriteereistä (Joh. 8:31–58). Kirjeessään roomalaisille Paavali
puolestaan korosti ilmauksen Abrahamin lapset eksklusiivisuutta: “- - eivätkä
kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia. Onhan sanottu:
’Vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi.’” (Room. 9:7) Tällöin
lapseus ei perustu biologiseen suhteeseen vaan Jumalan performatiiviseksi
tulkittuun sanaan. Myös Galatalaiskirjeessä Paavali vertasi toisiinsa Hagarin
ja Saaran lapsia korostaen orjuuden ja vapauden sekä luonnonjärjestyksen ja
lupauksen eroja (Gal. 4:25). 338 Uudessa testamentissa esiintyvät myös
muunnelmat Abrahamin lapseudesta, kun Paavalin kirjeessä galatalaisille
vedotaan: “Veljet, te olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli.” (Gal. 4:28)
Abrahamin uskon esikuvallisuutta korostetaan, sillä hän oli valmis uhraamaan
poikansa, vaikka hänelle oli sanottu: “Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun
lapsiksesi” (Hepr. 11:18).
Pietarin puhe temppelissä toistaa kertomusta Abrahamin perillisyydestä,
mutta Abrahamin lapseus muuttuu profeettojen lapseudeksi (Apt. 3:25). 339
Stefanoksen puhe puolestaan sisältää isyyden ja lapseuden näkökulmasta
esitetyn pyhiä kirjoituksia tulkitsevan historiakäsityksen (Apt. 7:2–53). 340
Profeettakirjoissa otetaan käyttöön ilmaus Jaakobin lapset. Näyssä tulevasta rauhan ajasta Jesaja vetoaa: “Jaakobin lapset, tulkaa, vaeltakaamme
Herran valossa!” (Jes. 2:5) Toisaalta Jaakobin lasten tilaa valitetaan (Jes.
2:6). 341
Käsite Israelin lapset esiintyy Jesajan kirjan profetiassa, jossa luvataan
hajalleen lyödyn kansan paluu Herran eteen (Jes. 27:12). 342 Myöhemmin
kansaa kehotetaan palaamaan epäjumalien luota Herran luo (Jes. 31:6). 343
Herran palvelijalle Jaakobille ja valitulle Israelille osoitetuissa sanoissa
luvataan siunaus lapsille: “Minä annan vesien virrata janoavalle, purojen
kuivaan maahan. Minä vuodatan henkeni lapsiisi ja siunaukseni vesoillesi.”
(Jes. 44:3) Israel kuvaa suhdettaan Jumalaan kertoen suhteen synnystä: “Jo
Vuoden 1938 raamatunkäännöksessä myös jakeen Gal. 3:7 käännöksessä käytettiin käsitettä
Aabrahamin lapsi, kun vuoden 1992 käännöksessä käytetään termiä Abrahamin jälkeläinen (υἱοί εἰσιν
Ἀβραάμ). “Hagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinainvuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka
lapsineen elää orjuudessa.” (Gal. 4:25)
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“Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa
sanoessaan Abrahamille: 'Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.'”
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Puheessa muistutetaan Abrahamin jälkeläisille luvatusta maasta ja tulkitaan, että “Jumala ei antanut
siitä Abrahamille jalanleveyden vertaa, mutta lupasi, että hän antaa sen omaksi hänelle ja hänen
jälkeläisilleen – vaikka Abrahamilla ei ollut lapsia” (Apt. 7:5).
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“Herra, sinä olet hylännyt kansasi, olet hylännyt Jaakobin lapset. Heidän maansa on täynnä idän
tapoja, se on ennustajien vallassa kuin filistealaisten maa, muukalaisia tulvillaan.” (Jes. 2:6)
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“Sinä päivänä Herra karistaa tähkistä irti jyvät Eufratilta aina Egyptin rajapurolle saakka, ja jyvä
jyvältä teidät poimitaan talteen, te Israelin lapset.” (Jes. 27:12)
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“Palatkaa hänen luokseen, Israelin lapset, hänen, jonka luota olette kulkeneet niin kauas!” (Jes. 31:6)
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ennen syntymääni Herra kutsui minut. Kun vielä olin äitini kohdussa, hän
antoi minulle nimen.” (Jes. 49:1) Pakkosiirtolaisuudesta palaamisen kuvana
kehotetaan: “Riemuitkaa, taivaat! Iloitse, maa! Ratketkaa riemuun, te vuoret!
Herra lohduttaa kansaansa, hän hoivaa köyhiä lapsiaan.” (Jes. 49:13)
Jerusalemin vaihdannaiskäsitteenä profeettakirjoissa viitataan myös Siionin
lapsiin (Joel 2:23; Jes. 49:14–23).
Lapset ovat myös kauhun ennusmerkkeinä. Profeetallisessa ennustekstissä
lapsista puhutaan kollektiivisesti. Puhuttaessa Babylonin lapsista ajatellaan,
että vanhemman laatu periytyy lapseen. Ennusnäyssä Babylonista Herra vaatii
maailman tilille pahuudestaan. Tuhon kauhukuvassa “heidän sylilapsensa
lyödään murskaksi heidän silmiensä edessä, heidän talonsa ryöstetään ja
naiset raiskataan.” (Jes. 13:16) Tuho kohdistuu lapsiin (Jes. 13:18).
Pilkkalaulussa Babylonista ilkutaan omahyväisyyttä: “Ja nyt kuuntele, sinä
nautiskelija, sinä joka elät turvattuna ja sanot mielessäsi: ’Vain minä! Kukaan
ei ole vertaiseni. Minä en koskaan jää leskeksi, koskaan en menetä lapsiani!’”
(Jes. 47:8) Pahin uhka, lasten kuolema ja leskeys kohtaavat Babylonin samana
päivänä (Jes. 47:9).
Apokryfisessä Siirakin kirjassa käytetään ilmausta ’syntisten lapset’
kuvaamaan totaalista häpeää ja kirousta:
Syntisten lapsista kasvaa iljettäviä ihmisiä, jotka asuvat jumalattomien
joukossa. Syntisten lapset menettävät perintönsä, ja heidän
jälkeläisilleen seuraa aina häpeä. Lapset syyttävät jumalatonta isäänsä,
koska joutuvat hänen vuokseen pilkan kohteeksi. - - Kun saatte lapsia,
saatte heidät turmioksenne. Kun synnytte, synnytte kirottuina, kun
kuolette, saatte osaksenne kirouksen. (Siir. 41:5–7,9)

Uudessa testamentissa Jeesuksen julistukseen kuuluu valitus Jerusalemin
paatuneisuuden vuoksi. Jeesus julistaa, että tahtoisi koota Israelin lapset
suojaan kuin kanaemo kokoaa poikasensa mutta he eivät tahdo tulla (Matt.
23:37, Luuk. 13:34). Suhteessa tunnustetaan, että toimijoista toinen tahtoisi
vahvistaa läheisyyttä mutta toiset kieltäytyvät siitä. Silti pakkovaltaan
viittaavaa kieltä ei käytetä. Luukkaan evankeliumissa puhe Jerusalemille
jatkui, kun Jeesusta vietiin ristiinnaulittavaksi. Jeesus sanoi väkijoukolle, joka
itki hänen puolestaan: “Älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää
itseänne ja lapsianne.” (Luuk. 23:28)
Jeesuksen mukaan Korkeimman lapset (υἱοὶ Ὑψίστου) tunnistetaan
heidän oikeasta toiminnastaan:
Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette
uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te
olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
(Luuk. 6:35)
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Kysymyksessä veron maksamisesta keisarille lapseus on peruste, joka
vapauttaa veronmaksamisesta, mutta vieraus sitoo maksuvelvollisuuteen.
“Lapset (οἱ υἱοὶ) ovat siis vapaat.” (Matt. 17:25–26) 344
Opetuksessaan torilla leikkivistä lapsista (Luuk: 7:31–35) Jeesus liittyy
Sananlaskujen kirjan viisausperinteeseen määritellen, että Viisauden lapset
tunnustavat Viisauden oikeaksi (ἡ σοφία – τέκνων αὐτῆς; Luuk. 7:35, ks. Snl.
8). Hän asettaa valon lapset (υἱοὺς τοῦ φωτὸς) vastakkain tämän maailman
lasten (οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου) kanssa. Vertauksessa epärehellisestä
taloudenhoitajasta Jeesus kehuu: “Tämän maailman lapset menettelevät
toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset.” (Luuk. 16:8) Kyse on
kuitenkin erilaisesta viisauden lajista: viisauden lasten viisaus on sofiaviisautta mutta tämän maailman lasten viisaus käytännöllistä fronesis viisautta, älykkyyttä. 345 Valon lapsista Jeesus opettaa myös Johanneksen
evankeliumissa: “Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä
tulisi valon lapsia (υἱοὶ φωτὸς).” (Joh. 12:36)
Jeesuksen opetuksessa vokatiivi “lapseni” (τέκνα, τεκνία) esiintyy jakeissa
Mk. 10:24 ja Joh. 13:33. Jeesus puhutteli seuraajiaan nimityksellä lapsi tai
lapset. Johanneksen kirjeiden kirjoittaja liittyy vastaavaan ilmaisutapaan
(τέκνα: 1. Joh 2:1; 2:12; 2:28; 3:7; 3:18; 4:4; 5:21; παιδία: 1. Joh. 2:18).
Vanhassa testamentissa Jumalan lapsiin viitattiin kahdessa jakeessa (5.
Moos. 14:1–2a; Hoos. 2:1). Uudessa testamentissa ilmauksen Jumalan lapsi
käyttö lisääntyy ja sen käsitteellinen sisältö rikastuu. Jeesus opettaa Jumalan
lapsista autuaaksijulistuksessa (Matt. 5:9) ja opetuksessaan saddukeuksille
ylösnousemuksesta (Luuk. 20:27–40). Johanneksen evankeliumin kirjoittaja
tulkitsi ylipappi Kaifaan ennustaneen, että Jeesuksen tehtävä oli kuolla
kansansa ja hajallaan olevien Jumalan lasten puolesta (Joh. 11:52).
Juutalaisen koulutuksen saaneena oppineena Paavali tunsi pyhät
kirjoitukset ja niiden lapsimetaforat. Vaikka Paavalin käsitykset iältään
lapsista noudattivat kulttuurisen kontekstinsa vakiintunutta ajattelua,
lapseuden teologisella tasolla Paavali uudisti teologista ajattelua ja rakensi
edelleen lapseuden uskonnollista identiteettiä. Paavalin kirjeessä
roomalaisille luodaan varhaista kristillistä teologiaa Jumalan lapseudesta.
Jumalan lapseus merkitsee osallisuutta Kolminaisuuden toiminnasta
maailmassa ja tulevassa kirkkaudessa:
Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole
saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan.
Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me
huudamme: ’Abba! Isä!’ Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme
kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme
Vulgata: liberi sunt filii, Luther Bibel 1545: So sind die Kinder frei. Tekstikohtien saksan-, suomenja englanninkielisissä käännöksissä puhe lapsista on pääsääntöisesti vakiintunut poika-sanan käytön
sijaan.
344

Aristotes erottelee Nikomakhoksen etiikassa sofian ja fronesiksen toisistaan. Sofialla tarkoitetaan
kykyä ajatella oikein maailman luonteesta, kun taas fronesis on käytännöllisen järjen käyttöön liittyvä
hyve.
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myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran
kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi
samasta kirkkaudesta kuin hän. (Room. 8:14–17)

Jumalan lapsi -käsitteistö liittyy myös pelastuksen laajaan inklusiiviseen
näköalaan, jossa Jumalan ja ihmisen välinen suhde vaikuttaa suoraan
luomakunnan tilaan:
Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. - - että
myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten
vapauteen ja kirkkauteen. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka
olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme
odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista
vapaaksi. (Room. 8:19, 21, 23)

Roomalaiskirjeen 9. luvussa Paavali korostaa myös israelilaisten olevan
Jumalan lapsia liiton, lain, jumalanpalveluksen ja lupausten perusteella
(Room. 9:4). Jumalan lapseus ei perustu biologiseen jatkumoon, vaan
Jumalan lapsia ovat “lupauksen voimasta syntyneet lapset” (Room. 9:8).
Jumalan rajoituksetonta vapautta hyväksyä ja hylätä, vihata ja rakastaa
korostetaan jakeissa, joissa kuvataan, miten Jumala valitsi Rebekan lapsista
vanhemman palvelemaan nuorempaa. Näin esikoisasemaan perustuva erityisyyden hierarkia kumoutui. Jumalan oikeudenmukaisuuden kyseenalaistaviin
ajatuksiin vastataan: “Minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta
kenelle tahdon.” (Room. 9:15) Jumalan vapaata valintaa hylätä ja hyväksyä
korostetaan Jumalan lapseutta ilmaisevassa puhetavassa: “Ja samassa
paikassa, jossa heille sanottiin: ’Te ette ole minun kansaani’, heitä tullaan
sanomaan elävän Jumalan lapsiksi.” (Room. 9:26; Hoos. 2:1)
Paavalin teologinen lapsikäsitteistö perustuu ensinnäkin siihen, että
Jeesus on Jumalan Poika ja siten määritelmällisesti Jumalan lapsi. Tämän
käsityksen laajennus tarkoittaa Paavalilla, että jokainen, joka on Jeesuksen
seuraaja uskoessaan Kristukseen ja ollessaan osallinen Jeesuksen elämään ja
kuolemaan, on Jumalan lapsi. 346 Kirjeessään galatalaisille Paavali määrittelee,
että usko Kristukseen Jeesukseen on Jumalan lapseuden kriteeri (Gal. 3:26).
Jumalan lapseuteen rakentuu kolminaisuusopillinen luonne, sillä Jumalan
lasten sydämissä Pojan Henki huutaa Isää: “Ja koska tekin olette Jumalan
lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka
huutaa: ’Abba! Isä!’” (Gal. 4:6) Jumalan lapseus muuttaa ihmisen statuksen
Jumalan edessä orjasta (δοῦλος) lapseksi (υἱός, ’poika’, ’lapsi’). Agricolan
suomenkielisissä raamatunkäännöksissä vakiintui sanan υἱός kääntäminen
lapseksi Lutherin käännöstä seuraten: “Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja
jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.” (Gal. 4:7) 347
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Horn & Martens 2009, 56–61.

“Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit:
Abba, lieber Vater! Also ist nun hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder; sind's aber Kinder, so sind's
auch Erben Gottes durch Christum” (Gal. 4:6–7, Luther 1545).
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Paavalin retoriikassa kreikan lapsiin (erit. τέκνον/τέκνα) viittaavien
sanojen käyttö metaforisina teologisina käsitteinä on yleistä. Paavali omaksui
Jeesuksen esittämän valon lapseuden metaforan ja kehitti sitä edelleen: “Te
kaikki olette valon ja päivän lapsia (υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας). Me emme
kuulu yölle emmekä pimeydelle.” (1. Tess. 5:5) Ajatus valon lapseudesta
vakiintui pian sukupuolesta riippumattomaan muotoon τέκνα φωτὸς ja
deuteropaavalilaisessa 348 kirjeessä efesolaisille kirjoittaja kehottaa: “Ennen
tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina
(τέκνα φωτὸς)!” (Ef. 5:8)
Efesolaiskirjeen kirjoittaja kuvaa spiritualiteettiaan kertoen polvistuvansa
rukouksessa Isän eteen ja ilmaisten näin asettuvansa lapsen asemaan
suhteessa Jumalaan. Kirjoittajan mukaan Jumalan ja ihmisen välisellä
suhteella on vastaavuus isän ja lapsen suhteessa, “jonka asemaa jokainen isän
ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa” (Ef. 3:15). Vastaavuus
ilmenee myös Efesolaiskirjeen kehotuksessa, jonka mukaan Jumalan
rakkaiden lasten (τέκνα ἀγαπητά) tulee imitoida (μιμηταὶ) Jumalaa, kuten
Välimeren kulttuurissa lasten tuli seurata vanhempiensa esimerkkiä. Kirjeessä
kehotetaan: “Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita
lapsiaan.” (Ef. 5:1)
Jo Uuden testamentin teksteissä Jumalan lapsi -metaforaan kertyy
jatkuvasti uutta normatiivista sisältöä. Kirjeessä filippiläisille kehotetaan
seuraamaan kuuliaisten lasten esimerkkiä ja tekemään kaikki nurisematta ja
empimättä, “jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan
lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte
siinä kuin tähdet taivaalla.” (Fil. 2:15)
Heprealaiskirjeessä on muotoiltu teologinen perusta Jumalan lapseuden
logiikalle. Jumalan lapseudessa on kyse tulemisesta osaksi Kolminaisuuden
toimintaa. Luoja tahtoo pelastaa paljon lapsia (πολλοὺς υἱοὺς). Kristuksella,
pyhittäjällä, on sama isä kuin pyhitettävillä ja siksi Kristus kutsuu heitä
veljikseen (ἀδελφοῖς μου). Jumalan edessä Kristus esittäytyy ja esittelee muut
lapset (Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός):
Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia
kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja
perilleviejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Pyhittäjällä ja
pyhitettävillä on kaikilla sama isä; siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua
näitä veljikseen:- - – Hän sanoo myös: – Minä turvaan Herraan, ja
edelleen: – Tässä me olemme, minä ja lapset, jotka Jumala minulle antoi.
Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi,
heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan
kuoleman valtiaalta, Saatanalta. (Hepr. 2:10–14)

Johannekselaisessa teologiassa erottelu Jumalan lasten ja Paholaisen
lasten välillä näkyy rakkautena tai rakkaudettomuutena. Jumalan lapsen nimi
on rakkauden ja siten hyväksyvän tunnustuksen ilmaus Jumalalta:
348

Kuula & Nissinen & Riekkinen 2003. 224–225, 281.
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Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme
saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme.
Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. (1. Joh.
3:1)

Lainauksessa Isän rakkaus ja lapsen tunnustaminen antamalla nimi on
lapseuden konstituoiva taso, minkä jälkeen lapsiksi tunnustautuminen on
mahdollista. Lasten ja maailman välinen raja estää kuitenkin, että maailma
tunnistaisi Jumalan lapset tai Jumalan. Yhtäältä Jumalan lapseus toteutuu jo
nyt, mutta luvassa on vielä muutos Jumalan kaltaisuuteen:
Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole
käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi,
meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena
kuin hän on. (1. Joh. 3:2)

Jumalan tahdon ja käskyjen noudattaminen ja rakkaus ovat johannekselaisessa teologiassa merkkejä Jumalan lapseudesta. Niiden laiminlyöminen taas
on Paholaisen lapseuden tunnusmerkki: “Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan,
ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis
myöskään se, joka ei rakasta veljeään.” (1. Joh. 3:10) Myös Jumalan lasten
keskinäinen rakkaus on merkki Jumalan rakastamisesta ja hänen käskyjensä
noudattamisesta – “siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että
rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään” (1. Joh. 5:2).
Tunnustuskirjoissa Augsburgin tunnustuksen niukassa lapseuskäsitteistössä korostuvat isän rooli lasten kasvattajana ja äidin rooli lasten
synnyttäjänä. Lutherin katekismuksiin verrattuna CA:ssa ilmaistu käsitys
perhe-elämän velvoitteista on kapea. Jumalan lapsi -käsitteistöä ei esiinny
CA:ssa, mikä lienee vähentänyt Jumalan lapsi -käsitteistön myöhempää
käyttöä luterilaisessa keskustelussa, sillä Augsburgin tunnustusta pidetään
monissa yhteyksissä tärkeimpänä 349 tunnustuskirjojen osana.
Luterilaisissa tunnustuskirjoissa Jumalan lapsi -käsitteen käyttö lisääntyy
apologeettisissä teksteissä. Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa ilmaus
esiintyy seitsemän kertaa ja Yksimielisyyden ohjeessa 29 kertaa. Lutherin
katekismuksissa ilmaus Jumalan lapsi esiintyy viisi kertaa.
Jumalan lapsen identiteetti on luterilaisissa tunnustuskirjoissa tavoiteltavaa. Se asetetaan vastakkain esimerkiksi torjuttavan perkeleen lapsen 350
sekä synnin ja vihan lapsen 351 identiteetin kanssa. Lisäksi Luther käytti
ilmaisuissaan usein yksinkertaista teologista ideaa lapsena olemisesta
suhteessa Jumalaan.

CA:n erityisestä merkityksestä Luterilaisten tunnustuskirjojen osana kirjoittaa esimerkiksi OlliPekka Vainio. Vainio 2004, 83.
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GK Erste Bitte, BSELK 1082–1083. “Wir müssen nicht Gottes, sondern des Teuffels Kinder sein - non esse filios Dei sed filios diaboli”.
350

KK Tauf- und Traubüchlein, BSELK 905–906. “ein Kind der sünden und ungnaden, das e sein Kind
Gottes warden möge.”
351
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Luterilaisissa tunnustuskirjoissa käytetyssä lapseuspuheessa Raamatun
tekstejä tulkitaan uudessa historiallisessa kontekstissa. Esimerkiksi Schmalkaldenin opinkohtien rippiä koskevassa artiklassa VIII Luther väittää, että
Aadamin lapseus ilmenee hurmahenkisyytenä ja kerettiläisyytenä. 352 Vähän
katekismuksen huoneentaulussa taas vedotaan vaimoja olemaan kuuliaisia
kuin Saara Aabrahamille. Vaimoille painotetaan tyttären tai lapsen asemaa
suhteessa mieheensä. Alamaisuus, kuuliaisuus, hyvän tekeminen ja pelottomuus ovat tunnusmerkkejä vaimon ihanteellisessa lapseudessa:
Te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne; niin oli Saara kuuliainen
Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette
tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne
peljättää (1. Piet. 3). 353

Kahdeksannen käskyn selityksessä Luther asettaa vastakkain sokean
maailman ja Jumalan lapset: “Sillä sokealle maailmalle on ominaista juuri se,
että se tuomitsee ja vainoaa totuutta ja Jumalan lapsia eikä tietenkään pidä
menettelyään minään syntinä.” 354
Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa etenkin Jumalan lapsi metaforaa käytetään runsaasti. Uskonkohdassa IV Jumalan lapseus asetetaan
vanhurskauden lähikäsitteeksi:
Pidetäänhän niitä, jotka ovat sovitetut, vanhurskaina ja Jumalan lapsina
laupeudesta, Kristuksen tähden, ei suinkaan oman puhtautensa tähden,
kunhan he vain uskolla omistavat tämän laupeuden. 355

Samassa uskonkohdassa vedotaan Raamatun jakeisiin (Joh. 1:12–13). 356
Apologian mukaan usko tekee meidät Jumalan lapsiksi ja Kristuksen kanssaperillisiksi. Näin vanhurskautetut ovat Jumalan lapsia ja Kristuksen kanssaperillisiä. 357 Apologiassa palataan takaisin sukupuoleen viittaavaan
ilmaukseen “Gottes sone”, mutta suomenkielisessä käännöksessä ajatukseen
Jumalan pojiksi tulemisesta ei liitytä:

SA, VIII. 772–773. “Adam und seinen Kindern - - Adamo et filiis eius”. Tunnustuskirjat, 276. Lutherin
painotus on tiukka ja ohjaa kapeaan oikeaoppisuuden korostamiseen: “Meidän täytyy siis pitää lujasti
kiinni siitä, että Jumala ei tahdo olla tekemisissä ihmisten kanssa millään muulla tavalla kuin sanan ja
sakramenttien välityksellä”. Oleellinen kysymys kuuluukin, miten tämä jyrkkä määritelmä suhteutuu
Kristuksen läsnäoloon, unioon ihmisissä ja etenkin pienissä, köyhissä, sairaissa, lapsissa, jne.
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353 Tunnustuskirjat, 316. KK Die Haustafel, BSELK 896–897. “Welcher töchter ihr worden seid - - cuius
factae estis filiae”. “Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun
pelottaa itseänne.” (1. Piet. 3:6)
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Tunnustuskirjat, 365. GK Achtes Gebot, BSELK 1022–1023.
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Apol. CA IV, BSELK 304–305. “from und Gottes kinder - - filii Dei”.
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Apol. CA IV, BSELK 308–309. “kinder Gottes - - filios Dei”.

357

Tunnustuskirjat, 116; 141. Apol. CA IV, BSELK 388–389.
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Paavali sanoo Room. 6 iankaikkista elämää lahjaksi: samalla kun meille
Kristuksen tähden lahjoitetaan vanhurskaus, meistä myös tulee Jumalan
lapsia ja Kristuksen kanssaperillisiä. 358

Tämän pääluvun kannalta on olennaista, millainen painoarvo luterilaisissa
tunnustuskirjoissa esiintyvälle sukupuolisidonnaiselle puheelle Jumalan
pojista (Gottes sone) annetaan. Tulkintavaihtoehtoja on vähintäänkin kolme.
On mahdollista ajatella, että Jeesuksen sukupuoli nähdään (ainakin jossakin
määrin) määrittävänä tekijänä suhteessa Isään ja siten sukupuoli on
määrittävä tekijä myös vanhurskauden lahjoittamisessa Kristuksen kanssaperillisille, jotka otetaan Jumalan pojiksi. Ajatellaanko sukupuolen vaikuttavan perintöoikeuteen? Toinen tulkintavaihtoehto on, että kirkollisessa
kielessä puhe Jumalan pojista on luonnollinen jatkumo heprean-, kreikan- ja
latinankielisille ilmauksille, joissa ihmisjoukoista puhutaan viitaten miespuolisiin henkilöihin, vaikka lapsia ja naisia kuuluisikin tähän joukkoon.
Kolmas vaihtoehto on, että Lutherin esittämä inklusiivinen lapseuteen
viittaava käsitteellinen innovaatio ei vielä vakiintunut luterilaisten tunnustuskirjojen kaikkiin osiin. Voidaan kuitenkin ajatella, että Lutherin esittämä
lapseuden innovaatio indikoi teologisen ja sosiaalisen käsitteistön ja käsitysten kehityksen suuntaa, jonka mukaisesti sukupuoli, ikä tai kehitystaso ei
määritä ihmisen suhdetta Jumalaan tai toisiin ihmisiin. Pidän viimeistä
tulkintavaihtoehtoa hedelmällisimpänä ja yhteensopivimpana lapseuteen
viittaavaan käsiteryppääseen, jonka tutkimista jatkan.
Kirkkoa koskevassa uskonkohdassa VII ja VIII Augsburgin tunnustuksen
puolustuksessa erotetaan Jumalan lapsiksi tunnistaminen irralliseksi siitä,
tuleeko Jumalan lasten noudattaa kirkollisia perinnetapoja. Inhimillisten
perinnäistapojen ei katsota olevan välttämättömiä vanhurskauteen, joten
Kristuksen kirkko “voi olla siellä, missä jotkut ehkä eivät käytä saksalaista
vaatepartta, vaan ranskalaista”. 359 Jumalan lapset muodostavat kirkon, mutta
kirkon toimintatavat eivät ole kaikkialla samanlaisia.
Augsburgin tunnustuksen puolustuksen kirkkoa koskevassa VII artiklassa
erotetaan toisistaan valtakunnan lapset ja perkeleen lapset. Artiklassa rakennetaan Jeesuksen vertauksen (Matt. 13:37–43) pohjalta teologista käsitystä
kirkosta hyödyntäen lapseuskäsitteistöä, vaikka evankeliumiteksti ei sisällä
eksplisiittisesti lapsiin viittaavaa käsitteistöä.
Tämän kanssa ovat sopusoinnussa Kristuksen vertaukset. Matt. 13 hän
sanoo selvästi, että hyvä siemen tarkoittaa valtakunnan lapsia, mutta
luste Perkeleen lapsia; pelloksi hän sanoo maailmaa, ei kirkkoa. 360

Tunnustuskirjat, 141. Apol. CA IV, BSELK 388. “wir Gottes sone und miterben Christi - - filii Dei et
coheredes Christi”.
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359

Tunnustuskirjat, 153. Apol. CA VII, BSELK 414–417. “Gotteskinder - - iustos et filios”.

Tunnustuskirjat, 150. Apol. CA VII, BSELK 404. Nimitysten tausta on Kristuksen
rikkaviljavertauksen selityksessä (Matt. 13:37–43), mutta evankeliumiteksti ei sisällä lapsikäsitteistöä,
joskin lasten voidaan ajatella liittyvän luvun Matt. 13 Jeesuksen opetusten sarjaan taivasten
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Yksimielisyyden ohjeen Jumalan lapseuteen viittaavissa teksteissä
esitetään määritelmiä, miten Jumalan lapseksi tullaan. Esittelen niitä luvussa
4.3. Tässä alaluvussa käsittelen tekstikohtia, joissa kuvataan Jumalan lasten
toimintaa. Toiminnan katsotaan paljastavan, millaisia Jumalan lapset ovat.
Vapaata tahtoa koskevassa opinkohdassa II viitataan raamatunkohtaan:
“Kaikki joita Jumalan Henki kuljettaa ovat Jumalan lapsia.” Opinkohdassa
määritellään, että “tämä ei merkitse coactiota, sitä että Pyhä Henki pakottaisi
ihmistä, vaan kääntynyt ihminen tekee hyvää vapaaehtoisesti”. 361
Yksimielisyyden ohjeen hyviä tekoja koskevassa opinkohdassa IV
esitetään, että puhtaan kristillisen opin mukaan uudestisyntyneet lapset
tekevät hyviä tekoja vapaaehtoisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Jumalan valittujen lasten alttius toimia olisi täydellistä. 362 Lain kolmatta käyttöä
käsittelevässä VI opinkohdassa eritellään, että Jumalan lapset elävät Jumalan
laissa, mutta “Jumalan lapset eivät ole lain alla, vaan armon alla”. 363 Jos
valituissa Jumalan lapsissa asuva Pyhä Henki loisi heidät kokonaan uusiksi jo
tämän elämän aikana, he eivät tarvitsisi lakia. Koska näin ei kuitenkaan ole,
tarvitaan erilaisia vaikuttamiskeinoja: Jumalan “oikein uskovat, valitut ja
uudestisyntyneet lapset” tarvitsevat laista saatavaa opetusta, kehotusta,
varoitusta, uhkausta ja jopa rangaistuksia, joiden avulla pyritään
vaikuttamaan, että he seuraavat Jumalan Hengen ohjausta. 364 Vaikuttamiskeinojen erittely paljastaa keinovalikoiman, jonka katsotaan edistävän
oikeaa toimintaa, mutta se ei paljasta, kenen katsotaan olevan velvoitettu tai
oikeutettu käyttämään näitä keinoja suhteessa toisiin ja millä ehdoin.
XI uskonkohdan “Jumalan iankaikkinen ennaltatietämys ja valinta”
Affirmativa- osassa todetaan, että “predestinaatio eli Jumalan iankaikkinen
valinta koskee ainoastaan Jumalan hurskaita, rakkaita lapsia”. 365 Solida
Declaratio -osan mukaan Augsburgin tunnustuksessa pysyvien teologien
keskuudessa ei ole esiintynyt erimielisyyttä Jumalan lasten iankaikkisesta
valitsemisesta. Opinkohdassa käsitys Jumalan edeltä tietämyksestä
(Vorsehung, praescientia vel praevisio) ja Jumalan lasten iankaikkinen
valinta erotetaan toisistaan. 366 Praedestinatio eli Jumalan iankaikkinen
valinta tarkoittaa, että Jumala määrää jonkun pelastukseen. Opinkohdassa

valtakunnasta. Jakeissa Matt. 13:51–52 Jeesus vielä määrittelee vertauksellaan taivasten valtakunnan
opetuslapsen.
361

FC SD VI Vom dritten Gebrauch des Gesetzes, BSELK 1444–1445.

FC Epit. IV Von guten Werken, Affirmativa, BSELK 1244–1245. “den auserwelten kindern Gottes
nicht volkommen - - libertatem spiritus in electis Dei filiis non perfectam”. Room. 7:14; Gal. 5:17.
362

FC Epit. VI Vom dritten Gebrauch des Gesetzes, BSELK 1254–1255. “frommen, wolgefelligen Kinder
Gottes”, “bonos et dilectos filios Dei pertinet”.

363

FC SD VI Vom dritten Gebrauch des Gesetzes, BSELK 1444–1447. “die rechtgleubigen,
auserwelten und widergeborne kinder Gottes - - credentes, electi et renati filii Dei”.
364

365

Tunnustuskirjat, 452. FC Epit. XI Affirmativa 4, BSELK 1286–1287.

366

Tunnustuskirjat, 554. FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1560–1561.
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ilmaistaan, ettei tämä valinta kohdistu samalla tavoin hurskaisiin ja pahoihin
vaan Jumalan valinnan kohteena ovat ainoastaan Jumalan lapset. 367
Mikäli ihminen alkaa epäillä kuulumistaan Jumalan lasten joukkoon,
häntä rohkaistaan luottamaan, että Jumalan Henki todistaa valituille, että he
“ovat Jumalan lapsia”. Kun he eivät tiedä, kuinka heidän oikein tulisi rukoilla,
Henki rukoilee heidän puolestaan ’sanomattomilla huokauksilla’ 368 (Room.
8). Pyhä Henki, joka asuu valituissa kuin temppelissään, myös taivuttaa
Jumalan lapsia tottelemaan Jumalan käskyä. 369 Kenenkään ei tule piinata
itseään pohtimalla, kuuluuko hän Jumalan suunnitelmassa pelastettujen
joukkoon. On kuunneltava Kristusta, sillä “Kristus on elämän kirja, johon on
kirjoitettu kaikkien Jumalan lasten iankaikkinen valinta iankaikkiseen
elämään”. 370
Myös kompastelevien Jumalan lasten toiminta on yhteydessä Jumalan
kolminaisuuden sisäiseen logiikkaan. Valinta Jumalan lapsiksi perustuu
Kristuksen ansioon ja Isän tahtoon. Pyhä Henki vaikuttaa kääntymystä, jolloin
Jumala osoittaa lapsilleen isällistä mieltä:
Meitä ei ole valittu iankaikkiseen elämään oman hurskautemme tai
hyveellisyytemme perusteella, vaan valinta perustuu yksin Kristuksen
ansioon ja hänen Isänsä armolliseen tahtoon. Isä ei voi kieltää itseänsä,
koska hän on muuttumaton, niin myös hänen tahtonsa ja olemuksensa.
Kun siis Jumalan lapset kompastuvat ja lankeavat tottelemattomuuteen,
hän kutsuu heitä sananjulistuksen avulla uudestaan parannukseen, ja
sanan kautta Pyhä Henki tahtoo vaikuttaa heissä kääntymystä. Jos he
jälleen palaavat hänen luokseen vilpittömässä parannuksessa ja oikeassa
uskossa, hän tahtoo yhäti osoittaa heille isällistä mieltään, siis kaikille
niille, jotka kavahtavat hänen sanaansa ja sydämestään kääntyvät
jälleen hänen puoleensa. 371

Tunnustuskirjojen mukainen opetus Jumalan valittujen lasten valinnasta
autuuteen ohjaa antamaan Jumalalle kuuluvan, vähentämättömän
kunnian. 372
Yksimielisyyden ohjeessä määritellään raja, joka ilmaisee negatiivista,
torjuttavaa lapseutta. Perisyntiä koskevassa Epitome -osassa torjutaan harhaoppina käsitys, jonka mukaan pahat himot eivät ole syntiä vaan luomisen
vuoksi ihmiseen olemuksellisesti kuuluvia ominaisuuksia. Harhaoppina
tuomitaan myös käsitys, jonka mukaan tuo synti ei merkitsisi sitä, että ilman
Kristusta oleva ihminen on vihan lapsi. 373 Yksimielisyyden ohjeen Solida
Declaratio -osassa perisynnistä opetetaan, että se on koko ihmisluonnon
367

Tunnustuskirjat, 555. FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1562–1563.

368

FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1572–1573; 1586–1587.

369

FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1586–1587.

370

FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1584–1585.

371

Tunnustuskirjat, 564. FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1586–1587.

372

Tunnustuskirjat, 566. FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1592–1593.

373

FC Epit., BSELK 1222–1223. Tunnustuskirjat, 429.
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turmellut perinnöllinen sairaus. Lutherin tulkinnan mukaan perisynti on
ihmisen luonnon tai persoonan synti (eine Natur oder Person sünde), joka
turmelee ihmisen luonnon eli persoonan Jumalan silmissä. 374
Perisynnistä johtuen Jumalan laki syyttää “luontoamme eli persoonaamme
ja tuomitsee sen”. Teologiseen ihmiskuvaan kuuluu, että olemme luontomme
puolesta “vihan, kuoleman ja kadotuksen lapsia, jos ei Kristuksen ansio
pelasta meitä siitä tilasta”. 375 Käsitys vihan lapseudesta nousee Paavalin
kirjeistä (Room. 5; Ef. 2). 376
Vihan lapsena oleminen merkitsee suhdetta Saatanaan ja hänen valtakuntaansa. Saksan- ja latinankielinen teksti kuitenkin poikkeavat toisistaan
niin, että latinankielinen ilmaus painottaa vain järjen (ratione) turmeltuneisuutta. Saksankielinen teksti painottaa, että ilman Kristusta oleva ihminen on
kokonaisuudessaan Saatanan vallan alla. Yksimielisyyden ohjeen mukaan
vastustettava harhaoppi on tuomittava, koska se pyrkii lieventämään sekä
perisynnin että Kristuksen merkitystä:
Tai ettei mainittu puutos ja vaurio varsinaisesti ja todella ole Jumalan
silmissä sellainen synti, jonka vuoksi ilman Kristusta oleva ihminen
välttämättä on vihan ja kadotuksen lapsi, Saatanan valtakunnassa ja
hänen valtansa alla. 377

Vihan lapseus ja kuolema kuuluvat Saatanan vallan alaisuuteen. Sen
vastapari on Jumalan lapseus, jossa siirrytään kuolemasta elämään. Vihan
lapseus asetetaan Jumalan lapseuden vastapariksi Yksimielisyyden ohjeen III
opinkohdassa “Jumalalle kelpaava vanhurskaus”. Pyhä Henki tekee ihmisen
eläväksi (vivificatio) synnyttäessään uskon, jolloin tapahtuu uudestisyntyminen:
Samassa merkityksessä on toisinaan käytetty sanaa vivificatio ’eläväksi
tekeminen’. Kun näet Pyhä Henki - ilman ihmisen myötävaikutusta “Ei riitä, että kristityt pitävät syntinä ja tietävät synniksi teoin tapahtuvan Jumalan käskyjen
rikkomisen. Ennen kaikkea on todella pidettävä syntinä ja synniksi tiedettävä se kauhea, pöyristyttävä
perinnöllinen sairaus, joka on turmellut koko ihmisluonnon. Se on jopa pääsynti, kaikkien tekosyntien
juuri ja lähde. Tohtori Luther sanoo sitä luonnon- eli persoonansynniksi antaen ymmärtää, että ihmisen
luonto ja persoona on syntinen, vaikka hän ei ajattelisi, puhuisi eikä tekisi mitään pahaa, mikä kuitenkin
on ihmisluonnolle mahdotonta esivanhempiemme lankeemuksen jälkeen. Luonnon ja persoonan on
perisynti hengellisenä leprana perin pohjin, läpikotaisin myrkyttänyt ja turmellut Jumalan silmissä.
Siitä turmeluksesta, ensimmäisen ihmisen lankeemuksen perusteella, Jumalan laki syyttää luontoamme
eli persoonaamme ja tuomitsee sen”. Tunnustuskirjat, 465. FC SD I Von der Erbsünde, BSELK 1322–
1323.
374

“wir von Natur Kinder des Zorns, des Todes und der verdamnus sind - - ut natura filii irae, mortis et
damnationis mancipia simus”. FC SD I Von der Erbsünde, BSELK 1322–1323.

375

Tunnustuskirjat, 466. FC SD I Vom Erbsünde 1., BSELK 1324–1325. “Kinder des Zorns von Natur - natura filii irae simus”.

376

FC SD I Vom der Erbsünde, BSELK 1326–1327. “der Mensch, ausser Christo, ein Kind des zorns und
der verdamnis auch im Reich und unter der gewalt des Sathans sein müste - - homo filius irae et
damnationis habeatur, cuius ratione sub tyrannide et regnos Satanae ei sit pereundum, nisi Christo
inseratur et per eum liberetur”.
377
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synnyttää uskon ja ihminen vanhurskautetaan tämän uskon kautta,
silloin tapahtuu todellinen uudestisyntyminen: vihan lapsesta tulee
Jumalan lapsi; ihminen siirretään kuolemasta elämään. 378

Raamatun kaanonin ja luterilaisten tunnustuskirjojen lapseutta suhteena
ilmaisevat metaforat rakentavat identiteettiä, ohjaavat toimijuusihanteita ja
osoittavat tavoiteltavan ja torjuttavan lapseuden kriteereitä. Metaforat ilmaisevat rikkaita teologisia sisältöjä esimerkiksi jumala- ja ihmiskuvasta,
vanhurskauttamisesta, Pyhästä Kolminaisuudesta, predestinaatiosta ja
lunastuksesta.
Evankeliumeissa kuvataan, miten Jeesus rikastutti ja uudisti julistuksessaan juutalaisuudessa käytettyjä lapsimetaforia. Jumalalle uskollisten
poikien identiteetti avartui inklusiivisemmaksi lasten identiteetiksi. Uudessa
testamentissa lapsimetaforien avulla ilmaistiin varhaisten kristittyjen uskontulkintaa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa Raamatun lapseusmetaforia
tulkittiin uudessa historiallisessa kontekstissa.
Lapseuden metafora ilmaisee kristityn ydinidentiteettiä sekä suhteessa
toisiin ihmisiin että Jumalaan.

3.4 LAPSEUS JA LASTEN KALTAISUUS
Termin lapseus (die Kindschaft, barnaskap, childship) perusmerkitys
suhteena johonkin toiseen auttaa kirkastamaan ja laajentamaan lasten
kaltaisuuden ihanteen merkitystä sekä sosiaalisella että teologisella tasolla.
Koska lapseus on suhdekäsite, lapseuden käsitteeseen sisältyy implisiittisesti
side toiseen, kuten vanhempaan tai uskonnollisessa kielessä Jumalaan.
Lapseuden käsitteellisen merkityksen nojalla edellytykset suhteessa olemiseen kuuluvat lapsena olemiseen.
Lasten kaltaisuutta pidetään kirkon tunnustusta ohjaavien tekstien
mukaan tavoiteltavana. Jo lapseuden käsitteeseen kuuluvan suhdemerkityksen ymmärtäminen muuttaa ja rikastuttaa lapsena olemisen ihanteen
painotuksia: juuri suhteessa toiseen olemisen side on lapsena olemisen
ihanteen keskeinen anti. Se on vastakohta Lutherin esittämälle synnin
määritelmälle “incurvatus in se” eli itseensä käpertymiselle.
Lapseus on käsitteellinen innovaatio ihmiskuvan näkökulmasta. Jokainen
ihminen on syntynyt jonkun lapseksi ja on siten olemukseltaan sidottu
yhteiseen ihmisyyteen ja osaksi ihmisyhteisöä. Näin lapseuden käsitteellinen
anti tarjoaa perusteluja, joita voidaan käyttää argumentaatiossa individualismin äärimuotoja vastaan.
Teologisella tasolla lapseuden käsite tavoittaa hyvin ihmisen identiteetin
suhdetta Jumalaan kuvaavan merkityksen. Lapseus merkitsee läheistä
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Tunnustuskirjat, 492. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1394–1395. Ef.
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suhdetta, sidettä ja yhteenkuuluvuutta. Lapseus tarkoittaa myös olemuksellista riippuvuutta, sillä lapseksi tuleminen ei ole mahdollista ilman
vanhempia ja teologisesti tulkittuna ilman Jumalaa.
Edeltävissä alaluvuissa osoitin, miten moniulotteisia käsityksiä
lapseudesta kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavat tekstit sisältävät sekä
sosiaalisella että teologisella tasolla. Esitin, että metodisena työkaluna tulee
ensinnäkin erottaa toisistaan puhe todellisista lapsista ja teologisesta
lapsikäsitteistöstä. Tehtävä ei kuitenkaan ole yksinkertainen eikä kaikilta osin
tee oikeutta lähdeaineistolle, jossa lapseuden sosiaalinen taso on vahvasti
sidoksissa uskonnollisiin tulkintoihin.
Jo sosiaalihistoriallinen tarkastelu osoittaa, että varhaisissa heprealaisissa
yhteisöissä jokainen lapsi syntyi paitsi osaksi horisontaalisesti laajenevaa
sosiaalista yhteisöä myös osaksi vertikaalista menneisyyteen ja tulevaisuuteen
laajenevaa sukupolvien ketjua. Näin lapsi syntyi myös osaksi uskonnollista
kulttia, jossa sosiaalisella perheyhteisön jäsenyydellä oli transsendentti
merkitys. Lähteissä esiintyvä lasten keskeinen merkitys yhteisön sosiaalisen ja
uskonnollisen identiteetin vaalimisen mahdollistajina on osittain säilynyt ja
osittain kehittynyt edelleen heprealaisessa traditiossa, Uudessa testamentissa
ja luterilaisten tunnustuskirjojen tulkinnassa. Puhetavoilla todellisista
lapsista katsotaan olevan vastaavuuksia tutkimusaineiston uskonnollisessa
kielessä, kuten Israelin ja Jumalan välisessä suhteessa, Jeesuksen
opettamassa jumalakuvassa, Paavalin julistuksessa sekä luterilaisten tunnustuskirjojen ja etenkin Lutherin ajattelussa.
Sosiaalisten suhteiden tasolla lapsen sukupuoli on pysynyt keskeisenä
yksilön elämää määrittävänä tekijänä etenkin patriarkaalisessa kulttuurissa.
Vanhan testamentin teksteissä miehen nimeen, sukulinjaan, perintöön ja
uskonnolliseen traditioon liittyvät näkökulmat ovat vahvistaneet poikalasten
arvostetumpaa asemaa tyttölapsiin nähden sekä sosiaalisella että uskonnollisella tasolla. Lutherin esittämän käsitteen “Kindschaft” avulla Luther purkaa
tätä hierarkiaa.
Luther eksplikoi, mihin ihmisen suhde Jumalaan perustuu. Sukupuoleen
tai ikään ja kehitykseen perustuva hierarkia ei määritä jumalasuhdetta.
Jumala, ihmisen olemuksen alkuperä, mahdollistaa lapseusrelaation.
Lapseutta ei itse voi valita, vaan se on lahjaa.
Tällä teologisella käsityksellä on annettavaa ihmisten välisten suhteiden
tasolle. Lapseuden käsite auttaa korostamaan, ettei ihmiseksi tuleminen ole
yksilöprojekti tai valintojen ja kehittymisen tulos. Ihmiseksi tullaan lapsena.
Lapseksi taas ei voi tulla ilman toisia ihmisiä, jotka vanhemmuuden ja
vanhemmuutta ilmaisevan toiminnan välityksellä mahdollistavat lapseuden.
Teologinen käsitys inkarnaatiosta merkitsee myös lapsena olemisen tosiasiallisen tason ja teologisen tason radikaalia yhteyttä. Syntyessään ihmislapseksi Jeesus tuli todelliseksi lapseksi. Hän ei tullut ihmiseksi aikuisena
vaan lapsena. Niinpä Jeesuksen lapsena olemisella on teologinen merkitys.
Sen sijaan esimerkiksi tulkinta adoptiokristologiasta, jonka mukaan Jumala
tunnustaa ja ottaa vasta kasteessa aikuisen Jeesus Nasaretilaisen Pojakseen,
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sivuuttaa Jeesuksen lapseuden ja sen teologiset merkitykset. Voidaankin
päätellä, että inkarnaation teologia on avain myös lapsena olemisen teologian
tulkinnalle.
Lapsena olemisen teologisten merkitysten tunteminen avaa mahdollisuuden inklusiiviselle tulkinnalle elämisestä suhteessa Jumalaan. Jeesuksen
julistuksen mukaan taivasten valtakunta on lasten kaltaisten. Sukupuoleen
viittaavat erottelut eivät kuulu puheeseen lasten kaltaisuudesta. Lutherin
ratkaisu purkaa kreikan υἱοθεσία ja latinan adoptio filiorum sanojen
maskuliinisia konnotaatioita. Termi Kindschaft ohjaa vahvistamaan
inklusiivista ja läheistä identiteettiä suhteessa Jumalaan. Lapseutta
(Kindschaft, barnaskap, childship) ilmaisevan sukupuolesta riippumattoman
ja inklusiivisen termin käsitteellinen voima perustuu teologiseen oivallukseen.
Jumalan Poikana Jeesus edustaa Jumalan edessä kaikkia sisaruksiaan,
Jumalan lapsia.
Luvun 3.2 keskeinen kysymys oli, kenen lapseuden katsotaan lähdeaineistossa olevan ensisijaista. Tutkimusaineiston vanhimmissa teksteissä
tarkkarajainen uskonnollis-sosiaalinen säätely ohjasi jopa, kenen lapset saivat
elää. Yhteisön jäsenyyteen sidottu identiteetti merkitsi yksilölle vähäistä
liikkumavaraa oman toimijuuden toteuttamisessa. Vanhempien laadullisten
ominaisuuksien katsottiin siirtyvän lapseen ja siten määrittävän perustavalla
tavalla lapsen olemusta. Yksilön toimintatapojen katsottiin olevan keskeinen
kriteeri yksilön hyväksyttävyyteen tai tuomittavuuteen.
Luvussa 3.2 ja 3.3 havaittiin, miten tutkimusaineiston narratiivissa
siirrytään yksilöitävien Raamatun kaanonin henkilöiden lapseudesta
identiteettiä kuvaavalle metaforatasolle. Analysoitavissa teksteissä tutkittiin,
miten lähteiden tulkintaympäristössä esimerkiksi Aadamin, Jaakobin,
Aabrahamin, Saaran ja Paavalin lapseuden käsitteellistä merkitystä määritettiin, painolastia lisättiin, ohjattiin ja rajattiin Raamatun ja luterilaisten
tunnustuskirjojen teksteissä. Näin ilmaistaan yhteisön sosiaalista muistia,
tunnustautumista lapseksi sekä toisiin ihmisiin kohdistuvaa tunnustamista ja
ei–tunnustamista.
Tutkimuksen tematiikka sivuaa myös sukupuoleen viittaavaa lähikäsitteistöä tyttärinä ja poikina olemisen metaforista ja niiden merkityksistä.
Koska jo lapseuden metaforiin viittaava käsitteistö on runsasta, tämän
käsitteistön analyysi olisi toisen tutkimuksen ja ehkäpä eksegeettisen tai
monitieteisen tekstintutkimuksen haaste. Huomionarvoista on, että kyse on
kielen inklusiivisuudesta tai eksklusiivisuudesta ja teologisten metaforien
käytön vaikutuksesta uskonnollisen yhteisön hyväkäsityksiin, yksilöiden
identiteettiin ja toimintamahdollisuuksiin.
Tutkimusaineistossa esiintyvät siirtymät yksilöiden lapseudesta metaforatasolle paljastivat, miten ihmisen lapsena elämisen kokemuksilla ymmärretään olevan vastaavuuksia kokemukseen jumalasuhteesta niissä uskonnollisissa yhteisöissä, joissa tutkimusaineiston tekstit ovat syntyneet. Lapsena
olemisen kokemukset ja niihin liitetyt merkitykset ilmaisevat uskonnollista
identiteettiä. Niinpä on perusteltua tutkia kirkon tunnustusta ja toimintaa
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ohjaavien tekstien käsityksiä siitä, millaisia lapseussuhteiden vastaavuuksia
niissä esiintyy ja miten käsitykset näistä vastaavuuksista ovat muuttuneet eriikäisissä teksteissä.
Metodisena työkaluna esitin, että lapseussuhdetta voidaan analysoida
pysäytyskuvan tavoin geneettis–biologisen, sosiaalisen ja psykologisen tason
näkökulmasta. Raamatun tekstien todellisiin lapsiin viittaavien tekstikohtien
analyysin tuloksena paljastui ensinnäkin rikas lapsena olemisen kuvasto.
Raamatun narraatiossa esiintyvien perhesuhteiden ja ympäröivän sosiaalisen
todellisuuden moninaisuudesta voidaan todeta, ettei perhesuhteiden värikkyys ole moderni ilmiö. Yhteistä muinaisena aikana syntyneille lapsille ja
oman aikamme vastasyntyneille on, ettei kukaan syntyneistä lapsista ole
voinut vaikuttaa, millaiseen perheeseen on syntynyt tai miten hänet tunnustetaan lapseksi sosiaalisella tasolla. Aloite lapseksi tunnustamiseen tulee
lapsen ulkopuolelta.
Poimin esiin aatehistoriallisen linjan, jonka tunnusmerkit osoittivat, miten
käsitys hyväksyttävästä ja paheksuttavasta lapseudesta sekä ihmisten
lapseutena että lapseutena suhteessa Jumalaan on kehittynyt. Tässä kehityslinjassa lapseksi tunnustamisen ehdot ovat muuttuneet eksklusiivisesta yhä
inklusiivisemmiksi. Tietoisuus tämän kehityslinjan tunnusmerkeistä on
keskeistä teologisen etiikan ja sosiaalietiikan näkökulmasta. Silti kaikuja
lapsen hyväksynnän eväämisestä osaksi sosiaalista tai uskonnollista yhteisöä
kuuluu edelleen esimerkiksi etnisen tai uskonnollisen taustan tai lapsen
vanhempien ominaisuuksien perusteella. 379
Biologiseen suhteeseen perustuva ihmisten välinen side, kuten biologinen
lapseus tai suhde puolisoon, nähtiin heprealaisissa kirjoituksissa niin
vahvana, että sen katsottiin uhkaavaan etnistä puhtautta, isän kunniaa tai
jumalasuhteen sidettä. Isien syntien katsottiin säilyvän sukupolvien ketjussa.
Kiellettyjen sukupuolisuhteiden rajat liudentuivat vähitellen. Väärään
heimoon tai kansaan kuuluneiden vanhempien lapsia ei enää määrätty
julmimmillaan tapettaviksi tai kielletty heidän sosiaalista lapseuttaan
lähettämällä pois kansan keskuudesta. Näin lapseuden biologinen taso ei enää
määrittänyt hyväksyttävää sidettä ihmisten välillä tai jumalasuhteessa.
Painopiste siirtyi etnisestä puhtaudesta moraaliseen puhtauteen ja oikeaan
jumalanpalvelukseen. Samalla yksilön hyväksyttävyyttä tai tuomittavuutta
arvioitiin toiminnan perusteella.
Edeltävissä alaluvuissa paljastui, että Vanhan testamentin teksteissä
biologiset lapset nähtiin Jumalan siunauksen merkkinä ja lapsettomuus tai
lasten tuhoutuminen siunauksen puutteena. Silti lapseuden biologinen taso ei
ollut riittävä määrittelemään lapseutta.
Lapsen oikeuksien sopimuksen I osan 2 artiklan mukaan sopimusvaltiot “kunnioittavat ja takaavat
tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman
minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin,
sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai
sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa
erottelua”. LOS I osa 2 artikla.
379
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Lapsen kannalta ongelmallista on, että osassa Raamatun ja tunnustuskirjojen tekstejä vanhemman rikkomuksen uhataan kohdistuvan lapsiin.
Teologisen etiikan näkökulmasta on ongelmallista, jos lapset nähdään
välineinä Jumalan ja vanhemman välisessä kasvatussuhteessa ja tulkitaan,
että Jumala kurittaa lasten kärsimyksen välityksellä kelvotonta vanhempaa.
Tällainen ajatus ohjaa vääristyneeseen ajatteluun, ettei Jumala tunnusta
vastavuoroisessa suhteessa lapsen persoonaa ja toimijuutta samalla tavoin,
kuin tunnustaa aikuisen jopa vääristyneen toimijuuden.
Voidaan kuitenkin ajatella, että vanhemman rikkomus vaikuttaa
heikentävästi lapsen ja vanhemman suhteeseen, koska se on jo itsessään
tuhoisaa ja heikentää myös lapsen kuvaa Jumalasta rakastavana ja luotettavana Isänä. Tällä on ylisukupolvisia vaikutuksia.
Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojen lapseuden suhdekäsitteistön
Vanhassa testamentissa esiintyvät kuvaukset lapsista Jumalan siunauksen
merkkeinä ja lapsiin kohdistuva pahuus tai lasten poissaolo kirouksen
merkkinä rakentavat perustaa ajattelulle lasten sakramentaalisuudesta:
salatulla tavalla Jumala on läsnä lapsissa. 380
Luterilaisissa tunnustuskirjoissa lasten toiminta perheessä nähdään
esimerkillisenä kuuliaisuutena. 381 Ihanteeksi asetettu lapsen esimerkillinen
kuuliaisuus, rakkaus, pelottomuus ja luottamus Jumalan lapseuden kuvana
voi vahvistaa lapsen arvoa. Ihanne kuitenkin edellyttää maanpäällisen
vanhemman toimivan Jumalan tahdon mukaisesti, mikä ideaalista huolimatta
ei aina toteudu.
Kuuliaisuuslogiikan taustalla ovat ensinnäkin Lutherin pyrkimys siirtää
luostarikutsumuksen hengellisen päivärytmin, palvelun, kuuliaisuuden, ja
järjestyksen elämäntapa osaksi perheen ja yhteiskunnan elämää. Toisaalta
yhteiskunnallinen epävakaus talonpoikaiskapinan jälkeen johti erityiseen
tarpeeseen painottaa järjestystä ja kuuliaisuutta.
Lutherin kuvauksissa pienen lapsen kasvun ohjaaminen onnistui
lempeästi, rakastaen ja hyvällä ohjaten. Luther ajatteli vanhempien tahdon
noudattamisen takaavan iloa, ystävällisyyttä ja yksimielisyyttä perheissä.
Vanhempien vaikuttamistoiminta suhteessa lapseen kuitenkin muuttui lapsen
iän myötä. Äärimmillään Luther puhui piiskalla pakottamisesta. Näissä
tilanteissa lapset aiheuttavat Lutherin mukaan sekä vanhempien että Jumalan
vihastumisen. Onkin aiheellista kysyä, onko kuvatuissa tilanteissa kysymys
lapsen ja nuoren omien intressien tiedostamisesta ja siten syntyvästä
intressiristiriidasta, ja mitä takeita on sille, että vanhempien tahto edustaa
Jerome W. Berryman pitää lapsia sakramentaalisina. Berryman 2009, 250–251. Berryman tulkitsee,
että samoin kuin Jeesus ilmoitti olevansa ehtoollisella läsnä ja kohdattavissa leivässä ja viinissä, hän
ilmoitti olevansa läsnä lapsissa. “Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se
ottaa luokseen minut.” (Matt. 18:5)
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Ks. s. 77–80. Lapsen kuuliaisuudella perheessä on vastaavuus luostarikutsumuksen kuuliaisuuteen,
joka oli luostarisäännön ehdoton velvoite. Lutherin mukaan luostarikutusumus ei perustunut Jumalan
sanaan, mutta lapsen kutsumus perustui. Siten lapsen kutsumus edustaa uutta kuuliaisuutta, jonka
mukaisesti palvelun ideaalia toteutetaan koko maailmassa.
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jatkuvasti Jumalan tahtoa. Toiseksi moderni psykologinen tieto Lutherin
kuvaamasta kasvatuksen keinovalikoimasta paljastaa kasvattajan kyvyttömyyden sietää lapsen impulsseja.
Metodologinen lapseuden sosiaalisen tason ja teologisen tason erottaminen auttaa tarkastelemaan moraalista toimijuutta ihmisyhteisössä. Myös
uskonnollisia käsityksiä ja velvoitteita suhteessa lapseen tulee tarkastella
kysyen, millaisia vaikutuksia niiden noudattamisesta seuraa ihmisten välisellä
sosiaalisella tasolla.
Puhe todellisista lapsista tulee puolestaan selkeyttää lasten ikään ja
kehitykseen viittaavan käsitteistön ja suhteeseen viittaavan lapseuskäsitteistön erottelun avulla.
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4 MITEN LAPSEKSI TULLAAN?
Perustavalla tasolla kukaan ei ole voinut valita lapseksi tulemistaan eikä
vaikuttaa mitenkään syntymiseensä tai perustaviin kasvamisen tai
kehittymisen edellytyksiinsä. 382 Ihmiskuvan kannalta on olennaista, että
jokainen ihminen on tai on ollut lapsi. Ihmiseksi synnytään lapsena. Tällä
hetkellä maapallon väestöstä noin kolmasosa on iältään lapsia. Silti lapseuden
ja lapseksi tulemisen näkökulmat on useimmiten sivuutettu teologisfilosofisessa ihmiskuvan pohdinnassa.
Jaana Hallamaa on esittänyt kirjassaan Yhdessä toimimisen etiikka, että
lahjaa voidaan pitää ihmisyyden perustana. Hallamaan mukaan ihmiseksi
syntyminen, kasvaminen ja kehittyminen riippuvat siitä, mitä toiset
lahjoittavat, antavat ja tekevät toisten hyväksi. 383 Tässä luvussa tarkennan,
mitä ehtoja lapseksi tulemisen vastavuoroisessa prosessissa on. Jokainen
syntyvä lapsi saa geneettis–biologisia, sosiaalisia ja psykologisia edellytyksiä
lahjoina – miellyttävinä ja epämiellyttävinä – vanhemmiltaan, edeltäviltä
sukupolvilta ja ympäröivältä yhteisöltä. Teologisesti tulkittuna lahjat ovat
peräisin Jumalalta, kirkolta ja seurakunnalta sekä niiden välittämästä
perinteestä ja hyväkäsityksistä. Lapseksi tulemisen prosessi on pitkäkestoista
monenkeskeistä vastavuoroista toimintaa sekä yksilötasolla että ihmissuhteissa risteävissä lapseussuhteiden verkostoissa.
Tässä pääluvussa tutkin lapseksi tulemisen ehtoja empiirisellä,
havaittavalla tasolla ja toisaalta teologisella lapseksi tulemisen kirkon
tunnustusta ja toimintaa ohjaavien tekstien näkökulmasta. Analysoin
empiirisiä lapseksi tulemisen ehtoja etenkin teologisen etiikan ja
sosiaalietiikan näkökulmasta. Niiden avulla voidaan osoittaa lapsen
tunnustamiseen (recognition), toimijuuteen ja arvoon viittaavia näkökulmia.
Toisaalta hyödynnän empiirisiä lapseksi tulemisen ehtoja ja tutkin niiden
vastaavuuksia lapsena olemisen teologisella tasolla lähdeaineiston teksteissä.
Psalmin 127 mukaan lapset ovat Herran lahja. Luvussa 4.1 otan
apukäsitteeksi lahjan käsitteen, koska lapseksi tulemista on pidetty lahjana.
Lahjan käsite on sosiaalitieteiden 384 ja luterilaisen teologian 385 peruskäsite.
382

Hallamaa 2017, 244.
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Hallamaa 2017, 244.

Sosiaalitieteissä Marcel Maussin (1872–1950) esseen Essai sur le don (Essay on the Gift) katsotaan
käynnistäneen lahjan käsitteeseen perustuvan keskustelun antropologian, sosiaalitieteiden, filosofian ja
teologian parissa. Viime vuosina muun muassa Risto Saarinen ja Bo Holm ovat tutkineet, miten Luther
käytti teologisessa ajattelussaan antamisen ja lahjan käsitteistöä. Saarisen mukaan Holm tulkitsee, että
kypsässä teologisessa ajattelussaan Luther ymmärsi todellisuuden antamisen teologian läpi, jolloin
kristityn oikeaa asennetta sävyttää kiitollisuus. Saarinen 2017, 242. Saarinen 2004, 45. Saarinen 2017,
4. Holm 2006, 239.
384

Hyödynnän Risto Saarisen teoksia God and the Gift (2004) ja Luther and the Gift (2017), joista
ensimmäisessä Saarinen hyödyntää lahjan käsitettä ekumeenisen keskustelun tarkastelussa.
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Sovellan lahjan käsitettä lapseksi tulemisen ehtojen tutkimisessa sekä
vanhempien ja lasten välisessä suhteessa että teologisella tasolla Jumalan ja
ihmisen välillä. Luvussa 4.2 esitän lapseuden perusmallin ihmisen lapseksi
tulemisesta ja tarkastelen, miten lapseksi tullaan geneettis–biologisella,
sosiaalisella ja psykologisella tasolla. Tämän jälkeen esitän lapseksi tulemisen
mallin teologisella tasolla.
Luvussa 4.3 täsmennän lapseksi tunnustamista teologisella tasolla.
Luvussa 4.4 tarkennan teologista lapseksi tunnustautumista ja tutkin, miten
lapseksi tunnustautuminen ilmenee identiteetin ja toiminnan kannalta
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkon jumalanpalveluselämässä.

4.1 LAPSEKSI TULEMINEN LAHJANA
Jokainen lapsi syntyy osaksi nykyisten, menneiden ja tulevien ihmisten
verkostoa, jossa hän vuorollaan saa lahjana elämän ja siihen tarvittavia
edellytyksiä. Tässä alaluvussa hyödynnän lahjan käsitettä, jonka avulla voin
kuvata oleellisia lapseksi tulemisen ja lapsena olemisen ehtoja. Suomen
kielitoimiston sanakirjan mukaan lahjalla tarkoitetaan ensinnäkin vapaaehtoisesti ja vastikkeetta lahjoitettavaa esinettä, omaisuuserää, antia tai
lahjoitusta. Toiseksi lahjoista puhutaan usein monikkomuodossa, kun niillä
viitataan synnynnäisiin kyvykkyyksiin, lahjakkuuksiin, kykyihin tai taitoihin.
Uskonnollisessa kielessä puheella Pyhän Hengen lahjoista viitataan lahjoihin,
joita yksilö voi saada Pyhän Hengen vaikutuksesta. 386 Suomen kielessä lahjan
käsitteen perusmerkitykset erotetaan käyttöyhteydessään.
Lahjan käsitteen avulla voidaan kuvata lapsena olemisen suhteita sekä
ihmisten välisellä tasolla sosiaalitieteiden näkökulmasta että teologisella
tasolla hyödyntäen lahjan teologista käsitteistöä. Perusmuodossaan lahjan
käsitteellisenä ehtona on, että on olemassa lahjan antaja, joka lahjoittaa
jotakin eli lahjan sen vastaanottajalle. Lahjan saajan tulee tunnustaa lahjaksi
se, mitä hän on ottanut vastaan. Tällöin lahjan antajan ja lahjan saajan välille
syntyy suhde, relaatio. 387 Lahjan antajan (A), lahjan (B) ja lahjan
vastaanottajan (C) lisäksi voidaan erotella lahjoittamistoiminnan edunsaaja
(D). 388 Määritelmällisesti lahja on vastikkeeton – muuten se ei ole lahja. 389
Lahjan antamisen luonteeseen kuuluu myös vapaus. 390 Lahjaksi voidaan

Jälkimmäisen kirjan artikkeleissa Saarinen kerää historiallisia todisteita siitä, miten Luther on
hyödyntänyt lahjan teologiaa käymissään keskusteluissa, ja laatii kirjan toisessa osassa teologisen
hahmotelman lahjojen vaihtamisesta Luther-tutkimuksen ja systemaattisen teologian kysymysten
valossa.
386

Kielitoimiston sanakirja, hakusana “lahja”.
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Hallamaa 2017, 239, 242. Saarinen 2004, 1, 9.

388

Saarinen 2017, 196–200; 252–253. Raunio 2018, 273.
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Saarinen 2004, 18.
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Saarinen 2004, 146–147.
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ymmärtää mitä tahansa, mitä ihmiset antavat toisilleen, 391 mutta myös mitä
teologisella tasolla Jumala lahjoittaa luoduilleen.
Lahjan käsitteen hyödyntäminen voi ajautua paradokseihin tai ristiriitoihin, ellei lahjarelaatioita tarkastella toisaalta kertaluontoisina ja toisaalta
prosessina. Kertasuorituksena lahjan vastikkeettomuus ja lahjan antajan
vilpittömyys korostuvat. Prosessiksi ymmärretty lahja taas edellyttää lahjan
saajalta kiitollisuutta, joka ilmenee lahjan välittämisenä edelleen vastavuoroisuutena. Prosessina ymmärretty lahja mahdollistaa sen, että aiemman lahjan
vastaanottajassa syntynyt kiitollisuus saa hänessä aikaan uutta lahjoittamista,
jossa edunsaajana voi olla myös jokin kolmas osapuoli. Siten lahjan
paradoksien ristiriitaisuutta voidaan selkeyttää myös tarkastelemalla lahjan
luomaa suhdetta toisaalta partikulaarisena ja toisaalta yleisenä lahjarelaationa. 392
Jaana Hallamaan mukaan lahjan käsitteen avulla voidaan yhdistää
kultaisen säännön sisällöllinen periaate ja muotoperiaate, kun hyvän
tekeminen ymmärretään lahjoittamiseksi. Kultainen sääntö eli “Kaikki, minkä
tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Matt. 7:12) tulkitaan
sisällöllisesti niin, että tarkastellaan, millaisen lähimmäisen hyvän
edistämistä hänen kohtelemisensa vastavuoroisesti edellyttää. Tarkastelun
kohteena ovat siis arvot eli se, mikä on sisällöltään lähimmäiselle hyvää.
Kultaisen säännön muotoperiaate puolestaan korostaa ihmisen toimijuutta ja
velvoittaa jokaista kohtelemaan myös toimintansa kohdetta toimijana: tehkää
heille, mitä tahdotte toisten tekevän teille. Näin kultainen sääntö velvoittaa
normina toimijuuden vahvistamiseen. Näiden kahden kultaisen säännön
tulkinnan yhdistäminen lahjan käsitteen avulla edellyttää ensinnäkin, että
lahjan antaja pitää itseään moraalisena toimijana, joka voi edistää
lähimmäisensä hyvää. Toiseksi lahjan antajan tulee uskoa, että hänen
toiminnallaan aikaansaamansa tulos eli toiminnan tavoite on lähimmäisen
kannalta jotakin hyvää. Kolmanneksi lahjan antajan tulee tunnustaa lahjan
vastaanottaja toimijana. 393
Lahja on myös teologinen käsite. Siten se voi rikastuttaa käsityksiä lahjasta
sosiaalisella ja filosofisella tasolla. Toisaalta termin lahja monet käyttömerkitykset voivat aiheuttaa teologista sekaannusta. Lutherin ajattelussa lahjan ja
lahjoittamisen käsitteet ovat keskeisiä ja 1900-luvun lopulta alkaen hänen
ajatteluaan on tutkittu lahjan teologian näkökulmasta. Risto Saarinen on
esittänyt käsite-erottelun, jonka avulla hän on kirjassaan Luther and the Gift
selkeyttänyt Lutherin lahjaan liittyviä käsityksiä. Saarisen mukaan Luther
viittaa lahjaan kolmella käsitteellä, termeillä Gabe (gift), Geschenk (present)
ja Wohltat (favour/benefit). Suomen kielessä sekä Gabe että Geschenk
käännetään sanalla lahja. Lutherin teksteissä Gabe on lahja, jossa omistusoikeus ei siirry lahjan saajalle. Uskon ja armon tasolla termeillä donum, Gabe
391

Hallamaa 2017, 239.
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ja gift viitataan vastikkeetta annettavaan lahjaan. Lahjalla ei ole hintaa. Tässä
merkityksessä annettaessa lahjana (Gabe) esimerkiksi armo, sen omistusoikeus ei siirry lahjan mukana, vaan jollekin ihmiselle annettu armo pysyy
Jumalan armona. Sen sijaan ekonomisella tekojen tasolla termeillä Geschenk
ja present viitataan lahjojen vaihtoon. Myös teot ja ansiot voidaan laskea
taloudellisen vastavuoroisen vaihdannan piiriin. Klassinen ilmaus suum
cuique eli ’jokaiselle ansionsa mukaan’ kuuluu siis puheeseen lahjoista
toiminnan ja talouden näkökulmasta mutta ei puhetapaan uskon ja vastikkeettoman lahjoittamisen, kuten armon, näkökulmasta. 394
Toisinaan Geschenk tarkoittaa Lutherilla samaa kuin Gabe, joskus taas
Geschenk merkitsee, että lahjasta tulee jonkun oma. Antti Raunio tiivistää
Saarisen tekemän Lutherin käyttämien lahjakäsitteiden erottelun kirjoittaessaan, että “jokainen Geschenk on Gabe, mutta jokainen Gabe ei ole Geschenk”.
Tämä erottelu auttaa ymmärtämään Lutherin usein käyttämän kaksinkertaisen ilmauksen “Gabe und Geschenk”. 395
Hyödynnän Lutherin lahjan teologian käsitteellistä erottelua termien Gabe
ja Geschenk välillä siten, että havainnollistan niiden avulla lahjarelaatioissa
tapahtuvan toiminnan kolmea tasoa. Jos lahjarelaatiossa jotakin on jollekin
lahjoitettu, lahjasta puhutaan samassa merkityksessä, kuin edellisessä käsiteerottelussa viitataan sanaan Gabe tai Gabe und Geschenk. Tällöin lahjan
vastaanottaja ei ole voinut vaikuttaa lahjan saantiin, vaan se on vastikkeeton,
pyyteetön lahja. Armo ja lahjoitettu elämä ovat tästä esimerkkejä, mutta
Luther liittyi ajattelussaan traditioon, jonka mukaan myös tieto on Gabe,
Jumalan lahja. 396
Termillä annettu viittaan lahjarelaatiossa Geschenk-tyyppiseen lahjaan,
jossa jokin lahja siirtyy lahjan antajalta lahjan saajan haltuun. Esimerkiksi
muuttumattomaksi tulkitun tradition voidaan ajatella olevan sosiaalisissa
suhteissa tällainen annettu lahja, Geschenk. Myös vaihtamisen ja ekonomisen,
omistamisen tason käsitykset muodostavat logiikan, joita voidaan tulkita
velkaantumis- tai takaisinmaksusuhteiksi. Toisinaan yhteiskunnan turvaama
koulutus katsotaan annetuksi sillä ehdolla, että se maksetaan takaisin palvelemalla yhteiskuntaa. Termien lahjoitettu ja annettu välinen erottelu on lahjarelaatioissa häilyvää, mutta niiden perustava ideologinen ero on siinä, että
lahjaan vastataan kiitollisuuden aikaansaamana toimintana. Omistajuuspuheeseen perustuvaan annettuun lahjaan vastataan noudattamalla velvollisuutta antaa vastalahja.
Termillä omaksuttu viittaan lahjan saajan aktiiviseen mielensisäiseen
prosessiin ja toimintaan, jolla hän ottaa käyttöönsä sekä lahjoitettuja että
annettuja lahjoja toiminnassaan. Omaksuminen on mahdollista ainoastaan,
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Saarinen 2017, 22–24.

Samalla Raunio huomauttaa, ettei tämä käsite-erottelu välttämättä sovellu kaikkiin Geschenk-termin
käyttöihin. Raunio 2018, 273.
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mikäli lahjan saaja tunnistaa vastaanottamansa lahjan lahjaksi ja tuntee
lahjottajan intention, eli miten lahja otetaan käyttöön.

4.2 LAPSEUDEN MALLIT
Lapseksi syntyminen on aina ylisukupolvinen prosessi, sillä lapsen vanhempia
ei ole olemassa ilman, että he ovat syntyneet omien vanhempiensa lapsiksi.
Siten lapseksi tuleminen on myös yhteisöön ja sen toimintamalleihin sidottu
prosessi.
Geneettis-biologisella tasolla lapseksi tuleminen on lahja sekä lapselle
vanhemmilta että lapsessa vanhemmille. Elämä on kokonaan annettua.
Tarkoitan lapseuden geneettis-biologisella tasolla fyysisessä todellisuudessa
ilmeneviä tosiasioita, jotka määrittävät syntyvän lapsen fyysisen olemuksen
perustan. Tiedetään, että lapsen geneettisen koodin perusta säilyy lähes
stabiilina läpi eliniän, mutta samalla yksilön fyysinen olemus muuttuu solujen
uudistumisen ja solukuolemien myötä jatkuvasti. Geneettis-biologiseen
olemukseen on “ohjelmoitu” paitsi elämä myös kuolema. 397
Lapseksi tulemisen välttämättömiä ehtoja ovat geneettis-biologisella
tasolla minimissään lapsen biologisten vanhempien, miehen ja naisen, elinkelpoisten sukusolujen yhtyminen, onnistuneet solunjakautumiset lukuisine
prosesseineen ja tsygootin suotuisa kiinnittyminen kohtuun. Edelleen
suotuisat kasvun ja kehittymisen olosuhteet äidin kohdussa ovat sikiön
kehitykselle välttämättömät noin 38 raskausviikon ajan.
Geneettis-biologiselta olemukseltaan jokainen yksilö on niiden henkilöiden lapsi, jotka ovat hänen biologiset vanhempansa. 2000-luvulla
geneettis-biologinen lapseus on todennettavissa oleva fakta. 398 Geneettisbiologisella tasolla lapsen vanhempia ovat he, joiden sukusoluista saatu
perimä määrittää lapsen geneettis-biologisen olemuksen.
Modernien lisääntymishoitojen mahdollistamana biologinen lapseus voi
osittain perustua myös kohtuun, jossa lapsi kasvaa. Tällöin kohdussa kasvavan
sikiön yksilökehitykseen vaikuttavat esimerkiksi raskaana olevan äidin kehon
hormonaaliset ja kemialliset prosessit. Biologisen isän ja äidin sukusoluista
hedelmöitetty munasolu voidaan istuttaa myös toisen biologisen äidin
kohtuun. 399 Geneettis-biologisen suhteen perusteella ihminen on kaikissa ikäja kehitysvaiheissaan biologisten vanhempiensa lapsi. Geneettis-biologisella
tasolla määrittävintä on biologisen isän ja äidin sukulinjoista peritty geneettinen koodi. Tämä geneettis-biologinen lapseus on pysyvää.
Voi vaikuttaa siltä, että modernin lääketieteen, lisääntymisteknologian ja
biolääketieteen tutkimustulokset ja käytännöt ovat monimutkaistaneet
397

Sariola 2006, 15–38.

Laissa oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 378/2005 säädetään isyyden vahvistamisesta tai
kumoamisesta geenien, muun periytyvän DNA:n tai geenituotteiden tutkimisen perusteella.
398

399

Suomen lain mukaan synnyttävä äiti on aina myös juridinen äiti.
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kysymystä siitä, miten geneettis–biologisella tasolla tullaan lapseksi. Tässä
tutkimuksessa en juurikaan ota kantaa niihin liittyviin eettisiin ongelmakenttiin. Pidän kuitenkin mielessä lapseksi syntymän moninaisen todellisuuden ja pyrin esittämään lapseksi tulemisen perustavat ehdot, jotka pätevät
riippumatta siitä, miten hedelmöitys tapahtuu tai kenen kohdussa kehittyvä
sikiö kasvaa. Modernin ajan eettisten haasteiden peilinä muistutan, että
perheiden elämän ja lapseksi tulemisen todellisuus näyttäytyy moninaisena
läpi koko juutalais-kristillisen perinteen, kuten luvuissa 3.1 ja 3.2 havaittiin. 400
Mahdolliset biologiset vanhemmat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa
siihen, saako lapsi tilaisuuden syntyä. Sen sijaan lapsi ei voi mitenkään
vaikuttaa syntymäänsä. Minimiehtona lapsen syntymälle tarvitaan biologisten
vanhempien suhde, jota voidaan arvioida perustelluin kriteerein myös lapsen
hyvän näkökulmasta. Geneettis-biologisella tasolla tarkasteltuna esimerkiksi
sukusolun luovuttaminen on geneettis-biologisen vanhemmuussuhteen
riittävä ehto edellyttäen, että lapsen geneettis-biologinen kehitys alkaa tai –
katsomuksesta riippuen – saavuttaa tietyn kehitystason. Geneettisbiologisena kombinaationa jokainen alkio on ainutlaatuinen. Biologisten
vanhempien riittävät terveydelliset edellytykset erityisesti lisääntymiskyvyn
näkökulmasta on geneettis-biologisen vanhemmuuden välttämätön ehto. 401
Kehittyvä alkio ja sikiö tarvitsevat turvaa ja suotuisat olosuhteet, joten
erityisesti äidin elämä ja riittävä terveys ja turva ovat välttämättömiä, jotta
äidin kohtu voi tarjota suojan ja sopivat olosuhteet sikiönkehitykselle.
Geneettis-biologisella tasolla lapseksi tulemisen ehtoina ovat:
o Aiempien sukupolvien perimän sisältämät biologisten vanhempien
sukusolut
o Biologisten vanhempien riittävä terveys; sukusolujen yhtymisen ja
sikiönkehityksen mahdollistuminen
o Alkion ja sikiön turva ja suotuisa kehitys
o Äidin riittävä terveys ja turva raskauden aikana
o Kohdun suoja riittävän kauan
Ihmiskuvasta riippuen rajat yksilön geneettis-biologisen, sosiaalisen ja
psykologisen tasojen välillä voidaan nähdä huokoisina. Sikiönkehitykseen
kuuluvat geneettis-biologiset kehitysprosessit tapahtuvat vuorovaikutuksessa
erityisesti äidin mutta myös äidin sosiaalisen verkoston kanssa. Näin ollen
esimerkiksi äidin hyvinvointi, elämäntavat, ravinto, liikunta, mieliala ja
400 Esimerkiksi patriarkka Abraham turvautui sijaissynnyttäjään, kun Sarai ei saanut lasta. Jeesuksen
sukuluettelossa Matteuksen evankeliumissa (Mt 1:1–17) mainitut äidit esiintyvät kyseenalaisessa valossa
Raamatussa. Nissinen 2013, 191–209.

Tässä työssä ei ole tarkoituksenmukaista esitellä modernin lääketieteen ja lisääntymisteknologian
mahdollistamaa moninaisuutta siitä, miten geneettis-biologisesti tullaan lapseksi. Tutkijana olen
tietoinen biolääketieteen ja lisääntymislääketieteen hankkeista ja käytännöistä, joilla pyritään
vaikuttamaan lisääntymisterveyteen ja vastaamaan mahdollisimman monien ihmisten toiveeseen saada
lapsi. Tutkijana tiedostan myös eettisiä ongelmia, joita kehittyvään tutkimuskenttään, lainsäädäntöön
ja toimintamalleihin liittyy. Ks. esim. Häyry 2012: Ihminen 2.0.
401
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hormonaalinen toiminta sekä ympäristö vaikuttavat sikiön hienosyisiin
kehitysprosesseihin. Kiistatta yksilöillä on olemassa geneettis-biologisia
ominaisuuksia, joihin edes geenitekniikan keinoin ei voida vaikuttaa.
Geneettis-biologinen perimä on lahjaa biologisilta vanhemmilta ja edeltäviltä
sukupolvilta. Lahjaan kuuluu elämä ja kasvun ja kehityksen myötä mahdollistuvia toimintamahdollisuuksia, mutta myös perinnöllisiä sairauksia ja
alttiuksia sairastua.
Äidin kohdussa sikiölle on tarjolla kaikki elämän edellytykset, mutta
kohdun ulkopuolella kehittymätön sikiö ei itsessään selviä. Suhteessa äitiin
sikiöllä on kaikki, mutta irrallaan äidistä liian kehittymättömän sikiön
biologinen elämä päättyy. 402 On myös ilmeistä, että syntyvän lapsen geneettisbiologinen lapseus perustuu myös aiempien sukupolvien geneettisbiologiseen jatkumoon.
Geneettis-biologinen lapseus on kokonaan annettua henkilölle x, eikä hän
ole itse voinut siihen vaikuttaa miltään osin. Niinpä elämälle, lapseudelle ja
ihmisyydelle välttämätöntä geneettis-biologista perustaa, johon yksilö itse ei
ole voinut vaikuttaa, on luontevaa kuvata käsitteellä lahja.
Lapseuden sosiaalisella tasolla kysytään, hyväksytäänkö lapsen elämä
lahjana, otetaanko lapsi vastaan ja millaisia lahjoja lapsi edelleen tarvitsee.
Lapseuden sosiaalisella tasolla tarkoitan geneettis-biologisen lapsen
hyväksymistä ja lapseksi ottamista sekä vanhemmuuden yksilötasolla että
niissä yhteisöissä, joiden osaksi lapsi tunnustetaan ja otetaan vastaan
sosiaalisen toiminnan keinoin. Geneettis-biologinen lapseus on välttämätön,
mutta ei riittävä lapseuden ehto. Jos vastasyntynyt lapsi ei tule sosiaalisesti
lapseksi, hän menehtyy. Sosiaalinen suhde vanhemmuutta edustavaan
henkilöön tai henkilöihin (yksilösuhde) ja tämän suhteen mahdollistavaan
yhteisöön (kollektiivinen suhde) on lapsen selviytymisen – siis elämän
säilymisen – välttämätön ehto. Sosiaalinen lapseksi tuleminen on prosessi,
joka jatkuu, muuttuu ja laajenee yksilö- ja yhteisötasolla. Myös lasta
ympäröivien sosiaalisten yhteisöjen ja instituutioiden hyväkäsitykset pyrkivät
ohjaamaan sosiaalista lapseutta.
Sosiaalisessa todellisuudessa lapsi omaksuu pääsääntöisesti sen sosiaalisen identiteetin, joka hänelle lahjana tarjotaan. Lapseus rakentuu
suhteessa vanhempiin ja isovanhempiin, perheeseen ja sukuun, lähiympäristöön ja laajenevissa kehissä ylisukupolvisesti suhteessa laajenevaan
ympäristöön ihmisineen, yhteisöineen, ajatuksineen ja paikkoineen.
Sosiaalisen suhteen syntymisen, kehittymisen ja säilymisen näkökulmasta
on välttämätöntä ensinnäkin lapsen ja vanhemman välinen suhde ja siinä
tapahtuva hyväksyvä tunnustaminen persoonana, joka ilmenee aksiologisena
rakkautena ja kiintymyksenä. Toiminnan tasolla lapsen persoonana
tunnustaminen ilmenee vastavuoroisuutena, johon sisältyy lapsen hyvien
402 Lapseuden käsitteistössä geneettis-biologisella tasolla puhuttaessa kehittyvän sikiön ainutlaatuinen
olemus on olemassa riippumatta siitä, miten suotuisasti sikiönkehitys toteutuu. Tämä olemassaolo
mahdollistaa määrätyin kriteerein myös lapseuden sosiaalisen tason rakentumisen.
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tunnistaminen ja niitä edistäviin toimintatapoihin sitoutuminen. Tämä
tarkoittaa ensisijaisesti riittävän hoivan ja suojan sekä suojatun kokonaisvaltaisen kasvun turvaamista, suhdetta rakentavaa tunteenilmaisua ja
kommunikaatiota mukaan lukien hyväksyvän kosketuksen. Sosiaalisen
lapseuden ja vanhemmuuden edellytyksenä on myös suhteen riittävä
jatkuvuus lapsen ja vanhemmuutta edustavan henkilön kanssa. Nämä ovat
välttämättömät ehdot sille, että lapsesta tulee sosiaalisesti vanhempansa lapsi.
Sosiaalisen lapseuden ehtoina ovat:
o Hyväksyvä lapseksi tunnustaminen
o Aksiologinen rakkaus
o Toiminnan tason vastavuoroisuus ja suhde
o Lapsen hyvien tunnistaminen ja edistäminen toiminnalla
o Suhteen riittävä jatkuvuus
Lapseuden sosiaalisen suhteen suotuisan kehityksen edellytyksinä voidaan
pitää esimerkiksi lapsen ja lapsen hyvien tuntemista ja tunnistamista,
vastavuoroisuutta, rakkautta, kiintymystä ja hyväksyntää, jotka osoitetaan
toiminnalla – ilmeillä, sanoilla, hyväksyvällä kosketuksella ja viesteihin ja
tarpeisiin vastaamalla. Tässä suhteessa lapsi oppii kielen ja kulttuuriset tavat
implikoiden myös, mitä suhteessa pidetään toivottavana tai paheksuttavana.
Myös sosiaalinen lapseksi tuleminen on lahjaa, pääosin lapselle annettua.
Sosiaalisessa lapseksi tulemisen prosessissa lapsi liittyy lahjan antamisen,
vastaanottamisen ja vastalahjan – vaikkapa katseen tai hymyn – antamisen
prosessiin, joka jatkuu läpi eliniän. Sosiaalisella tasolla lapsi voi myös jäädä
vaille lapseksi tulemisen lahjoista. Se näkyy vääristyminä tai puutteina
sosiaalisen lapseksi tulemisen ehtojen toteutumisessa vanhemman ja lapsen
välisen suhteessa.
2010-luvulla geneettis-biologinen lapseus on totaalinen ja empiirisesti
osoitettavissa oleva fakta. Sosiaalinen lapseksi tuleminen sen sijaan on
ensinnäkin yksilötasolla sosiaalisten vanhempien toiminnallaan osoittama
lapseksi ottaminen, johon lapsi vastaa vanhemman ja lapsen välisen suhteen
jatkuvassa vastavuoroisessa prosessissa, ja toiseksi kollektiivisella tasolla
ylisukupolvinen ja yhteisöllinen prosessi, jota myös ympäröivä kulttuuri,
yhteiskunta ja yhteisöt ohjaavat. Sosiaalisen lapseksi tulemisen suotuisaa
edistymistä voidaan saada aikaan yhteistoiminnalla.
Sosiaalinen lapseksi tuleminen ja lapsena kasvaminen yksilötasolla
(tapahtumapaikkana
erityisesti
koti)
ja
kollektiivisella
tasolla
(tapahtumapaikkana ympäröivät yhteisöt, esimerkiksi kunnan palvelut ja
seurakunta) vaikuttavat siihen, millaiset sosiaaliset edellytykset lapsi saa
lahjana toisilta ihmisiltä suhteessa ympäristöönsä ja missä määrin hän joutuu
myöhemmin käyttämään voimavaroja omien intressiensä mukaisten kyvykkyyksien ja merkitysten hankkimiseen ja hyvien saavuttamiseen.
Jatkokysymykseksi jää, kenen lapseutta lapseuden sosiaalisella tasolla
pidetään hyvänä vahvistaa. Suomessa käydään esimerkiksi kiivasta yhteiskunnallista keskustelua kodin ja päivähoidon paremmuudesta varhais-
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kasvatuksessa. Keskustelun painopiste on lapsen kehityksessä, varhaiskasvattajien ammattitaidossa, lapsen eri hoitomuotojen vaikutuksissa lapsen
kehitykseen sekä toisaalta yhteiskunnan tulonsiirroista ja naisten osuudesta
työmarkkinoilla. Oleellista olisi laajentaa näkökulmia myös suhdetasolle:
Miten lapseutta suhteessa vanhempiin tuetaan? Missä määrin yhteiskunta voi
ottaa vanhemmuuteen kuuluvaa kasvatusvastuuta? Huolehtiiko yhteiskunta
myös uskonto- tai katsomuskasvatuksesta? Kenen lapseuteen suomalainen
yhteiskunta kasvattaa, vai ohjataanko kasvatuksella kapeasti yksilön
kehittymiseen?
Lapseuden psykologisella tasolla kysytään, keneltä sain elämän lahjaksi ja
kenelle olen lahja. Geneettis-biologisen ja sosiaalisen lapseksi tulemisen
lisäksi suhdekäsitteeseen lapsi sisältyy lapseuden kolmas, psykologinen
mielen ja merkityksen taso. Tarkoitan lapseuden psykologisella tasolla niitä
psykologisia mielensisäisiä aisti- ja kokemusmaailman prosesseja, joilla yksilö
rakentaa itselleen mielekkään suhteen ja kriteerit lapseudestaan suhteessa
vanhempiinsa, edeltäviin sukupolviin ja yhteisöön, jonka tehtävä on turvata
lapseutta sosiaalisella tasolla. 403 Yksilö joutuu työstämään psykologisesti
yksilötasolla vanhempiensa lapseksi tulemista ja lapsena säilymistä sekä
lapseuttaan ympäröivässä – tai puuttuvassa sekä usein vahingoittuneessa –
yhteisössään. Oleellinen psykologinen haaste on jäsentää oma lapseutensa
osaksi identiteettiään ja siten omaksua lapseutensa merkitys.
Lapseuden identiteetin omaksuminen merkitsee lapseksi tunnustautumista. Koska ihmiseksi tullaan lapsena (geneettis-biologinen taso) ja sosiaalisessa lapseksi tulemisessa koettu suhde ilmentää toiminnan tasolla
hyväksyntää tai hylkäystä, rakkautta tai torjuntaa, psykologisen lapseksi
tulemisen haaste on jäsentää saatu ja koettu lapseus osaksi suhteeseen
kykenevää identiteettiä.
Psykologinen lapseuden identiteettikin on riippuvaista sosiaalisista
suhteista ja niissä koetuista merkityksistä. Henkilökohtaiset kertomukset
ruokkivat identiteettiä. Niinpä pikkulapsiaikaansa muistamattoman lapsen
pyyntö “kerro siitä, kun olin pieni” omassa elämässä läsnä olleelle läheiselle
merkitsee vastavuoroista lahjan antamisen ja saamisen prosessia. Lapseuden
sosiaalinen merkitys kuvataan tällöin kertomuksena, jossa lapsi astuu perheen
ja lähiyhteisön sosiaaliselle näyttämölle osana sukupolvien, kansakunnan ja
ihmiskunnan ketjua.
Erityinen psykologinen haaste yksilölle on, jos hän ei esimerkiksi ole ollut
tietoinen biologisista vanhemmistaan tai suhteessa sosiaalisiin vanhempiin on
paljon katkoksia tai jännitteitä. Geneettis-biologinen, sosiaalinen ja psykologinen lapseus ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Osa psykologisesti rakentuvasta lapseuden identiteetistä on geneettis-biologisesti ja sosiaalisesti
lapselle (tai aikuiselle) annettua ja osa psykologisin keinoin ja tavoitteellisen
403 Lasten hoivaa ja kasvatusta tukevia yhteisöjä, kuten organisoitua päivähoitotoimintaa, voidaan myös
arvioida kysyen, pyrkivätkö ne tukemaan suhteeseen perustuvaa lapseutta vai ohjaamaan
mahdollisimman varhaiseen itsenäisyyteen ja kasvuun pois lapseudesta.
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toiminnan avulla omaksuttua. Voidakseen työstää psykologista lapseuttaan
osaksi identiteettiään yksilöllä on oltava jonkinlainen sosiaalinen suhde
vanhempaan, johon psykologinen suhde rakentuu.
Psykologisella tasolla lapsena olemisen välttämättömänä ehtona on, että
lapsi tietää, kuka tai keitä suhteen vanhemmat ovat (episteeminen asenne).
Tätä tietoa voi saada välittömästi suoraan vanhemmaltaan tai välillisesti
toisilta ihmisiltä tai luotettavista dokumenteista. Välttämättömänä ehtona on
myös jokin relaatio eli suhde lapsen ja vanhemman välillä. Psykologisessa
lapseudessa yksilö oppii tunnistamaan ne vastavuoroisessa suhteessa saadut
hyvät – lahjat – sekä mahdollisesti aiheutuvat haitat, jotka ovat vastavuoroisen suhteen antina. Hän tunnistaa suhteen laadullisia kriteerejä, eli mitä
lapseus merkitsee tiedollisisesti ja kokemuksellisesti.
Käsitteellisten ehtojen nojalla lapseus edellyttää lapsen suhdetta
vanhempaan. On olemassa lukuisia syitä, joiden vuoksi lapsen suotuisa suhde
vanhempaansa on uhattuna. 404 Onkin kysyttävä, voivatko jotkin suhteet
korvata lapsen ja vanhemman välisen suhteen. Onko suhde korjattavissa ja
miten? Millaista on hyvä ja millaista tuhoisa vanhemmuus? Sosiaalista ja
psykologista lapseuden tasoa pohdittaessa tulee pitää mielessä lapseuden
käsitteellinen ehto: koska lapseus on suhdekäsite, lapseus vaatii
käsitteelliseksi parikseen vanhemmuutta. Lapseutta tukevaa suhdetoimintaa
tavoiteltaessa lapsen ja aikuisen välinen relaatio ei ole riittävä. Puhe
lapseudesta viittaa suhdekäsitteistöön, mutta puhe aikuisesta viittaa tietyin
kriteerein osoitettavaan ikä- ja kehityskäsitteistöön. Aikuinen voi auttaa lasta
kasvamaan ja kehittymään esimerkiksi ammattimaisen hoivan kontekstissa,
mutta aikuisuus käsitteenä ei merkitse kyvykkyyttä asettua lasta varten
suhteeseen ja pysyvään sitoutumiseen. 405
Toimiakseen vanhemmuuden edustajana suhteessa lapseen iältään
aikuisen ihmisen persoonasta ja kyvykkyyksistä tulee löytyä ominaisuuksia ja
toimintatapoja, jotka ovat yhteensopivia vanhemmuuteen. Oleellisin ehto on
kyky asettua suhteeseen lapsen kanssa. Oman lapseutensa merkityksellisyyden kieltävä tai torjuva aikuinen kokee todennäköisesti vaikeutta vastata
lapsen tarpeeseen saada olla lapsi suhteessa vanhemmuuden edustajaan.
Psykologisen lapseksi tulemisen ehto on riittävä tietoisuus lahjana
saadusta geneettis-biologisesta ja sosiaalisesta lapseudesta ja kyky omaksua

Esimerkiksi vanhemman kuolema, sairaus, vanhempien ero, vanhemman vieraannuttaminen ja
työelämään liittyvät uhat (kuten matkatyö, epäsäännölliset työajat, työn vaativuus, pitkä työmatka)
voivat vaarantaa lapseuden siteen syntymistä ja säilymistä. Uutena ilmiönä puheterapeutit ovat
huolestuneita puhumattomien lasten kasvavasta määrästä. Syyksi epäillään pikkulasten vanhempien
vetäytymistä vuorovaikutustilanteista sosiaaliseen mediaan. http://yle.fi/uutiset/3-8356936 (viitattu
6.10.2016).
404

Erik H. Eriksonin mukaan aikuisuuden kehityshaasteena on mm. generatiivisuus, jolla tarkoitetaan
aikuisen vastuunalaisuutta ja sitoutumista pitämään huolta seuraavasta sukupolvesta. Käsitteenä
generatiivisuutta hyödynnetään psykologisten, sosiaalisten ja eettisten ilmiöiden tarkastelussa.
Korhonen 2008.
405
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lapseus suhteena vanhemmuuden edustajaan osaksi identiteettiä. Psykologisen lapseksi tulemisen ehtona on myös praksis -tyyppinen vastavuoroinen
toiminta, jossa suhde vanhempaan vahvistuu tavallisessa kanssakäymisessä –
aterioiden, leikkien, keskustellen, yhdessä toimien. Siinä sosiaalinen ja
psykologinen lapseksi tuleminen ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Lapseus
suhteessa toiseen ihmiseen tai yhteisöön voi vahvistua myös välillisesti
yhteistoiminnassa toisten kanssa, mutta ehtona on, että toimijat pitävät
tavoiteltavana hyvänä psykologisen lapseuden työstämistä ja lapseuden
omaksutun identiteetin vahvistumista. Kertomusten jakaminen ja siten
sosiaalisen muistin vahvistuminen tukevat myös lapseuden yksilöidentiteettiä.
Yhteiskunnallisena kysymyksenä on syytä pohtia, arvostetaanko lapseutta
lahjana ja suhteena. Haasteena voisi olla löytää toimintamalleja, joiden avulla
lapseuden identiteettiä tukevaa ydintä opitaan vahvistamaan silloinkin, kun
lapseudessa on jännitteitä. Yhteiskunnallisella tasolla vaikuttaa siltä, että
puhe lapsista painottuu lapsuuteen – vieläpä usein ongelmakeskeisesti.
Suhdetason hämärtyminen on kuitenkin yhteydessä lukuisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten yksinäisyyteen, syrjäytymiseen sekä mielenterveyden ja terveydenhuollon yksilökeskeisyyteen.
Tiivistän lapseuden geneettis-biologisen, sosiaalisen ja psykologisen tason
perusmallin annin seuraavasti. Lahjana saatu geneettis-biologinen lapseus on
lapseuden geneettis-biologisen olemuksen empiirisesti todennettava perustaso. Se mahdollistaa lapseuden sosiaalisen ja psykologisen tason ja ylisukupolvisen biologisen jatkuvuuden. Annettu sosiaalinen lapseus syntyy
sosiaalisen toiminnan kautta lapseksi tunnustamisena, joka mahdollistaa
lapseussuhteessa yhteenkuuluvuutta, hoivaa, luottamusta, rakkautta, iloa,
turvaa, kasvua, vastavuoroisuutta ja yhdessä toimimista. Omaksuttu psykologinen lapseus edellyttää vastavuoroista tunnustamista. Lapseuden psykologinen taso mahdollistaa lapsena olemisen identiteetin ja merkitysten
muodostumista. Vakiintunut identiteetti ja merkityksinä tulkitut hyväkäsitykset ohjaavat toimintaa.
Esitän seuraavaksi lapseksi tulemisen teologisen perusmallin, jolla on
vastaavuus ihmisen lapsena olemisen perusmalliin. Teologisella ontologisella
tasolla lapseksi tuleminen on Jumalan lahja luomisessa ja kasteessa, Jumalan
lapseksi ottamisessa. Lapsen kannalta ensimmäisestä uskonkappaleesta
nouseva luomisen teologiaan perustuva ajattelu tarkoittaa, että jokaisen
maailmaan syntyvän ihmisen olemuksellinen alkuperä on Jumalassa. 406
Jatkuvassa luomisessa yhä uudet olennot saavat elämänsä lahjana Jumalalta
Jumalan rakkauden vuoksi. Jumalan olemuksellista rakkautta kieltämättä
kenenkään ihmisen ei ole mahdollista luokitella joitakin ihmisiä luomisessa
elämään kutsutuiksi ja kieltää luotuisuuteen perustuvaa arvokkuutta toisilta.
406 KK, Das Apostolicum, BSELK 870–871. “Uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko
luomakunnan, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat ja kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit
sekä pitää niitä jatkuvasti yllä.” Tunnustuskirjat, 305.
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Jumalan jatkuva ja elämää ylläpitävä lahjoittava luomistyö on jokaisen lapsen
ja jokaisen ihmisen olemassaolon välttämätön ehto.
Luomistodellisuutena lapseus on ihmisyyden jaettu perusta. Ihmisistä
jokainen on syntynyt lapseksi. Ihmisen standardina usein käytetty aikuisuuden mittapuu on perusteeton, sillä ihmisyydessä aikuisuus on kontingenttia. Kaikki ihmiset eivät saavuta aikuisuutta mutta ovat silti saaneet
lahjana elämän. Teologisella, olemuksellisella tasolla juuri lahjaksi saatu
elämä konstituoi suhteen Jumalaan, lahjan antajaan.
Teologisella tasolla rinnastus ihmisen lapseuden kolmitasoisen mallin
geneettis-biologiseen tasoon voidaan rakentaa metaforana äidin ja kohdussa
kasvavan lapsen välisestä suhteesta. Se kuvaa Jumalan ja ihmisen välistä
suhdetta. Geneettis-biologisella tasolla tarkasteltuna suotuisassa tilanteessa
lapsella on äidin kohdussa tarjolla kaikki elämäänsä tarvittavat edellytykset.
Vastaavasti Jumalan ja luomakunnan olemuksellisen suhteen nojalla kaikki
hyvät ovat Jumalan ihmiselle – lapselleen – antamia lahjoja (donum) ilman
omia ansioita. Kohdun ulkopuolella liian kehittymättömällä sikiöllä ei
itsessään ole riittäviä geneettis-biologisia elämän ehtoja, sillä hänen elämänsä
on riippuvainen äidin kohdun suojasta. Teologisella käsitteistöllä ilmaisten
lapsen alkuperä ja olemassaolo on kokonaan Jumalassa ja suhteessa Jumalaan
lapsella on tarjolla kaikki hyvät. Sen sijaan itsessään, irrallisena Jumalasta ja
luodusta todellisuudesta ihminen ei ole mitään. 407
Isossa katekismuksessa korostetaan, että Jumala välittää lahjojaan
vanhempien ja esivallan kautta, sillä luodut ovat “käsi, kanava ja väline, joiden
kautta Jumala antaa kaiken”. Luodut olennot eivät itse pysty tuottamaan niitä
hyviä antimia, jotka saadaan lahjana hyvältä Jumalalta. 408
Teologinen lapseuden ontologinen taso kuitenkin verhoutuu salatuksi ja
hauraaksi elämän perustaksi. Jumala jakaa lahjojaan luotujensa välityksellä,
ja niinpä lapseksi tuleminen edellyttää luotujen (tässä erityisesti vanhempien)
yhteistoimintaa Jumalan kanssa. Tässä yhteistoiminnassa on monia
vaikeuksia. Toiseksi luotujen olentojen tulee tunnistaa ja tunnustaa lahjojen
tulevan Jumalalta eikä sortua itseriittoisiin kuvitelmiin. Jumalan salattu
toiminta ihmisten välityksellä on altista jäämään tunnistamatta. Ideaalitilanteessa luomiseen perustuva lapseus ymmärretään teologisella ontologisella tasolla Jumalan työksi ja siihen vastataan kiitoksella Psalmin 139 kirjoittajan tavoin: “Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet
minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” (Ps. 139:13)
Lahjan ja palkan käsitteiden sekaannukset johtavat toisinaan epäjohdonmukaisuuksiin tunnustuskirjateksteissä. Lutherin Isossa katekismuksessa
kirjoittaja korostaa, millainen palkka seuraa neljännen käskyn noudattamisesta ja millainen rangaistus uhkaa sen noudattamatta jättämisestä.
Hyväntahtoinen lukija voi tulkita palkkalupauksen retoriseksi suostuttelukeinoksi. Kuitenkin on epäjohdonmukaista, että Luther kuvaa esimerkiksi
407
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puolisoa ja lapsia toisaalta palkaksi neljännen käskyn noudattamisesta ja
toisaalta ensimmäisen käskyn selityksessä lahjaksi. 409 Palkkaan ja ansioon
viittaavat termit ohjaavat pitämään puolisoa ja lapsia omaisuutena. Luther
perustelee myös, ettei neljännen käskyn lupauksesta, eli pitkästä iästä, voi
nauttia ilman puolisoa ja lapsia. Väite välineellistää heitä eikä ohjaa heidän
tunnustamiseensa toimijoina.
Lapseuden teologisella ontologisella tasolla Jumala antaa elämän. Ihmisen
synnin- ja tuhonalaisuuden taas katsotaan aiheuttavan muun muassa
kuoleman. Olemuksellisella tasolla Jumalan toiminta muuttaa myös langenneessa luomakunnassa elävän ihmisen tilan. Jumala muuttaa synninalaisessa
todellisuudessa elävän ihmisen statuksen ja ontologisen olemuksen niin, että
kuoleman ja kadotuksen alaisesta Aadamin lapsesta, synnin orjasta tulee
Jumalan lapsi. Teologisella ontologisella tasolla lapseksi tuleminen edellyttää
siis sekä Jumalan luomis- että lunastustyön: Galatalaiskirjeessä Paavali
muotoilee, miten Jumalan toiminta on Kolminaisuuden vuorovaikutusta
ihmisten kanssa.
Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta
hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät
vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette
Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa
Hengen, joka huutaa: ’Abba! Isä!’ Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja
jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta. (Gal. 4:4–
7)

Läheistä suhdetta osoittava kutsumanimi Abba kuvaa, miten ihmisen
asema muuttuu Jumalan edessä. Lapsi, joka kutsuu isäänsä isiksi tai iskäksi,
viestii suhteeseen kuuluvasta kiintymyksestä ja epämuodollisuudesta.
Reformaattoreiden raamatunkäännöksissä painottuu, että alkukielten
maskuliinisista muodoista “υἱοθεσίαν; ὅτι δέ ἐστε υἱοί” huolimatta lapseus
(Kindschaft) ymmärretään inklusiivisesti yli sukupuolirajojen. Lapseus
suhteessa Jumalaan on myös ihmisten keskinäinen jaettu side.
Ontologis-metafyysisellä tasolla Jumalan jatkuva luomistyö on lapseuden
välttämätön ehto ensinnäkin, jotta lapsi tulee olevaksi ruumiillisena (corpus),
sielullisena (anima) ja hengellisenä (spiritus) olentona. Toiseksi
lunastuksessa lapsen olemus muuttuu suhteessa Jumalaan tuhon alaisuudesta
Jumalan valtakunnan alaisuuteen, Jumalan lapseksi. Luterilaisen kasteen
teologian mukaan kasteessa saatu usko (iustitia prima) on ensisijaisesti
Jumalan lahja (donum), joka on tätä pelastavaa uskoa. 410
Teologisen metafyysis-ontologisen tason muotoilu on aina vuorovaikutuksessa reaalitodellisuuteen. Lapseksi ei voi tulla ilman todellisia
vanhempiaan. Teologisesta näkökulmasta lapseksi tuleminen on aina sidottu
ihmisyhteisöön, mikä merkitsee huokoisuutta ihmisen lapseksi tulemisen
tasoihin nähden ja metafyysis-ontologisen ja teologisen sosiaalisen tason
409
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välillä. Keskeistä on, että luterilaisen tunnustuksen mukaan jokaisen ihmisen
alkuperä on Jumalan luomistodellisuudessa riippumatta hänen geneettisbiologisten tai sosiaalisten vanhempiensa ominaisuuksista, toimintatavoista,
kansasta, uskonnosta tms. Toisaalta kategorisesti synnin ja tuhovoimien
alaisessa maailmassa kristillisen ilmoituksen mukaan jokainen lapsi tarvitsee
kastetta siirtyäkseen Jumalan valtakunnan alaisuuteen, olemukseltaan
Jumalan lapseksi. Kastetta taas ei voi tapahtua ilman kirkkoa, joka toimii
kastaen, opettaen ja sakramentteja toimittaen.
Teologisella lapseuden sosiaalisella tasolla perheessä ja kirkossa välitetään
kokemusta siitä, että lapsi on olemukseltaan Jumalan lapsi ja kutsuttu
elämään suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiin. Teologinen lapseuden sosiaalinen taso perustuu kysymykseen: Kenen lapsi pohjimmiltani olen?
Teologisesti tulkittuna lapseuden sosiaalinen taso edellyttää vanhemmuuden
edustajia ja yhteisöä, joka välittää lapselle jumalasuhdetta ilmaisevan
kertomuksen, jonka osaksi lapsi hyväksytään ja jolle uskotaan yhteisön
identiteetin ja yhteisen muistin merkitykset. Lapsi voi jäädä myös ilman tätä
lahjaa, mikä merkitsee, ettei häntä kasteta eikä hän opi yhteisössään teologista
lapseuden kieltä eikä hänelle tarjota mahdollisuutta tulkita olevansa Jumalan
luoma ja jumalasuhteeseen kutsuttu.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavien
tekstien mukaan teologinen lapseuden sosiaalinen identiteetti rakentuu 1)
perhe-elämän hengellisessä kutsumuksessa, 2) Jumalan lasten yhteisöksi
mielletyssä kirkossa ja 3) globaalissa todellisuudessa, jossa Jumalan lapsen
kutsumus eletään todeksi historiallisella hetkellä osana maailmanhistoriaa. 411
Teologinen sosiaalinen taso johtaa siis ensinnäkin tarkastelemaan, miten
luterilaisen ajattelun mukaan lapseksi tulemisen ehdot ovat 1) ihmisen
lapseksi tuleminen, 2) hyväksyntä osaksi perheyhteisöä, joka heijastelee
mikrotasolla suhdetoimintaa lapsen ja Jumalan välillä, 3) lapsen kaste sekä
hyväksyntä ja osallisuus laajenevina kehinä kirkossa ja koko maailmassa,
jolloin 4) lapsi oppii uskon, etiikan ja rukouksen perusteet ja siten
toimintamallin suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiin.
Teologisella sosiaalisella tasolla vanhempien velvollisuutena on huolehtia
siitä, että lapset kastetaan ja kasvatetaan ymmärtämään kristinoppia ja
harjoittamaan niitä omassa elämässään. Kasvatustavoitteena suhde Jumalaan
ja opastaminen Jumalan tahdon noudattamiseen on ensisijaista.
Perhekutsumus mahdollistaa sosiaalisella tasolla lapseksi tulemisen.
Perhe-elämän ja kirkon sosiaalisen tason linkkinä luterilaisessa perinteessä on
kasteen yhteydessä annettu kummin tehtävä. 412 Lutherin kastekaavassa
Voidaan kysyä, voiko lapseuden jaettu identiteetti rakentua niin vahvaksi, ettei se vesity, siirryttäessä
yhä laajempaan globaaliin todellisuuteen. Voiko Jumalan lahjana saadun lapseuden identiteetti
konstituoida sellaista yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta, joka ei sorru sisaruuden ja veljeyden
käsitteistölle perustuvaan taisteluntahtoon ei-sisaria ja ei-veljiä tai kateellisia sisaruksia vastaan? Vrt.
Savonius-Wroth 2011, 199–208.
411
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ohjataan kummeja ottamaan lapsi vastaan kasteen jälkeen, mikä symboloi
kasteessa uudestisyntyneen lapsen vastaanottamista hengellisenä lapsena.
Ideaalitilanteessa suhteessa vanhempiinsa ja kummeihinsa lapsi oppii myös
suhteestaan Jumalaan. Vääristyneessä suhteessa myös lapsen jumalakuva
saattaa väärentyä. Kummin erityinen tehtävä on pitää huolta, että lapsi oppii
sosiaalisessa kontekstissaan tuntemaan, kenen lapsi hän ensisijaisesti on. 413
Ideaalinen luterilainen perhe-elämä on vahvasti sidottu kirkon elämään.
Ekklesiologinen tarkastelu osoittaa, miten lapseksi tullaan ja säilytään kirkon
sosiaalisessa kontekstissa. Kaikkien perhekunnan jäsenten suhde Jumalaan
vahvistuu Sanan ja sakramenttien välityksellä. Kasteen sakramentissa tullaan
Jumalan lapsiksi, ja sakramentit vahvistavat yhteyttä Jumalaan.
Sekä perheen hengellisen elämän perustana että yhteisen jumalanpalveluselämän osana Jumalan lapset asettuvat yhdessä rukoilemaan Jeesuksen
opettamin sanoin: “Isä meidän, joka olet taivaissa.” 414 Tämä rukous eksplikoi
Taivaallisen Isän ja hänen lastensa välisen vastavuoroisen suhteen.
Ekklesiologian näkökulmasta teologisen sosiaalisen tason tarkastelu
osoittaa, että lapseksi tulemisen ehtona on, että 1) vanhemmat tuovat lapsen
kastettavaksi ja 2) kristillinen kirkko toimittaa kasteen, jossa tullaan Jumalan
lapseksi. 3) Kristillinen kirkko huolehtii kastamisen ja opettamisen tehtävästä
yhdessä vanhempien ja kummien kanssa, jotta lapsi voi oppia tuntemaan
Jumalan. 4) Rippi ja ehtoollinen sekä Jumalan sanan välittäminen ovat
lahjoja, jotka vahvistavat Jumalan lapseutta. Edelleen ajankohtainen kysymys
on, pääsevätkö kastetut lapset osallistumaan ehtoolliselle ja mikä merkitys on
sillä, jos he eivät pääse. 5) Jeesuksen esimerkkiä seuraten Jumalan lapset
ikään katsomatta asettuvat lapsina rukoilemaan taivaallista Isää. Nämä kaikki
yhdessä avaavat myös globaalin kristinuskon ja Jumalan lapseuden näköaloja.
Teologisella sosiaalisella tasolla lapsen hengellinen lapseus on ulkoapäin
uhattuna, jos lasta ympäröivä yhteisö, kuten perhe, seurakunta tai
yhteiskunta, suhtautuu välinpitämättömästi lapseen ja niihin velvoitteisiin,
joita sillä lasta kohtaan on.
Teologisella lapseuden kilvoittelun tasolla vastataan perheessä ja kirkossa
saatuun Jumalan lapseuden lahjaan. Näin tiedostetaan tarve tulla lapseksi ja
etsitään teologista lapseuden identiteettiä. Psykologisen lapseksi tulemisen
vastaavia teologisia lähikäsitteitä ovat hengellisyys, pyhitys, spiritualiteetti ja
kilvoitus. Käsiteklusterina ne kuvaavat yksilön teologisesta katsomuksesta ja
kokonaisvaltaisesta fyysisestä, psyykkisestä ja hengellisestä identiteetistä
kumpuavaa toimintaa ja tunnustautumista suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiin. Kyse on lahjana saadun uskon aktiivisesta puolesta (iustitia secunda),
olemuksen alkuperään Jumalassa ja kummin tehtävään välittää viestiä siitä. Lapsen vanhemmat eivät
ole lapsen perimmäinen alkuperä, vaan Jumala välittää heidän kauttaan lahjansa lapsilleen.
413

KK, Das Tauffbüchlein, BSELK 910.

Isä meidän -rukous kuuluu Vähän katekismuksen mukaan kodeissa päivittäiseen aamu- ja
iltarukoukseen sekä ruokarukoukseen (KK BSELK 890–894) ja seurakunnan liturgisessa elämässä
jumalanpalveluksiin, rukoushetkiin ja kirkollisiin toimituksiin.
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joka on yksilön toimintaa vastauksena lahjaan. 415 Kristillinen lapseksi
tulemisen prosessi kilvoituksena tapahtuu suhteessa Jumalaan ja
lähimmäisiin. Lapseuden käsitteistöllä se on elämää Jumalan lapsena ja
samalla toimimista suhteessa toisiin Jumalan lapsiin. Kilvoittelun elämäntapa
tunnustaa realiteetit Jumalan lasten synninalaisuudesta, joten kilvoitteluun
kuuluu säännöllinen rippi, jossa syntien anteeksiannossa palataan kasteen
lahjaan ja synnytään uudesti. Jatkuvassa uudestisyntymässä konkretisoituu
lapseksi tulemisen jatkuva prosessi ja sen lahjaluonne, jolloin Jumalan
lapseuden lähikäsite on lahjana saatu vanhurskaus.
Lapseuden psykologista tasoa vastaava teologinen merkitys voi olla myös
kääntymykseen ja tietoiseen elämän suunnan muutokseen (metanoia) liittyvä
pyrkimys tulla lapseksi ja tiedostaa lapseus. Matteuksen evankeliumin 18.
luvun mukaan välttämätöntä on kääntyminen (στραφῆ) ja lapsen esimerkin
seuraaminen. Oleellista on ihmisen olemukseen kuuluvan riippuvuussuhteen
tiedostaminen: itseriittoisuus on valheellista. Lapseuden ydinolemus on
heteronomia, riippuvuus Jumalasta, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.
Toisaalta lapseuteen kuuluu lahjojen vastaanottaminen ja edelleen kiitollisuuden motivoimana lahjoihin aktiivisella toiminnalla vastaaminen.
Kuten lapseuden psykologinen taso myös teologinen lapseuden kilvoittelun
taso on yksilöllinen ja yhteisöllinen prosessi. Tätä yhteistä muistia voidaan
kuvata analogialla yhteisten juurien etsintänä sukuseurassa ja vastaavasti
teologisella tasolla seurakunnassa tai kirkossa. Lapseuden perusmallin
psykologisen tason haastetta, omien lapseuden juurien etsintää, voidaan
verrata seurakunnassa ja kirkossa tapahtuvaan Jumalan lapseuden juurien
etsintään. Esimerkiksi Jeesuksen sukuluetteloissa korostetaan ihmisten
ylisukupolvista ketjua ja Jumalan lupausten toteutumista historiassa viestinä,
miten Jumalan todellisuus sitoutuu ihmisten todellisuuteen.
Sukujuhlia voi verrata jumalanpalvelukseen, jota luonnehditaan Jumalan
perheväen juhlaksi. Yhteisellä kokoontumisella on yliajallinen luonne, jossa
perheen jäsenyyden identiteetti vahvistuu sisaruuden ja veljeyden kautta.
Suvun historian kuvaaminen yhtenäisenä kertomuksena on verrattavissa
kertomukseen Jumalan perheväestä, jonka osana yksilö peilaa lapseuden
identiteettiään.
Teologisella lapseuden kilvoittelun tai spiritualiteetin tasolla lapseus on
kirkossa uhattuna ensinnäkin, jos lapseutta ei nähdä hengellisesti tavoiteltavana 416 tai jos toimijat eivät tahdo muusta syystä asettua lapseksi. Edelleen
lapseus on uhattuna, mikäli henkilö ei tiedä tai tunnista, kenen lapsi
pohjimmiltaan on tai miten lapseksi tullaan spiritualiteetin näkökulmasta.
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on haasteita näillä kaikilla tasoilla.
415 Eero Huovinen on eritellyt kirjassaan Fides infantium uskon kahtalaista luonnetta (duplex iustitia),
jossa usko (iustitia prima) on ensisijaisesti Jumalan lahja (donum) ja sen toinen puoli on yksilön
aktiivista toimintaa, vastausta lahjaan (iustitia secunda). Huovinen 1991, 32–45.

Jännitteitä aiheuttaa esimerkiksi Paavalin ajattelu jakeissa 1. Kor. 13:11 ja 1. Kor. 14:20, joissa
painottuu kehittyminen pois lapsen ominaisuuksista.
416
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4.3 LAPSEKSI TUNNUSTAMINEN
Hyödynnän edellisessä alaluvussa esittämääni teologista lapseksi tulemisen
mallia ja tarkastelen seuraavaksi, miten kirkon tunnustusta ja toimintaa
ohjaavissa teksteissä ilmaistaan lapseksi tunnustamista. Oleellinen lisäkysymys on, miten teologinen lapseksi tunnustaminen tai tunnustamatta
jättäminen vaikuttaa yksilön asemaan ja mihin lapseksi tunnustaminen ja
tunnustautuminen perustuvat.
Lutherin Vähän katekismuksen liitteen kastekaavassa muotoillaan
teologista perustaa ajatukselle, miten Jumalan lapseksi tullaan. Liitteessä
kuvataan kastamattoman lapsen olemuksellista tuhon alaisuutta ja
ilmaistaan, että pieni, kastamaton lapsi on joutunut perisynnin vuoksi
perkeleen valtaan, synnin ja vihan lapseksi. 417 Tämä on lapsen olemuksellinen
hätä, josta mikään inhimillinen apu tai suurinkaan omistautuminen lapsen
parhaaksi ei voi pelastaa.
Teologisella sosiaalisella tasolla kristillinen kirkko rukoilee, että kasteessa
lapsesta tulisi Jumalan lapsi. Kasteessa päästään eroon synnistä, kuolemasta
ja helvetistä. Kasteessa tullaan elämän lapsiksi ja kaikkien Jumalan aarteiden
(aller güter) perillisiksi, Jumalan omiksi lapsiksi (Gottes selbst kinder) ja
Kristuksen veljiksi (Christus brüder). Koska kasteen sakramentissa on
kysymys lapsen äärimmäisestä hyvästä ja vapautumisesta pahasta, kastetoimitukseen osallistujilta edellytetään tilanteeseen sopivaa vakaata mieltä ja
oikeaa uskoa. 418 Modernilla kielellä tätä voitaisi nimittää pyhän tajuksi, joka
osaa tunnistaa ihmisenä olemisen uskonnollisen tason tai spiritualiteetin
merkityksen. 419 Sakramenteissa Jumalan sana muuttaa havaittavassa
todellisuudessa tapahtuvan inhimillisen toiminnan Jumalan toiminnaksi.
Kasteessa Jumalan performatiivinen sana luo uutta. Kirkon tunnustuksen
mukaan kasteessa on kysymys lapsen uudesta syntymästä, jossa hän syntyy
Jumalan omaksi lapseksi. Tämä ilmaus korostaa lapseuden olemuksellista
tasoa yhteytenä Kristukseen ja Jumalaan:
- - emmekä saa häpäistä Jumalaa, joka siinä antaa äärettömän ja
pohjattoman armonsa rikkauden tulvia ylitsemme ja joka itse on antanut
sille nimeksi ’uusi syntyminen’, koska me siinä pääsemme kaikesta
Perkeleen hirmuvallasta vapaiksi, eroon synnistä, kuolemasta ja
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Isossa katekismuksessa Luther kuvaa kasteen sakramentin erityisyyttä seuraavasti: “Ymmärrä siis,
mikä ero tässä on. Kaste on aivan eri asia kuin muu vesi. Tämä ei johdu veden luonnollisesta olemuksesta
vaan siitä, että veteen tulee jotain jalompaa. Jumala itse luovuttaa siihen kunniansa ja panee siihen
valtansa ja voimansa. Siksi se ei olekaan pelkkää luonnollista vettä, vaan jumalallista, taivaallista, pyhää
ja pelastavaa vettä tai jotain vielä ylistettävämpää. Kaikki tämä johtuu sanasta, taivaallisesta ja pyhästä
sanasta, jota kukaan ei pysty kyllin ylistämään.” Tunnustuskirjat, 401. GK Taufe, BSELK 1114–1115.
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helvetistä, elämän lapsiksi ja kaikkien Jumalan aarteiden perillisiksi,
Jumalan omiksi lapsiksi ja Kristuksen veljiksi. 420

Katekismuksissa Luther ei esitä teologisia määritelmiä siitä, miten
Jumalan omiksi lapsiksi tuleminen tapahtuu. Kyse on reaalisesta tapahtumasta, johon vastataan esimerkiksi lapseksi tunnustautumisena päivittäin
toistettavassa Isä meidän -rukouksessa. Isä meidän -rukouksen puhuttelu
ohjaa uskomaan (glauben sollen), että Jumala on oikea Isämme ja me hänen
oikeita ja rakkaita lapsiaan (rechter Vater, lieben Vater – rechte Kinder, lieben
Kinder). 421 Siten Jumalan lapseutta ei pidetä ainoastaan kielellisen tason
metaforana, vaan se ilmaisee uskon todellisuutta ja olemuksellista yhteyttä,
joka ilmenee suhteen jatkuvuutena Jumalan kanssa.
Lutherin ohjeessa Kasteen toimittaminen kummin korkea hengellinen
vanhemmuuden velvollisuus ilmenee konkreettisena toimintana. Lapsen
kasteen jälkeinen kummien toiminta on performatiivista. Kummit ottavat
Jumalan lapseksi uudesti syntyneen (der dich anderweit geboren hat) lapsen
vastaan, kun lapsi ojennetaan kummeille. Toimintatapa korostaa kummien 422
hengellistä sosiaalista vanhemmuutta suhteessa lapseen. 423 Kummiuden side
syntyy erityisenä suhteena lapseen juuri lapsen kasteessa. 424 Siten puhe
kummiudesta edellyttää suhteeseen perustuvaa puhetapaa kummilapsen
kanssa. Pelkkä lapsen ikään ja kehitykseen viittaava kieli taas kapeuttaa
kummina ja kummilapsena olemisen merkitystä.
Ison katekismuksen Isä meidän -rukouksen ensimmäisen pyynnön
selityksessä Luther korostaa sosiaalista teologista tasoa viitatessaan Jumalan
nimen saamiseen kasteessa. Jumalan lapseksi tullaan, kun kastetut saavat
KK Das Tauffbüchlein, BSELK 907. “ein neue Geburt heist - - Kinder des lebens und Erben aller güter
Gottes und Gottes selbst kinder und Christus brüder werden”. Ilmaus Kristuksen veljiksi tulemisesta
kasteessa osoittaa, ettei Lutherin inklusiivinen kieli ulotu kaikkiin lapseusteksteihin.
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KK Das Vaterunser, BSELK 874–875.
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Latinan kielessä sanan kummi merkitys viittaa yhteiseen vanhemmuuteen (commater, compater).
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KK, Das Tauffbüchlein, BSELK 910.

Piispainkokouksen asettaman työryhmän mietinnössa Kummiuden perusteet ja toteutuminen
kirkossa vuodelta 2004 hahmotettiin kirkon säädöspohjan perusteella kummiuden todistajan, avustajan
ja mukana kulkijan funktiot. Lausunnossa hengellinen vanhemmuus luokitellaan kuuluvaksi
kasvatustehtävän nojalla mukana kulkijan tehtävään. Ensimmäinen pulma on, että aineistona käytetään
kirkon säädöspohjaa eikä kirkon tunnustusta tai liturgisia tekstejä juurikaan tarkastella. Lapsen
käsitteen kannalta on pulmallista, että säädösten kieli on kapeaa. Juridisiin teksteihin tai
säädösteksteihin olisi jokseenkin haastavaa sisällyttää hengellisen vanhemmuuden ja siihen kuuluvien
velvollisuuksien ja merkitysten käsitteistöä. Kummiuden perusteluissa tarvitaan siis myös kirkon omaa
tunnustusta ja liturgiaa ohjaavien tekstien tarkastelua siitä, mitä teologisia merkityksiä säädökset
sisältävät ja mitä säädöksissä sivuutetaan.
424

Kuitenkin erityisen pulmallista lausunnon kolmijaossa mielestäni on, miten valittu kummiuden
tarkastelu vaikuttaa käsitykseen kasteen luonteesta, mikäli kummius typistyy näihin kolmeen funktioon.
Kummiuden todistaja- ja avustajafunktio ohjaavat tarkastelemaan kastetta kertaluonteisena
tapahtumana. Tämä ei vastaa tunnustuskirjojen kasteteologiaa. Kasteen lahja kutsuu päivittäin kasteen
harjoittamiseen. GK Taufe BSELK, 1120–1123. Kummiuden ymmärtäminen vanhemmuutena tukee
myös kasteen elämänmittaisen harjoittamisen merkitysten ymmärtämistä.
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Jumalan nimen eli tulevat kristityiksi (Christen). Sakramenteissa Jumala
kiinnittää (mit im verleibet; uniti et copulati) kristityt itseensä, jolloin yhteys
Jumalaan vahvistuu. Hurskaiden lasten esimerkkiä seuraten rukouksessa
tulee pyytää, että Jumalan nimi tulee pyhäksi myös maan päällä:
Sillä koska me olemme tulleet kristityiksi ja meidät on kastettu, meille on
annettu Jumalan nimi, niin että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Meillä
on myös sakramentit, joiden välityksellä Jumala liittää meidät
yhteyteensä siten, että kaikki mitä hän omistaa, on tarkoitettu meidän
käyttöömme. Meidän on siis kaikkein eniten kannettava huolta tästä
suuresta tarpeesta, että hänen nimensä on kunniassa ja että pidämme
sitä pyhänä ja jalona, kaikkein suurimpana aarteenamme ja pyhimpänä
kalleutenamme. Kuin hurskaat lapset meidän on rukoiltava, että hänen
nimensä, joka on aina ollut pyhä taivaassa, tulisi pyhäksi ja pysyisi
sellaisena myös maan päällä, meidän keskuudessamme ja koko
maailmassa. 425

Vähän katekismuksen Isä meidän -rukouksen ensimmäisen pyynnön
selityksessä Luther opettaa, että Jumalan nimi tulee pyhitetyksi keskellämme,
kun Jumalan sanaa opetetaan puhtaasti ja selkeästi ja “me Jumalan lapsina
elämme sen mukaan”. Jumalan nimen pyhittäminen merkitsee siis Jumalan
lapsiksi tunnustautumista elämässä ja toiminnassa. Sitä voidaan nimittää
kilvoitteluksi tai kutsumukseksi. Jumalan nimen häpäiseminen tapahtuu, kun
joku opettaa ja elää muuten kuin Jumalan sana opettaa. 426 Ison
katekismuksen vastaavassa selityksessä Luther ohjaa kaikenikäisiä
osoittamaan toiminnallaan, että he ovat kunnon lapsia. Kristitty kantaa
elämässään Kristuksen nimeä ja edustaa siten toiminnallaan Jumalaa.
Lutherin mukaan Jumalan nimi tulee pyhitetyksi, kun kristittyjen oppi ja
elämä ovat jumalallista ja kristillistä. “Kunnon lapsena” kristitty edustaa
taivaallista Isää. Ihanteellista olisi, että lapset tuottavat Isälleen toiminnallaan
kunniaa ja kiitosta. Häpeällinen käytös sen sijaan asettaa kyseenalaiseksi koko
suhteen Isään:
Häpäisee ja loukkaahan jo maallistakin isää ilkeä ja pahantapainen
lapsi, joka vastustaa häntä sanoin ja teoin. Lapsensa tähden hänen on
kärsittävä häpeää ja halveksuntaa. Aivan samalla tavalla loukkaa
Jumalan kunniaa myös se, että me, hänen nimellään nimetyt ja häneltä
kaikenlaista hyvyyttä saaneet, opetamme, puhumme ja elämme toisin
kuin hurskaiden ja taivaallisten lasten kuuluu. Hän joutuu sitten
kuuntelemaan, miten meistä sanotaan: Eivät he voi olla Jumalan lapsia,
pakko heidän on olla Perkeleen lapsia. 427

425

Tunnustuskirjat, 388. GK Erste Bitte, BSELK 1082–1083.

426

KK Das Vaterunser, BSELK 874–875.

Tunnustuskirjat, 388–389. GK Erste Bitte, BSELK 1082–1083. Risto Saarinen viittaa artikkelissaan
The Trinity, Creation and Christian Anthropology anglikaanis–ortodoksiseen teologiseen dialogiin The
Church of the Triune God (2008), jossa erotettiin teologisten metaforien oikeutettu ja sopimaton käyttö.
Lausunnon mukaan dogmaattisen väärinymmäryksen riski syntyy, kun ihmisen toiminnasta lainatut
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Lasten toiminnan katsotaan siis ilmaisevan, kenen nimissä ja kenen
esimerkkiä seuraten he toimivat.
Yksimielisyyden ohjeen opinkohdassa III Jumalalle kelpaava
uskonvanhurskaus esitetään kristologinen perustelu uskon vanhurskaudelle.
Tämä vanhurskaus on lähikäsite Jumalan lapseudelle, sillä Jumalan lapsiksi
otetaan Kristuksen kuuliaisuuden tähden:
Kristus on meidän vanhurskautemme molempine luontoineen, ei siis
ainoastaan jumalallisen tai inhimillisen luonnon puolesta. Jumalana ja
ihmisenä Kristus on täydellisellä kuuliaisuudellaan meidät lunastanut
synneistämme, vanhurskauttanut ja pelastanut meidät. Uskon
vanhurskaus on sama asia kuin syntien anteeksiantamus ja sovinto
Jumalan kanssa. Jumalan lapsiksi meidät otetaan yksinomaan
Kristuksen kuuliaisuuden tähden. Yksin uskon kautta tämä kuuliaisuus
sulasta armosta luetaan kaikille oikein uskoville vanhurskaudeksi; tämä
kuuliaisuus päästää heidät kaikesta vääryydestä. 428

Vanhurskautuksessa Kristuksen kuuliaisuus annetaan Isän edessä
osaksemme, kun Jumala antaa synnit anteeksi absoluutiossa. Syntinen
julistetaan vapaaksi synneistä ja kadotustuomiosta, jolloin hänet otetaan
- - Jumalan lapseksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Tätä emme
lainkaan ansaitse emmekä ole sen arvoisia. Tämä ei perustu siihen, mitä
me aikaisemmin, samanaikaisesti tai myöhemmin teemme, vaan
pelkästään armoon, yksin meidän Herramme Kristuksen ansioon,
täydelliseen kuuliaisuuteen, katkeraan kärsimykseen ja kuolemaan sekä
hänen ylösnousemukseensa. Hänen kuuliaisuutensa luetaan meille
vanhurskaudeksi. 429

Opinkohdassa erotetaan
Widergeburt) kaksi käyttöä.

sanan

regeneratio

(uudestisyntyminen,

Suppeammin sitä käytetään merkityksessä remissio peccatorum et
adoptio in filios Dei ’syntien anteeksiantaminen ja Jumalan lapseksi
ottaminen’. Jälkimmäisessä merkityksessä Puolustus käyttää sitä
alinomaa: iustificatio est regeneratio, vanhurskautus on samaa kuin
uudestisyntyminen. 430

symbolit siirretään kuvaamaan Jumalan elämää. Saarisen mukaan läntiseen teologiseen
itseymmärrykseen kuitenkin kuuluu, että Luojan ja luodun välillä vallitsee perustava ero. Tämä
ennakko-oletus mahdollistaa melko ongelmattoman metaforien käytön ilmaistaessa yhtenevyyksiä
Luojan ja luodun välillä. Saarinen 2012, 418–420. Jankko 2016, 246–248.
428

Tunnustuskirjat, 490. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1388–1389.

Tunnustuskirjat, 490–491. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1390–
1391.

429

Tunnustuskirjat, 492. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1394–1395.
“pro remissione peccatorum et adoptione in filios Dei, das ist, Das es heisset allein vergebung der
sünden, das wir zu Kindern Gottes angenommen werden - - Quandoque etiam solam remissionem
peccatorum et adoptionem in filios Dei significat”.
430
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Hyviä tekoja koskavassa uskonkohdassa IV vedotaan Lutherin opetukseen:
“Usko on Jumalan teko meissä. Se muuttaa meidät ja synnyttää uudestaan,
Jumalan lapsiksi.” 431 Jumalan lapsiin viittaava ilmaus esiintyy vain
suomennoksessa.
Jumalan lapsiksi tuleminen tapahtuu vanhurskauttamisessa. Kuitenkin
saksankielisessä tekstissä käytetään lapseuteen viittaavaa ilmausta
kindschafft und erbschafft des ewigen lebens:
Vanhurskauttamiseen kuuluu ja tarvitaan ainoastaan Jumalan armo,
Kristuksen ansio sekä usko, joka ottaa vastaan evankeliumin lupaaman
armon ja jonka kautta Kristuksen vanhurskaus luetaan meidän
omaksemme. Näin me saamme synnit anteeksi, pääsemme sovintoon
Jumalan kanssa, tulemme Jumalan lapsiksi ja iankaikkisen elämän
perillisiksi. 432

Jumalan lapsen identiteetti ohjaa lapsena säilymiseen. Se ohjaa pois
kuvittelemasta, että elämän kuluessa kertyneet hyvät teot tai menestys olisivat
Jumalalle kelpaamisen edellytyksiä:
Vielä uudistuneena, paljon hyviä töitä tehtyään ja elämässä
onnistuttuaankin ihminen voi yksin Kristuksen kuuliaisuuden varassa
kelvata Jumalalle, päästä Jumalan suosioon sekä elää Jumalan lapsena
ja iankaikkisen elämän perillisenä. 433

Uskolla vanhurskautuminen ja Jumalan lapsiksi tuleminen (adoptionem
in filios Dei, die Kindschafft) tapahtuvat samanaikaisesti, simul. Puhe
pelastuksesta ja vanhurskaudesta edellyttää puolestaan voimakkaita käsitteitä
armosta ilman tekoja. 434
Yksimielisyyden ohjeen opinkohdassa VI Jumalan lain kolmas käyttö
vedotaan jakeeseen “Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat
osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia." (Hepr.12:8)
Jakeessa kuritus on yksi kriteeri, jonka nojalla lapseksi joko tunnustetaan tai
ei tunnusteta. Jakeen käyttö liittyy ajatukseen, että Jumalaan uskovat,
uudestisyntyneet lapset tarvitsevat laista saatavaa opetusta, kehotusta,
varoitusta, uhkausta ja rangaistuksia “voidakseen vastustaa lihan himoja” ja
seuratakseen Jumalan Hengen ohjausta. 435 Kyse on ajatusmallista, jossa
lapseen kohdistetaan erilaisia vaikuttamiskeinoja, joiden avulla pyritään
ohjaamaan kohti toivottua hyvää (opetus, kehoitus) ja rajoittamalla estämään
FC SD IV Von guten Werken, BSELK 1418–1419. “das uns verwandelt und neu gebieret aus Gott - quod nos immutat, ex Deo regenerat”.

431

432

Tunnustuskirjat, 493. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1396–1397.

433

Tunnustuskirjat, 494. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1400–1401.

Tunnustuskirjat, 498. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1410–1411.
“wenn wir durch den Glauben gerecht werden, auch zugleich empfangen die Kindschafft und Erbschafft
des Ewigen lebens und Seligkeit - - cum fide iustificamur, simul etiam adoptionem in filios Dei”.

434

Tunnustuskirjat, 511–512. FC SD VI. Vom dritten Gebrauch des Gesetzes, BSELK 1446–1447. “Seid
ir one züchtigung, welcher sie alle sind teilhafftig worden, so seid ir Pastart und nicht Kinder - - Quod si
extra disciplinam estis, cuius participes facti sunt omnes, ergo spurii, et non filii estis”.

435
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uhkaavaa pahaa (varoitus, uhkaus, rangaistus). 436 Heprealaiskirjeen 12.
luvussa esitetään myös ongelmallinen jae “jota Herra rakastaa, sitä hän
kurittaa, hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa” (Hepr. 12:6). 437
Kysymys kurituksen saamisesta lapseuden ehtona on tärkeää analysoida
käsitteellisesti. Kuten luvussa 2.1 totesin, koinee-kreikan kielen kuritusta
vastaava sana on παιδείας, joka viittaa kantasanaan lapsi. Kuritus ei
kuitenkaan ole verbin päämerkitys, vaan se viittaa juuri lasten kasvatuskäytäntöön Välimeren kulttuurissa antiikin aikana. Voitaisiin ajatella, että
teologisen kielen sanaan παιδείας ei tule modernina aikana lukea sisään sen
väkivaltaista historiallista painolastia ja – nykypäivänä laittomia –
menettelytapoja. Tällöin jakeen Hepr. 12:8 tulkinnasta nousevaksi lapseuden
ehdoksi riittää sellaisten kasvatuskäytäntöjen noudattaminen, joiden avulla
vahvistetaan lapsen hyvää ja arvokkaita tavoitteita sekä suhdetta lapsen ja
vanhemman välillä.
Yksimielisyyden ohjeen hyviä tekoja käsittelevässä opinkohdassa IV
käytetään erottelua lapsen ja orjan toimintatapojen välillä (Room. 8). Tekstikohdan mukaan orjan toimintaa ohjaa rangaistuksen pelko, mutta rakkaus
vanhurskauteen vaikuttaa lasten tapaan toimia. 438 Tunnustuskirjojen
suomennos kuitenkin vesittää lasten esimerkkiä painottavan tekstikohdan
(wie die Kinder), kun suomennoksessa puhutaan lasten sijaan Jumalan
lapsista. 439
Lapseuden teologista ideaa puolustetaan myös rajankäynnissä harhaoppeja vastaan. Schwenkfeldiläisten oppi, jonka mukaan Jumala ei käytä
kastevettä välineenä sinetöimään lapseutta ja synnyttämään uudesti,
tuomitaan harhaopiksi. 440 Jumala siis sinetöi lapseuden kasteessa ja
synnyttää siinä uudelleen omaksi lapsekseen.
Lapseuden teologiseen ideaan perustuva esimerkillisen toiminnan malli
esitetään Augsburgin tunnustuksen puolustuksen IV Vanhurskautus -artiklan
saksankielisessä tekstissä. Se puuttuu latinankielisestä tekstistä. Augsburgin
tunnustusta seurannut jatkoväittely käytiin latinaksi ja latinankielistä tekstiä
Raamatun sanastoon kuuluva termi kuritus (disciplinam, züchtigung) on ongelmallinen termi sikäli,
että uskonnollisessa normatiivisessa tekstissä käytettynä sillä on vahvasti velvoittava sävy. Jumalan
käskyksi tulkittu velvoite on jopa johtanut lasten kurittamiseen kurituksen itsensä vuoksi. Väkivaltainen
kasvatustapa on kuitenkin tuhoisaa. Kirjassa “Lasta kunnioittaen” verrataan Lähi-idän
peruskasvatusmallia, jossa pakottaminen oli oleellinen kasvatuskeino, nykyiseen kasvatusympäristöön.
Kasvatus, opetus ja viisaus tunnustetaan edelleen tärkeiksi, mutta kuritusta ei pidetä tehokkaana eikä
oikeutettuna keinona. Marshall & Parvis 2009, 373–377. Jaana Hallamaan mukaan perinteisten
rangaistusmuotojen tai kurittamisen ei ole todettu ehkäisevän tehokkaasti moraalisesti vääriä tekoja.
Hallamaa 2017, 167–168; 206.
436

Kuritus, kärsimys ja ristin kantaminen tulkitaan Jumalan rakkauden osoitukseksi hänen lapsiaan
kohtaan myös virressä 354: “Hän lapsiaan rakkaimpiaan vie usein alle vaivan, lyö ankarimmin aivan”.
437

FC Epit. IV Von guten Werken, Affirmativa, BSELK 1244–1245. “sondern aus lieb der gerechtigkeit
wie die Kinder - - sed iustitiae amore, qualem oboedientiem filii praestare solent”.
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439

Tunnustuskirjat, 437.

FC SD XII Von anderen Rotten un Sekten (Irrige Artickel der Schwenckfeldianer), 3. BSELK 1602–
1603. FC Epit. Irrige Artickel der Schwenkfeld. 4. BSELK 1298–1299.
440
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on pidetty teologisesti täsmällisempänä, joten saksankielinen teksti näyttää
jääneen teologisen keskustelun ulkopuolelle.
Sillä autuaat tulevat saamaan palkkion, yksi korkeamman kuin toinen.
Sellaisen eron aiheuttavat Jumalaa miellyttävät ansiot, joita hyvinä
tekoina tekevät ne, jotka Jumala on ottanut lapsiksi ja perijöiksi. Näin
heillä on oma ja erityinen ansio, kuten lapsella toista kohtaan.
Denn die seligen warden belohnung haben, einer höher den der ander.
Solch unterschied macht der verdienst, nachdem er nu Gott gefelt, und ist
verdienst, dieweil diejhenigen solche gute wreck thun, die Gott zu kinder
und erben angenommen hat, so haben sie denn eigen und sonderlichen
verdienst wie ein kind fur dem andern. 441

Normatiivisella idealla lapsen erityisestä kutsumuksesta, joka suhdetasolla
laajenee lapsen kutsumukseksi sosiaalisella ja yhteiskunnallisella tasolla, on
siis yhteys teologisen tason puheeseen uskosta kumpuavista hyvistä teoista.
Lapseksi tulemisella ja lasten kaltaisten toiminnan tasolla on yhteys toisiinsa.
Koska uskosta Kristukseen seuraa uusi elämä lapsena, myös hyvät teot
kuuluvat siihen. 442
Yksimielisyyden ohjeessa (Formula Concordiae, FC) hyödynnetään Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeita selitettäessä opinkohtaa XI Jumalan
iankaikkisesta ennaltatietämyksestä ja valinnasta autuuteen:
Paavali sanoo siitä (Ef. 1): Jumala on valinnut meidät Kristuksessa
Jeesuksessa ja ’määrännyt lapseuteen’. 443

Lapseuden identiteetti on keskeinen osa kuvastoa, jolla Yksimielisyyden
ohjeessa opetetaan Jumalan ennaltatietämystä ja valintaa pelastukseen.
Lapseus edellytyksettömänä lahjana sopii yhteen Kristuksen kautta ilman
omia ansioita saadun pelastuksen kanssa:
Kun Jumalan valittujen lasten iankaikkista valintaa autuuteen opetetaan
ja selitetään tähän tapaan, annetaan Jumalalle vähentämättömänä se
kunnia, joka hänelle kuuluu: edellyttämättä meiltä mitään ansiota tai
hyvää tekoa hän tekee meidät sulasta laupeudestaan Kristuksessa
autuaiksi, oman tahtonsa ’aivoituksen mukaan’, kuten on kirjoitettu Ef. 1:
’Hän on määrännyt meidät omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen
kautta, oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen kirkkautensa ja
armonsa kiitokseksi, jonka kautta hän on meidät siinä rakkaassa
otollisiksi tehnyt.’ 444

441

Suom. E. Jankko. Apol CA, Artikel IV, BSELK 392–393.

Apol. CA Artikel IV, BSELK 392–393. “wir lernen sollen, das gerechtigkeit und glaube nicht ein
heuchley, sondern ein neu leben sey, da gute werck müssen folgen”.
442

Tunnustuskirjat 555. FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1562–1563. “verordnet zur
Kindschafft - - Praedestinavit nos in adoptionem filiorum”.
443

Tunnustuskirjat 566. FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1592–1593. “Wahl der
ausserwelten Kinder Gottes - - electorum filiorum Dei”; “Er hat uns verordnet zur Kindschafft gegen ime
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Yksimielisyyden ohjeen uskonkohdassa XI esitetään kahdeksan kohtaa,
jotka “sisältyvät oppiin siitä, että Jumala on iankaikkisuudessa valinnut
ihmisiä lapsikseen ja ikuisen autuuden omistajiksi”. 445 Neljännessä kohdassa
ilmenee, miten lapseuden teologinen idea on läheisessä yhteydessä oppiin
vanhurskauttamisesta:
Hän tahtoo vanhurskauttaa ja ottaa armoon, lapsiksi ja iankaikkisen
elämän perillisiksi kaikki ne, jotka tosi parannuksen tehden ottavat
oikealla uskolla Kristuksen vastaan. 446

Käsitteen Kindschaft voima teologisena terminä perustuu sen selkeään
käyttöön. Lapseus on totaalista. Sanan Kindschaft käyttö tarjoaakin
vastaavuuden Lutherin katekismusopetuksen ilmaukselle rechte Kinder.
Jumala todella ottaa lapsikseen sukupuolesta, asemasta tai biologisesta
suhteesta riippumatta.
Myös Yksimielisyyden ohjeen saksankielisessä tekstissä käytetään
Jumalalle kelpaavaa uskonvanhurskautta käsittelevässä uskonkohdassa III
käsitettä Kindschaft, joka kuitenkin käännetään suomeksi viittaamalla
käsitykseen lapsen asemasta. Koska suomennoksessa seurataan latinankielistä tekstiä, käännöksessä ajatus lapsena olemisen kokonaisvaltaisuudesta
(zur Kindschafft) ei välity. Latinankielinen teksti painottaa sosiaalisen tason
suhteessa tapahtuvan statuksen eli aseman muutosta suhteessa Jumalaan
(adoptionem filiorum) ja Jumalan tekoa (adoptio). Saksankielisessä
ilmauksessa taas korostuu teon seuraus eli lapseus (Kindschaft). Triniteetissä

selbst durch Jhesum Christum - - Qui praedestinavit nos in adotionem filiorum per Iesum Christum, in
ipsum”.
Tunnustuskirjat, 556–557. 1. Ihmissuku on todella lunastettu ja sovitettu Jumalan kanssa, kun
Kristus on viattomalla kuuliaisuudellaan, kärsimyksellään ja kuolemallaan ansainnut meille Jumalan
edessä kelpaavan vanhurskauden sekä iankaikkisen elämän. 2. Kristuksen ansio ja lahjat tuodaan,
ojennetaan ja jaetaan meille hänen sanassaan ja sakramenteissaan. 3. Jumalan ja hänen Pyhä Henkensä
tahtovat väkevästi vaikuttaa meissä sanan kautta, kun sitä saarnataan, kuullaan ja tutkitaan. Näin
meidän sydämemme käännetään tosi parannukseen ja meitä varjellaan oikeassa uskossa. 4. Hän tahtoo
vanhurskauttaa ja ottaa armoon, lapsiksi ja iankaikkisen elämän perillisiksi kaikki ne, jotka tosi
parannuksen tehden ottavat oikealla uskolla Kristuksen vastaan. 5. Näin vanhurskauttamansa hän
tahtoo pyhittää rakkaudessa, kuten pyhä Paavali sanoo (Ef. 1). 6. Koska he ovat hyvin heikkoja, hän
tahtoo suojella heitä Perkeleeltä, maailmalta ja lihalta. Hän johdattaa ja ohjaa heitä kulkemaan hänen
teitään ja auttaa heidät pystyyn, kun he kompastuvat. Ristin ja ahdistuksen painaessa hän lohduttaa ja
tukee heitä. 7. Heissä hän tahtoo vahvistaa ja enentää alkamaansa hyvää työtä. Hän varjelee heitä
loppuun asti, kun he pitävät kiinni hänen sanastaan, rukoilevat ahkerasti, pysyvät hänen hyvyydessään
ja tunnollisesti käyttävät saamiaan lahjoja. 8. Hän tahtoo antaa iankaikkisen elämän, autuuden ja
kirkkauden niille, jotka hän on valinnut, kutsunut ja vanhurskauttanut. FC SD XI Von der ewigen
Vorsehung, BSELK 1568–1569. “Dieses alles wird nach der Schrifft in der lere von der ewigen Wahl
Gottes zur Kindschafft und ewigen seligkeit begriffen - - Haec omnia secundum scripturam in articulo
praedestinationis et aeternae electionis divinae ad adoptionem in filios et ad aeternam salutem
comprehenduntur.”
445

Tunnustuskirjat, 556. FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1566–1567. “zur Kindschafft und
Erbschafft des ewigen lebens annemen wolle - - in filios et haeredes vitae aeternae adoptare velit”.
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Pyhä Henki toimii Sanan ja sakramenttien kautta niin, että uskoville kuuluu
lapseus (die Kindschaft; adoptare in filios):
Pyhä Henki tuo meille tämän vanhurskauden evankeliumissa ja
sakramenteissa; uskon kautta se sovelletaan meihin jokaiseen, annetaan
omaksemme ja otetaan vastaan. Uskovat ovat siis sovinnossa Jumalan
kanssa, he ovat saaneet syntinsä anteeksi, heille kuuluu Jumalan armo,
lapsen asema (lapseus, tekijän huomautus) ja perintönä iankaikkinen
elämä. 447

Onko ihmislapsen vanhemmuudella ja Jumalan vanhemmuudella myös
kielteisiä vastaavuuksia? Geneettis-biologisen tason vanhempi voi jättää
biologisen lapsensa tunnustamatta ja hyväksymättä eli kieltää, torjua tai
hylätä lapsensa. Lapsen kieltämisen voi osoittaa sosiaalisella tasolla jopa
julmalla toiminnalla lasta kohtaan. Ilmeneekö luterilaisen tulkinnan mukaan
jumalakuvassa vastaavuutta tällaiseen vanhempien toimintaan? Luvussa 3
tutkittiin, miten Raamatun narraatiossa lapseuden ydintä kuvaavat suhteet
muuttuivat yhä inklusiivisemmiksi siirryttäessä kehityskaaressa muinaisesta
heimouskonnosta kuningasajalle, pakkosiirtolaisuuteen ja sen jälkeiseen
aikaan ja aina varhaiseen kristinuskoon ensimmäisellä vuosisadalla.
Kehityskaareen kuuluu lukuisia jumalakuvan muutoksia. Äkkipikainen,
kiivastuva ja kostonhimoinen jumalakuva korvautui etenkin Jeesuksen
julistuksessa esimerkillä, jossa lapset voivat puhutella Jumalaa yhteisenä
isänä. Lapseuden kuvasto suhteessa Jumalaan rikastui.
Tunnustuskirjojen kuvasto sisältää jännitteen: toisaalta Jeesuksen
opetusta seuraten lasta pidetään esimerkillisenä, rakastavaan ja luottavaiseen
suhteeseen kykenevänä ja kuuliaisena uskon esikuvana. Toisaalta
patriarkaalinen järjestys ja valtasuhteen nojalla legitimoitu vanhemmuus
ilmenevät myös isän häpeänä ja vihastumisena, joka tulkitaan lapsen
toiminnallaan aiheuttamaksi.
Entä muistaako ja tunnustaako Jumala kaikki lapsensa? Siionin ja
Jumalan välistä suhdetta kuvaavassa metaforassa Siion valittaa Jumalan
unohtaneen hänet. Vastauksessa vedotaan äidin ja lapsen suhteeseen:
“Unohtaisiko äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivat kohtunsa hedelmää?”
Jumalan ja hänen lastensa välinen side on vielä äidin ja lapsen välistä
suhdettakin vahvempi: “Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda.”
(Jes. 49:14–16) 448

447 Tunnustuskirjat, 491. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1392–1393. “die

kindschafft und erbschafft des ewigen lebens - - adoptio filiorum et haereditatem vitae aeternae”. Vaikka
Tunnustuskirjojen suomennoksessa käytetään ilmausta “Jumalan lapsi”, lapseuteen viittaavaa käsitettä
“kindschafft und erbschafft des ewigen lebens” käytetään myös kohdassa FC SD III Von der
Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1396–1397.
448 Jesajan kirjassa rakennettu vastaavuus biologisen äidin ja Jumalan lupauksen välillä on yksi
näkökulma kysymykseen, muistaako Jumala kaikki lapsensa. Jeesuksen äiti taas pysyy poikansa ristin
juurella, mutta Jeesuksen kokemus ristillä on lohduton: “Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”
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Teologisella sosiaalisen tunnustamisen tasolla juuri lapsikasteeseen
liittyvässä argumentaatiossa kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:19–20) tulkitaan
velvoitteeksi kastaa ja lupaukseksi tunnustaa pelastettuina kaikki kansat –
miehet, naiset, lapset, myös aivan pienet. 449 Ilmaus painottaa erottelematta
Jumalan hyvää tahtoa suhteessa kaikkiin luotuihinsa.
Kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa käytävän kastamattomuuskeskustelun valossa on oleellista kysyä, mitä lapseuden teologinen taso tuo lisää
lapseuden sosiaaliselle tasolle. Teologiset ydinkysymykset ovat: mistä kaste
pelastaa, mitä kaste lahjoittaa, ja kenen lapseus on ensisijaista?
Lapsen kastetoimituksen esimerkkipuheen mukaan “tarvitsemme pelastuksen lahjaa, koska kuulumme syntiseen ihmiskuntaan”. Synnin ja kuoleman
realiteetit vaivaavat ihmistä. Jumalan lahja kasteessa merkitsee uutta,
Jumalan valtakunnasta osallista elämää. Esimerkkipuheessa sanoitetaan
vanhempiensa lapseksi syntymisen ja Jumalan lapseksi tulemisen vastaavuutta: “Vanhempiensa lapseksi syntynyt ihminen syntyy kasteessa Pyhän
Hengen voimalla uudestaan, nyt Jumalan lapseksi. Kaste liittää meidät
Kristukseen ja hänen seurakuntansa yhteyteen.” Kaste kutsuu tunnustautumiseen päivittäin, “elämään Jumalan anteeksiantamuksesta ja palvelemaan
toisiamme,” ja ristinmerkki muistuttaa pelastuksesta Kristuksen sovitustyön
varassa. 450
Lapseuden teologinen malli edellyttää myös kasteen ja ehtoollisen, siis
sakramenttiteologian tarkastelua prosessina eikä kapeasti kertaluontoisena
tapahtumana. Lapseuden teologinen malli saa voimansa jumalakuvasta, jossa
olennaista ei niinkään ole Jumalan ontologia vaan suhde Jumalaan. Lapseus
identiteettinä on lapsena tunnustautumista.

4.4 LAPSEKSI TUNNUSTAUTUMINEN
Tässä alaluvussa kuvaan puhetapoja, miten Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon liturgisessa kielessä ilmaistaan lapseutta ja lapsena tunnustautumista
suhteessa Jumalaan. Toisinaan kristityn identiteetin rakennusainesten lisäksi
rukouksissa ilmaistaan lapseuteen kuuluvia tavoiteltavia hyviä ja toimintanormeja. Etenkin rukouspyynnöt ilmaisevat toivottuja asiaintiloja, tavoiteltavia hyviä. Jäsennän teologisen lapseksi tunnustautumisen ilmaukset
jumalanpalveluksen kaavan mukaisesti ja poimin esimerkkejä, miten
lapseutta ilmaisevaa kuvastoa käytetään liturgian eri osissa kirkkovuoden
kuluessa. Samalla paljastuu, millaisia lapseuden merkityksiä teologiseen
lapseus -metaforaan luetaan sisälle kirkon 2000-luvun liturgisessa kielessä ja
millaista ihmis- ja jumalakuvaa lapseuden käsitteistöllä rakennetaan.
Liturgisessa kielessä lapseuden metafora perustuu Jumalan lapsiksi
tulemiseen kasteessa: “Jumalan lapsiksi kastettuina meillä on oikeus tulla
449

Apol. CA, BSELK 422–425.
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KKK III osa 1, 26.
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taivaallisen Isämme eteen.” Johdantosanojen ensimmäisessä vaihtoehdossa 451 ilmaistaan käsitys jumalanpalvelukseen kokoontuneesta seurakunnasta Jumalan lapsina. Helluntain johdantosanoissa Pyhän Hengen
vuodattamiseen liittyvä pyhäpäivän teema ohjaa ajattelemaan, että “olemme
saaneet vakuuden siitä, että olemme Jumalan lapsia, hänen kansaansa”. 452
Perhemessun johdantosanoissa seurakunnasta rakennetaan kuvaa
Jumalan perheväkenä ja todetaan, että seurakunta on koolla Isän, Jumalan
lapsina. Toimijoita ohjataan iloitsemaan ja kiittämään yhdessä, turvautumaan
Jumalaan sekä rukoilemaan anteeksiantoa Jeesuksen nimessä. 453
Perhejumalanpalvelusten johdantosanoissa tunnustetaan, että meidät on
kastettu Jumalan lapsiksi. Vastavuoroista suhdetta Jumalan kanssa kuvataan
niin, että Jumala tuntee meidät ja pitää meistä huolta. Vastavuoroisesti me
kiitämme häntä ja rukoilemme häneltä anteeksiantoa. 454 Toisessa
rukousvaihtoehdossa Jumalan lapsiksi kastettujen jumalanpalvelusyhteisöä
kuvataan perheeksi, jolla on iloja ja suruja. Taivaan Isän edessä kerrotaan
kiitoksen aiheet ja mieltä painavat asiat. Näin perhe-elämällä nähdään olevan
vastaavuus jumalanpalvelusyhteisön elämään. Kolmas vaihtoehto kuvaa
Taivaan Isän lasten elämää kodissa. Monet asiat rikkovat yhteyttä kodeissamme, ja siksi tarvitsemme anteeksiantoa Jeesuksessa Kristuksessa. 455
Suhteen vastavuoroisuus ilmenee myös perhemessun yhteisessä esirukouksessa, jossa puhutellaan: “Rakas taivaan Isä. Kiitos, että lapsinasi
saamme tulla luoksesi. Sinä olet luvannut kuulla meitä.” 456
Lapseuden identiteetti ilmaistaan synnintunnustuksessa 704. Siinä sanoitetaan lapselle sopivan normatiivisen toiminnan ja toteutuneen elämäntavan
välinen ristiriita. Lapsi ei ole kuunnellut Jumalan ääntä eikä totellut hänen
tahtoaan:
Taivaallinen Isä.
Sain kasteen sinun lapseksesi.
Sinä siirsit minut pimeydestä valoon,
kadotuksen alta taivaan perilliseksi.
En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii.
En ole kuunnellut ääntäsi enkä totellut tahtoasi.
Jumala, armahda minua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. 457

Triniteettiä korostavassa synnintunnustuksessa 710 lapseus ilmaistaan
luomisen käsitteillä. Imago Dei -ajatus liitetään lapseuteen paratiisillisessa
alkutilassa. Tämä yhteys on kuitenkin rikkoutunut lankeemuksessa:
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KKK I, 327–328. Muissa johdantosanavaihtoehdoissa tai juhla-aikojen perhejumalanpalveluksien
johdantosanoissa ei käytetä lapseuskäsitteitä.
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Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä olet luonut meidät
kuvaksesi ja tehnyt meistä lapsiasi, jotta eläisimme sinun yhteydessäsi.
Tunnustamme edessäsi, että olemme kääntyneet pois sinusta ja palvoneet
luotua enemmän kuin sinua, kaiken näkyvän ja näkymättömän
Luojaa. 458

Erityisesti nuorten jumalanpalveluksissa käytettäväksi suositeltu synnintunnustus 714 asettaa vastakkain synninalaisuuden ja lapseuden. Luomisessa
Jumala on tarkoittanut lapset vapaiksi. Sen vuoksi Jumala ei voi pakottaa
lapsiaan yhteyteensä. Synti merkitsee itsekeskeisyyttä, vastuun välttelyä,
erottautumista ja haluttomuutta noudattaa Jumalan tahtoa. Lapseus yhteytenä Jumalaan taas paljastaa elämän syvyyden ja rikkauden. Syntiin liitettyjen
piirteiden negaationa lapseuden hyvät olisivat yhteyttä Jumalaan ja toisiin
toimijoihin, vastuun kantamista ja halua noudattaa Jumalan tahtoa.
Taivaallinen Isämme.
Sinä olet luonut meidät vapaiksi,
mutta synti turmelee vapauden.
Sinä et pakota meitä seuraasi.
Kuitenkin sinä tahdot, että eläisimme lapsinasi.
Me kuljemme usein omia teitämme
ja välttelemme vastuutamme.
Kuitenkin aavistamme elämän syvyyden ja rikkauden
paljastuvan vain sinun yhteydessäsi.
Me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme:
Anna meille anteeksi itsekeskeisyytemme
ja haluttomuutemme noudattaa sinun tahtoasi. 459

Ihmetyttämään jää kuitenkin, miksi tämä synnintunnustus on tarkoitettu
käytettäväksi erityisesti nuorten jumalanpalveluksissa. 460 Kirkon rukouselämässä on tärkeää erottaa selkeästi puhe lapsuuden ja nuoruuden ikävaiheista ja lapseudesta suhteena. Nuoria tulee tukea aikuistumisen kehityshaasteissa. Lapsuuden ikäkauden taakse jääminen ei merkitse suhdetason
katkeamista eli lapseuden raukeamista ja siten erottautumista vanhemmista,
saati Jumalasta. Nuoruuteen kehityspsykologian näkökulmasta kuuluvaa
kehityshaastetta irrottautua aikuistumisessa vanhemmista ei saa sekoittaa
synnin käsitteisiin.
Synninpäästössä nro 4 Jumalan ja seurakunnan suhdetta kuvataan
psalmin 103 nojalla Herran ja häntä pelkäävien ja rakastavien suhteena sekä
isän ja lasten välisenä suhteena: “Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin
armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.” 461
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KKK I, 229.
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Kehityspsykologian näkökulmasta nuoruuden kehityshaasteisiin kuuluu siirtymä lapsuudesta
aikuisuuteen, mikä aiheuttaa ikävaiheen ristiriitaisuutta. Kehitysvaiheen jännite, jossa pyritään
erottautumaan lapsen ikävaiheesta mutta joudutaan tunnustamaan riippuvuus vanhemmista, voisi olla
paremmin silloitettavissa lapsena olemisen ikä- ja suhdekäsitteen erottelun avulla. Lapsuus ikävaiheena
jää nuorelta taakse, mutta nuoren lapseus suhteessa vanhempiin ei pääty.
460
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Synnintunnustuksissa esitetty lapsiksi tunnustautuminen ei saa tässä
synninpäästössä ehdottomaan armoon perustuvaa hyväksyntää osoittavaa
vastinetta. Lapsiksi tunnustaminen jää ehdolliseksi: jos pelkään ja rakastan
Jumalaa niin Jumala armahtaa lapsiaan.
Kyrie-litaniassa esilaulaja tai -lukija johdattaa seurakuntaa taivaallisen
Isän ja hänen lastensa väliseen suhteeseen:
Herra Jumala, taivaallinen Isämme.
Sinä olet meidät luonut ja sinun me olemme.
Kuule lastesi rukous. 462

Kiitosvirressä 730 ylistetään Jeesusta veljenä, joka syntyi ihmislapseksi.
Toisaalta Jeesusta puhutellaan Herrana, joka antoi henkensä puolestamme. 463
Metaforatason dialektiikka lapsesta, orjasta ja Herrasta sisältää aatehistorian
painolastia. Kirkon teologisen puheen arviointina on syytä kysyä, miten
puhuteltavan Jeesuksen ja jumalanpalvelusyhteisön välinen suhde muuttuu
sen mukaan, onko suhteen toinen osapuoli lapsi, veli vai Herra. Muuttuuko
metaforatason tunnustautuminen perhesuhteessa ilmaistavasta kiintymysrakkaudesta kunnioitukseksi, jopa peloksi?
Joulunajan liturgiseen sisältöön kuuluu Jumalan kiittäminen siitä, että hän
on antanut Poikansa tulla ihmiseksi, veljeksemme, jotta meistä tulisi Jumalan
lapsia. Yksinkertaisimmillaan joulupäivän rukous sanoitetaan joulun lahjan
kuvauksena ja vastauksena lahjaan kiitoksella. Kiitos merkitsee lapsiksi
tunnustautumista:
Taivaallinen Isä.
Kiitämme sinua joulun lahjasta.
Sinä annoit Poikasi Jeesuksen veljeksemme.
Näin teet meistä lapsiasi.
Sinulle olkoon kiitos
nyt ja aina. 464

Kirkon liturgisissa teksteissä lapseuden metaforakäsitteistöön on omaksuttu ilmaus “joulun lapsi”. Jeesuksen tunnistaminen joulun lapseksi
merkitsee sitä, että joulun lapsessa näemme Jumalan armahtavan rakkauden
meitä kohtaan. 465 Jouluyön messun synnintunnustuksessa tunnustetaan, että
“emme ole eläneet valon lapsina”. 466 Joulurukouksessa Jeesuksen lapseksi
syntymisen teologinen merkitys muotoillaan kiitettäessä inkarnaatiosta, joka
mahdollistaa lunastuksen ja Jumalan lapsiksi tulemisen. Rukouksessa
kiitetään
- - suuresta rakkaudestasi,
kun annoit ainoan Poikasi syntyä veljeksemme.
Sinä olet antanut
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iankaikkisen Elämän tulla keskellemme,
että mekin saisimme elää.
-Sinä sallit itse Valkeuden
astua alas meidän pimeyteemme,
että yöhömme koittaisi kirkkaus.
Sinä olet tehnyt Poikasi
halvaksi ihmislapseksi,
että meistä tulisi Jumalan lapsia. 467

Jouluaattona rukouksessa ohjataan samaistumaan seimen äärelle polvistuvien paimenten toimintaan. Suhdetta Jumalaan pyritään vahvistamaan
nöyryytenä ja pyydetään, ettei Jumala ylenkatso halpaa kiitosta ja ylistystä. 468
Puhetavalla vedotaan ristinteologiseen ajatukseen siitä, miten Jumalan
rakkaus kohdistuu ihmisten silmissä vähäarvoiseen.
Jouluaamuna Jumalalta pyydetään, että hänen lapsiksi tuleminen olisi
sidoksissa hänen lastensa vapauteen. Rukouksen toivotaan vaikuttavan niin,
että “uskon valo” näkyisi rukoilijoiden sanoissa ja teoissa. 469 Toisessa rukousvaihtoehdossa painotetaan palvontaa seimen äärellä polvistuen. Palvonnan
kohteena on Jeesus-lapsessa ilmenevää Jumalan työ: Jeesuksen syntymä
veljeksemme tekee meistä Jumalan lapsia. 470 Palvontarukouksessa lapseussuhdetta Jumalaan pyritään vahvistamaan meditatiivisesti praksiksena.
Kolmannessa rukousvaihtoehdossa seimen lapsessa nähtävä kirkkaus
asetetaan vastakkain pimeyden ja kuoleman varjojen kanssa. Jumalaa
pyydetään toimimaan maailmassa ja murskaamaan kansoja sitovat “pelon ja
vääryyden kahleet”. Ihmisten keskelle rukoillaan Jumalalta “rauhan ja
sovinnon virtaa”. 471 Viidennessä rukousvaihtoehdossa puhutellaan “rakkaudesta rikasta Isää” ja kiitetään rikasta, köyhäksi tullutta Jeesusta, joka
mahdollistaa Jeesuksen köyhyydestä rikastumisen. Sanoilla leikkivä kielen
käyttö perustuu paradoksien teologiaan. Myös “herrain Herran” syntymä
veljeksemme lukeutuu paradoksien joukkoon. Rukouksessa toivotaan, että
Jeesus syntyisi sydämiimme, Jumala antaisi meille oikean lapsen mielen ja
uudistaisi meidät pyhän kuvansa mukaan. Lahjaksi pyydetään rauhaa ja
varjelusta valtakunnassa. 472 Joulupäivän rukousvaihtoehto rakentuu saman
köyhyyden ja rikkauden kielen varaan. Jeesuksen syntymisen sydämiin
toivotaan vaikuttavan niin, että Jumala tekee meistä Jeesuksen seuraajia
uskossa ja palvelevassa rakkaudessa. Suhteessa Jumalaan Jeesuksen kohtaamisen toivotaan vaikuttavan niin, että hän lahjoittaa rauhan rauhastaan ja ilon
ilostaan. 473
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Prefaation päätöksessä jouluaikana ilmaistaan lapseuden yhteys pimeästä
valoon pääsemiseen:
Sinä olet antanut ainoan Poikasi tulla maailmaan ja syntyä ihmiseksi,
että meistä tulisi sinun lapsiasi
ja pääsisimme pimeydestä valoon. 474

Uudenvuodenpäivän rukouksessa kiitetään kasteesta, jossa Jumala otti
meidät lapsikseen. Rukouksessa pyydetään johdatusta “perheillemme ja koko
elämällemme”, Jumalan huolenpitoa ja ohjaamista niihin tehtäviin, joihin
Jumala on meidät tarkoittanut. 475
Toisena sunnuntaina joulusta pyhäpäivän kuvaus kertoo, että varttuessaan
joulun lapsi etsii oman kutsumuksensa salaisuutta. Joulun lapsen ja kristityn
kutsumus liitetään yhteen. Yhteinen jumalanpalvelus ja palvelukutsumus
kuuluvat yhteen:
Kristillinen seurakunta kohtaa Jeesuksen kokoontuessaan jumalanpalvelukseen kirkkoon, Jumalan huoneeseen. Siellä se yhdessä taivaan
enkelien ja pyhien kanssa kiittää ja ylistää Jumalan suuria tekoja. Sieltä
se myös löytää oman kutsumuksensa ja tehtävänsä. Yhteinen
jumalanpalvelus ja toistemme palveleminen kuuluvat yhteen. 476

Jeesuksen kasteen merkitystä sanoitetaan ensimmäisenä sunnuntaina
loppiaisesta: “Ikuinen Isä ilmoitti Jeesuksen rakkaaksi Pojakseen Jordanin
kasteessa.” Rukouksessa painottuu adoptio-kristologinen näkemys, jossa Isä
tunnustaa aikuisen Jeesuksen Pojakseen. Vastaavuus kristilliseen kasteeseen
painottaa tällöin Jumalan antamaa hyväksyvää tunnustamista (recognition),
jossa Jumalan lapseus perustuu Jumalan tunnustamistoimintaan ja siihen
perustuvaan statuksen muutokseen. Tämä ajattelu sivuuttaa joulun rukouksissa inkarnaatiota korostavan käsityksen, jonka mukaan Jeesuksen syntymä
ihmiseksi on side, joka lunastustyöhön liitettynä sitoo hänet veljeksemme ja
siten vaikuttaa Jumalan lapseksi tulemiseen myös olemuksellisella tasolla.
Rukouksessa pyydetään Jumalalta apua, että Kristukseen kastettuina
pysyisimme “uskollisina kutsumuksellemme sinun lapsinasi”. 477 Tässä lapseus
on siis kutsumus, jonka voimassaolo on ehdollista.
Kynttilänpäivän ensimmäisessä päivän rukouksessa rakennetaan
vastaavuus pienenä lapsena lain määräyksestä temppeliin tuodun Jumalan
ainoan pojan ja “meidän” välille, jotka pyydämme rohkaisua tulla lapsina
Jumalan eteen anteeksiantoon turvaten. 478 Viidennen paastonajan
sunnuntain kuvauksen mukaan Jeesus on kuollut kootakseen yhteen kaikki
hajallaan olevat Jumalan lapset.
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Pääsiäisyön messun johdantosanoissa Israelin lasten vapauttaminen
Egyptin orjuudesta asettuu pariksi Kristukseen uskovien vapauttamiselle
synnin ja katoavaisuuden orjuudesta. 479 Pääsiäisyön messussa tunnustetaan
rukouksessa, että Jumala tekee meidät Henkensä kautta lapsikseen. Jumalalta
pyydetään uutta henkeä ja uutta sydäntä vahvistamaan toimintaa lapsena.
Pyrkimyksenä on palvella Jumalaa ja kysyä hänen tahtoaan. 480 Pääsiäiskynttilän sytyttämisen yhteydessä ylistetään Israelin lasten vapauttamista ja
Kristukseen uskovien vapauttamista “maailman orjuudesta”. Rukouksessa
korostetaan radikaalilla tavalla: “Turhaan olisimme syntyneet, ellei Lunastaja
olisi pelastanut meitä.” 481
Pääsiäispäivän kuvauksen mukaan ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on
Jumalan Poika, sillä hän on voittanut kuoleman, kadotuksen ja synnin vallan
esikoisena kaikista kuoleman alaisiksi joutuneista. 482 Pääsiäisen jälkeisen
lauantain painotuksena on, että “kristityn kutsumukseen kuuluu valon
lapsena eläminen uudessa elämässä”. 483 Pyhäpäivän Exaudi sisältöön kuuluu,
että Pyhä Henki vakuuttaa kristityille, että he ovat Jumalan lapsia. Niinpä he
voivat kutsua Jumalaa Jeesuksen tavoin sanalla Abba, Isä. 484
Helluntain jälkeisellä viikolla päivän rukouksessa tunnustetaan
Taivaalliselle Isälle, että “me sinun lapsesi olemme monin tavoin vajavaisia”.
Jumalaa pyydetään vapauttamaan ja varustamaan viemään ilosanomaa
Jumalan varassa. 485 Toisena sunnuntaina helluntaista korostetaan, miten
Jumala aloitteellisesti vaikuttaa jumalasuhteen laatuun. Hellyys ja rakkaus
muokkaavat suhdetta ja myös jumalakuva rakentuu vastaparina lapseudelle:
Jumala,
sinä janoat olla lapsillesi
kuin hellä äiti, kuin rakastava isä. - Näytä meille tie toistemme luo
ja ota meidät rakkautesi lämpöön. 486

Teemassa Kadonnut ja jälleen löytynyt Jumalan toimintaa kuvataan kärsivälliseksi ja rakkautta käsittämättömän suureksi Jumalan ja hänen lastensa
välisessä suhteessa. Jumala on tarkoittanut kutsun lapseuteen kaikille:
Pyhä Jumala,
sinun rakkautesi on suurempi
kuin koskaan voimme käsittää.
Kiitos, että sinä aina jaksat odottaa
lapsiasi kotiin.
Eksymme niin helposti tieltäsi
479

KKK I, 179.

480

KKK I, 192. Pääsiäisyön messu vaihtoehto B.

481

KKK I, 193. Pääsiäisyön messu vaihtoehto B.
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KKK II, 296.
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KKK II, 325.

484

KKK II, 373. 6. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai, Exaudi.
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KKK II, 400, 5).
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KKK II, 418, 4).
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ja lähdemme seuraamaan vääriä polkuja.
Kiitos, että monin tavoin
kutsut meitä takaisin luoksesi.
Älä anna minkään asian
tulla yhteyden esteeksi välillemme.
Auta meitä ymmärtämään,
että sinun kutsusi on tarkoitettu
kaikille ihmisille. 487

Jumalan lapseus ohjaa kristittyjä huolettomuuteen 488, sillä Jumala antaa
lapsilleen kaiken tarvitsemamme. 489 Rakkauden kaksoiskäsky -aiheisena
pyhäpäivänä Jumalalta pyydetään luottamusta siihen, että olemme hänen
rakkaita lapsiaan silloinkin, kun “meitä uhkaa kiusaus tuomita itsemme”.
Rukouksessa kuvataan, että toimijoita uhkaa epäusko ja toivottomuus, jos
syntisyys ja heikkous nähdään lain valossa. Ilman elämän toivoa, armoa ja
anteeksiantamusta toimijuus lamautuu. 490 Rakkaiden lasten identiteetti
auttaa vahvistamaan toimijuutta, sillä lapset voivat toimia luottavaisesti.
Kirkkopyhän teema Usko ja epäusko ohjaa seuraamaan uskon esikuvan,
Abrahamin esimerkkiä. Päivän rukouksessa kiitetään Jumalan yli aikojen
kantavasta lupauksesta, pyydetään Jumalaa auttamaan uskomaan kuin
Abraham ja elämään lapsina suhteessa Jumalaan hänen sanaansa luottaen.
Toinen rukousvaihtoehto korostaa sukupolvien sidettä. Rukouksessa
pyydetään rohkaisua kertomaan Jumalan uskollisuudesta lapsillemme, “että
hekin saisivat kulkea elämän tietä” Jeesuksen vapauttamina. 491
Itsenäisyyspäivän esirukous päättyy pyyntöön: “Anna meille kaikille
armosi, niin että eläisimme täällä sinun lapsinasi ja pääsisimme vihdoin
taivaalliseen valtakuntaasi.” 492 Toisessa rukousvaihtoehdossa kiitetään sukupolvien ketjusta kotimaassa – työtä tehneistä vanhemmistamme, Jumalan
tähän maahan valmistamasta kodistamme ja täällä varttuvista lapsista. 493
Pyhäinpäivänä johdantosanoissa turvaudutaan toivoon Jumalan lasten
kirkkaudesta elämän katoavaisuudenkin keskellä. 494 Pyhäinpäivän evankeliumitekstin ajatusta mukaillen päivän rukouksessa pyydetään:
Puhdista meidät anteeksiantamuksellasi
ja tee meistä armahtavia
ja rauhaa rakentavia Jumalan lapsia. 495
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KKK II, 435, 5). 4. sunnuntai helluntaista.
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KKK II, 528, 2).
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KKK II, 529, 2). 16. s. helluntaista.
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Kirkkovuoden juhla-aikojen jumalanpalvelusten lauluissa lapseutta
ilmaistaan esimerkiksi mikkelinpäivän teemavirressä (747). 496
Esirukousaineistossa Kirkon ykseys ja kristittyjen yhteys kiitetään
kasteesta, “jossa olet kutsunut meidät vaeltamaan valon lapsina”. Toiminnan
näkökulmasta valon lapsille rukoillaan rohkeutta levittää sanan valoa
kaikkialle. 497
Kirkon liturgiassa seurakuntaa ohjataan tunnustautumaan Kristuksen
opetuslapsiksi. Se perustuu kaste- ja lähetyskäskyn kehotukseen tehdä kaikki
kansat Jeesuksen opetuslapsiksi kastamalla ja opettamalla (Matt. 28: 18–20).
Seurakunnan yhteisessä Herra, armahda -esirukouksessa sanoitetaan, että
kaste liittää opetuslapsiksi. 498 Ehtoollisen asetussanoissa annettava kehotus
“tehkää se minun muistokseni” liittää ehtoollispöytään kokoontuvan seurakunnan opetuslapsiksi. Kiirastorstain messussa seurakuntaa ohjataan asettumaan opetuslasten rooliin Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten toimintaa
symboloivien kynttilöiden ja evankeliumitekstin avulla. 499 Pitkäperjantaina
rukouksessa ristin juurella samaistutaan opetuslapsiin ja tunnustetaan
hajaannus:
Me olemme hajalle lyötyjä kuin opetuslapset vangitsemisesi jälkeen.
Me kiistelemme keskenämme ja syyttelemme toisiamme.
Me pakenemme ja piiloudumme.
Me emme enää usko löytävämme toisiamme.
Herra, vedä meidät luoksesi ristin anteeksiantamukseen
ja yhdistä meidät. 500

Jumalanpalveluksen jälkeen tarkoitetussa rukouksessa pyydetään toimijuuden vahvistumista palvelemaan lapsina. Siten lapseksi tunnustautuminen
ilmaistaan toimintana:
Rohkaise jokaista lastasi
palvelemaan sinua ja lähimmäisiään
kaikkialla, minne sinä johdatat. 501

Päivän rukoushetkissä käytettävissä viikonpäivään liittyvissä rukouksissa
lapseus painottuu maanantaisin:
Auta meitä ottamaan vastaan hyvät lahjasi,
jakamaan rakkauttasi keskenämme
ja vaeltamaan valon lapsina.

ja
Taivaallinen Isä.
Kiitämme sinua siitä,
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“Jumala lahjoillaan näin hoitaa lapsiaan. Herra, me kiitämme enkeleistä.” KKK I, 334–335.

KKK I, 281–282, B. Rukouksessa pyydetään kodeille ja kouluille apua kasvattaa uutta sukupolvea
Jumalan tuntemiseen, jumalanpelkoon ja hyviin tapoihin.
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että saamme olla lapsiasi
ja osallistua työhösi maailmassa. 502

Lapsina Jumalan työhön osallistumiseen maailmassa kuuluu myös raja:
“Auta, ettemme sekaannu asioihin, jotka eivät meille kuulu.” Rukouksessa
pyydetään osoittamaan ne tehtävät, joita Jumala tahtoo suoritettavaksi.
Jumalalta pyydetään herkkyyttä kuulla hänen ääntään ja halua rakkauden
tekoihin. 503
Päivän rukoushetkiin kuuluvassa perjantain viikonpäivän rukouksessa
liitetään yhteen Jeesuksen ristinkuolema meidän puolestamme ja kutsu
opetuslapsiksi. 504 Kompletoriossa käytetty raamatunkohta ohjaa valon ja
päivän lapsen identiteettiin. Samalla tehdään kollektiivista rajanvetoa yön ja
pimeyden lapseuteen (1. Tess. 5:5–6). Toiminnan näkökulmasta valon lapseus
merkitsee velvollisuutta valvoa ja pysyä raittiina. 505
Kirkon liturgisissa teksteissä lapsena olemista vastaava jumalakuva on
muuttunut rakastavaksi, hellyyttä ja hyväksyntää osoittavaksi. Lutherin
Galatalaiskirjeen selityksessä Jumala edustaa sekä isän kiivautta että äidin
sydämellistä rakkautta, ikään kuin molempia vanhempia erilaisine ominaisuuksineen. 506 Modernissa kirkon kielessä isän kiivautta ei pidetä tavoiteltavana isän ominaisuutena. Jumalakuvan Isään liitetään maanpäällisen isän
ihanteellisia ominaisuuksia, kuten “hän ei riitele, ei suutu, hän on
kärsivällinen” ja “häneltä ei aikaa puutu” (VK 503). Etenkin lasten virsissä
jumalakuva korostaa turvallisuutta, hoivaa ja suojaa, jolloin lasten pelottomuus ja luottavaisuus mahdollistuvat.
Liturgisten tekstien lapseuskäsitteistön mukaan kasteessa tullaan lapseksi,
Jumalan lapseksi ja opetuslapsiksi. Termit muodostavat lapseuden teologisen
käsiteklusterin. Liturgisessa kielessä lapsiksi tunnustautuminen ilmaistaan
metaforina, joihin todellisten iältään lasten esimerkki on kuitenkin vaikuttanut vain vähän. Jumalanpalveluselämässä lapseksi tunnustautumista
voidaan rikastuttaa virsivalinnoilla. Virsiä käytetään myös arjen rukouselämässä.
Virsissä tunnustaudutaan esimerkiksi valtakunnan lapsiksi ja Isän lapsiksi,
jolloin toimijuusihanteena on palvelu (VK 436:4; 534:3), ja taivaan tiellä tai
korpimaassa kulkeviksi Jumalan lapsiksi (VK 78:3; 498:1). Armon lapsia
kehotetaan ylistykseen ja kiitokseen soittaen ja veisaten (VK 334:1).
Lapseuteen kuuluu turvautuminen ja ansiottomien lahjojen vastaanottaminen
(VK 313:6) sekä kiitollisuus hyvyydestä (VK 327:3). Lapseus merkitsee
Jumalalle kuulumista elämässä ja kuolemassa (VK 551:5).

502

KKK I, 355–356.
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KKK I 356.
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KKK I, 362.
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KKK I, 107.

Galatalaiskirjeen selityksessä Luther yhdistää isän kiivauden ja äidin sydämellisen rakkauden
tulkintaansa Jumalasta, joka toimii lastensa parhaaksi.
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Kastevirsissä rakennetaan inklusiivista lapsiksi tunnustautumista (VK
215:6; 217:4; 219:2). Koulumaailmasta tuttu virsi 487 sopisi myös lapseksi
tunnustautuvien aamuvirreksi. Lapsiksi tunnustautumisen valossa kouluun ja
opiskeluun (VK 484–489) sekä lasten ja nuorten elämään (VK 490–503; 504–
517) liittyviin virsiin avautuu uusia näkökulmia. Ne saavat tarttumapintaa
seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Lasten evankeliumia
kuvaavassa virressä 497 yhdistyvät sekä opettava että persoonakohtainen ja
kollektiivisesti lapsiksi tunnustautuva tyyli.
Osa virsistä rakentaa lapseuden identiteettiä opettavalla sävyllä kuvaten
lapsena olemisen merkityksiä (VK 397:2,6; 402). Hengellisenä ihanteena
yhteinen tunnustautuminen lapsiksi edellyttää inklusiivista kieltä ja jumalasuhteeseen asettumista. Myös yhdessä laulettu persoonakohtainen tunnustautuminen rakentaa jaettua lapseuden identiteettiä (VK 276:4; 377:4; 395;
470:4; 481:5; 560:3,5; 563:2-3). Persoonakohtainen ja kollektiivinen lapseksi
tunnustautuminen ilmaistaan esimerkiksi konfirmaatiovirressä: “alttarille
tulla saan, lapsi taivaan kuninkaan” ja “Jumala ei milloinkaan hylkää meitä
lapsiaan” (VK 813:1–2). Myös konfirmaatiovirsissä 233 ja 234 tunnustaudutaan lapsiksi. Huomiota herättää, että ehtoollisvirsistä puuttuu lapseksi
tunnustautumisen näkökulma lukuun ottamatta lasten ehtoollisvirttä 743.
Kirkon liturgisessa lapseksi tunnustautumisen kielessä voidaan erottaa
toisistaan kosminen, koko luomakuntaa koskeva lapseuspuhe, ja yksilö- ja
yhteisötason lapsena tunnustautumisen kieli persoonina suhteessa Jumalaan.
Nimitän kosmiseksi lapseuspuheeksi sitä pelastushistoriallista näköalaa, jossa
Jumalan Poika tulee inkarnaatiossa veljeksemme ja osalliseksi luodusta ja
langenneesta luomakunnasta lunastaakseen sen vapaaksi. Tämä kosminen
lunastus on yksi Jumalan lapsiksi tunnustautumisen mahdollistava ehto.
Virsissä 457:7 ja 574:3–4 ilmaistaan tätä näköalaa.
Toisaalta persoonakohtainen lapseksi tuleminen tapahtuu sekä luterilaisten tunnustuskirjojen että liturgisten tekstien mukaan kasteessa, joka on
Jumalan lahjoittama ja kirkon sosiaalisella tasolla annettu lahja, sekä kasteen
harjoittamisessa, joka merkitsee omaksuttua kasteen lahjojen käyttöön ottamista, spiritualiteettia. Yksinkertaistettuna kasteen harjoittamiseen kuuluu
rippi, tunnustautuminen lapseksi uskontunnustuksessa ja Isä meidän rukouksessa, lapsena vahvistuminen ehtoollisessa sekä kuuliainen, palveleva
toiminta Jumalalta saaduista lahjoista kiitollisena lapseuden laajenevissa
kehissä.
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5 LAPSEN HYVÄT
Lapsen hyvien tunnistaminen ja edistäminen edellyttävät lapsen hyväksyvää
tunnustamista. Yhdessä toimiminen lasten kanssa näyttäytyy kuitenkin eri
tavoin riippuen siitä, mihin lapsen hyväksyvä tunnustaminen kohdistuu.
Tämä erottelu on merkityksellinen lapsen arvon ilmenemisen kannalta.
Ensinnäkin lapsi tulee tunnustaa persoonana. Persoonan tunnustaminen
merkitsee lapsen syvimmän arvon tunnustamista, hyväksymistä ja lapsen
vastaanottamista omana itsenään. Hyväksyvä tunnustaminen voi kohdistua
myös lapsen tosiasiallisiin ominaisuuksiin, joita pidetään merkityksellisinä
vastavuoroisessa toiminnassa. Kolmanneksi hyväksyvä tunnustaminen voi
kohdistua yhdessä toimimisen kannalta merkitykselliseen lapsen identiteettiin. 507 Nämä hyväksyvän tunnustamisen kohteet liittyvät puolestaan
siihen, miten lapsen toimijuus tunnustetaan yhteisössä.
Tässä pääluvussa tutkin lähdeaineistossa esiintyviä lapseen ja lapsen
hyväksyvään tunnustamiseen liittyviä hyväkäsityksiä ja tarkastelen, miten ne
ohjaavat käsityksiä lasten kaltaisuudesta ja lapsen hyvien edistämisestä
toiminnan keinoin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa.
Tavoitteena on parantaa erityisesti iältään lapsen hyvien huomioimisen ja
lasten kanssa yhdessä toimimisen edellytyksiä. Hyväkäsitykset ja lapsen
hyväksyvä tunnustaminen ovat yhteydessä myös lapsen identiteettiin, joka on
osittain yhteisössä annettu ja osittain omaksuttu. Pääluvun loppupuolella
tutkin lapsen toimijuuden tunnustamista ja yhdessä toimimista lapsen hyvien
edistämiseksi. Edelleen pääluvussa 6 tutkin lapsen identiteetin antia kirkossa.
Näistä näkökulmista muodostuu kokonaisuus lapsen hyvistä, lapsen arvosta
ja lapsen hyväksyvästä tunnustamisesta kirkon kontekstissa.
Käytän ilmausta “lapsen hyvät” kuvaamaan moninaisuutta, joka sisältyy
sanan hyvä (das Wohl) käyttöön, seuraten G. H. von Wrightin ajattelua hyvän
muunnelmista ja ihmisen hyvästä. 508 Lisään von Wrightin esittämään hyvän
muunnelmien tarkasteluun tutkimuksen lähteissä esiintyvien uskonnollisen
tason hyvien muunnelmat ja niiden yksilö- ja tilannekohtaisen arvioinnin.
Tarkastelen uskonnollisia hyviä toisaalta teologisina, lapsiin liittyvinä hyväkäsityksinä ja toisaalta toimintana, jonka avulla kirkko ja sen toimijat toteuttavat teologisia hyväkäsityksiä suhteessa lapsiin näkyvässä todellisuudessa.
Von Wrightin mukaan sellaisten olentojen biologisista hyvistä voidaan
mielekkäästi puhua, joilla voidaan mielekkäästi sanoa olevan elämä. Von
Wright liittää keskustelun olennon hyvien ja elämän välisestä suhteesta myös
metaforatasolle. 509 Keskustelu lapsen hyvistä perustuu ensinnäkin siihen, että
lapsella on elämä ja elävillä olennoilla on lajityypillisiä hyviä. Ihmiselämän eli
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Hallamaa 2017, 271–273.
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Von Wright 2001, luku V, Ihmisen hyvä 147–188.

509

Von Wright 2001, 95–95.
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lapseksi tulemisen alkuun liittyvän käsittämättömyyden ja määrittelemättömyyden myöntäminen voi suojata elämän alun arvoa. 510
Lapsen hyvät ovat tiiviissä yhteydessä toimintaan, sillä hyvien ilmenemistä
lapsen elämässä voidaan edistää toiminnan keinoin. Tämä edellyttää lapsen ja
hänen hyviään edistävien toimijoiden toimimista yhdessä.
Luterilaisissa tunnustuskirjoissa eettinen opetus painottuu Lutherin katekismuksissaan esittämään dekalogin uudelleentulkintaan ja valikoimaan
huoneentauluja. Lisäksi kaikille toimijoille annetaan ohjeeksi “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” ja kehoitus rukoilla kaikkien puolesta. 511 Kirkkolain
mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä
toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (KL 1:2 §).
Katekismusten eettinen opetus sisältää toisaalta kymmenen käskyn lain
tulkintaa 1500-luvun sosiokulttuurisessa kontekstissa ja toisaalta universaalin
rakkauden lakiin perustuvan velvoitteen. Rakkauden kaksoiskäsky ja
kultainen sääntö puolestaan liittyvät yhteen, sillä Lutherin tulkinnan mukaan
rakkaus opettaa minua tekemään toista kohtaan, niin kuin tahdon toisten
tekevän itselleni. 512
Raamattu ja luterilaiset tunnustuskirjat ohjaavat normatiivisesti kirkon
toimintaa. Siten niiden lapsiin liittyvien hyväkäsitysten ja velvoitteiden tuntemista tulee lisätä kirkossa, jotta niitä voidaan noudattaa. On kuitenkin
kiistatonta, että osa lapsiin ja perheisiin liittyvistä hyväkäsityksistä on
muuttunut luterilaisiin tunnustuskirjoihin sitoutumisen jälkeen. Esimerkiksi
2000-luvulla yleisesti hyväksyttävään kristillisen kasvatuksen keinovalikoimaan ei kuulu pyövelillä uhkailu tai rukous ehtona ruuan ja juoman
saantiin. 513
Luterilaista sosiaalietiikkaa on kutsuttu kultaisen säännön etiikaksi. 514 Jo
luvussa 4.1 nojauduin Jaana Hallamaan esittämään kultaisen säännön
tulkintaan, että lahjan käsitettä hyödyntäen voidaan yhdistää kultaisen
säännön sisällöllinen ja muotoperiaate. Tällöin hyvän tekeminen voidaan
käsitteellistää lahjan antamiseksi toisille. 515 Seuraavissa luvuissa hyödynnän
Jaana Hallamaan muotoilemaa kultaisen säännön tulkintaan perustuvaa
yhdessä toimimisen etiikan teoriaa. 516 Tarkennan edelleen, miten kirkon
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tunnustusta ja toimintaa ohjaavien tekstien lapsena olemiseen liittyvien
käsitteiden ja käsitysten anti tulisi huomioida sovellettaessa kultaisen
säännön etiikkaa toimintaan lasten kanssa kirkossa.
Sovellan seuraavaksi lahjan käsitteen avulla kultaista sääntöä yhdessä
toimimiseen lasten kanssa. Hallamaan yhdessä toimimisen teoriaa seuraten
käsitteellistän hyvän toiminnan lahjaksi lapselle. Tällöin ehtoina on, että
lasten kanssa toimiva toimija eli
(1)
lahjan antaja pitää itseään moraalisena toimijana, joka voi
edistää lapsen hyvää,
(2)
lahjan antaja uskoo, että hänen toiminnallaan
aikaansaamansa tulos on lapsen kannalta jotakin hyvää ja
(3)
lahjan antaja tunnustaa lapsen toimijaksi ja arvostaa
häntä. 517
Hyvän tekeminen lapselle edellyttää vastavuoroista suhdetta lapseen ja
lapsen toimijuuden tunnustamista.
Edellä esitetyt ehdot eivät rajaa iältään lapsia lahjoittajien joukon eli hyvää
tavoittelevien toimijoiden ulkopuolelle, vaikka joissakin tilanteissa iältään
lasten kyvykkyys esimerkiksi kausaalisuhteiden arviointiin tai moraaliseen
harkintaan on kehittymätöntä. Lapsen toimijuus tulee tunnustaa, vaikka lasta
ei tietyin perustein tunnustettaisi täysivaltaiseksi toimijaksi. Hyvää tavoittelevan toiminnan ensimmäinen ehto täyttyy, kun lapsen kanssa toimiva
toimija kykenee asettamaan päämääriä eli tavoittelee jotakin hyvää, ymmärtää
ja osaa arvioida syy- ja seuraussuhteita sekä pystyy tavoittelemaan asettamiaan päämääriä toiminnan keinoin. 518 Pieni lapsi, joka tarjoaa puoliksi
syödyn keksin kaverilleen, voidaan tunnustaa toimijaksi, joka edistää toisen
hyvää, joskin tarvitsee toiminnassaan vielä harjaantumista.
Toisen ehdon toteutuminen edellyttää, että lapselle hyvää lahjoittavan
toimijan tulee tuntea kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavat tekstit siten,
että toimija tietää, mitä pidetään hyvänä lasta tai lapsia kohtaan. Kultaisen
säännön ohjetta seuraten hänellä tulee olla kykyä vuorotella sekä asettumista
lapsen asemaan että toimimista lapsen hyvää tavoitellen ja hyödyntäen niitä
tietoja ja kykyjä, joita hänellä on. Hänen tulee myös osata arvioida, mitä
erilaisten hyväkäsitysten noudattamisesta seuraa. Hyväkäsitysten tunteminen
ei riitä, vaan niitä tulee tavoitella toiminnan keinoin.
Kirkon kontekstissa on ihanteena, että kirkon eri-ikäiset jäsenet oppivat
kykyjensä mukaisesti kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavat käsitykset ja
pyrkivät toimimaan niiden mukaisesti. Kirkon normatiivisten tekstien lapsia
koskevia käsityksiä on kuitenkin sivuutettu. Voi myös olla, että esimerkiksi
kirkon organisaatiotason hyväkäsitykset ovat jännitteisiä kirkon muihin
lapsen hyviä koskeviin käsityksiin nähden. Tarkastelen tässä luvussa tätä
hyväkäsitysten koherenssia.
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Hallamaa 2017, 257–258.
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Hallamaa 2017, 20–21.
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Tässä pääluvussa keskityn lapsen hyvää tavoittelevan toiminnan toisen
ehdon täyttymisen tarkasteluun. Peruskysymyksenä on, miten lapsena
olemisen erityisyys tulee huomioida tavoiteltaessa ja turvattaessa hänen
hyviään. Muotoperiaatteena yhdessä toimiminen lasten kanssa edellyttää
kykyä asettua juuri lapsen asemaan ja toisaalta toimimista lapsen toimijuuden
tunnustaen ja hänen hyviään edistäen. Sisältöperiaatteen nojalla keskeinen
kysymys on, millaisia hyviä kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavat tekstit
velvoittavat tavoittelemaan toiminnassa lasten kanssa.
Lapsen hyviä tavoittelevan toiminnan kolmannen ehdon tarkastelu ohjaa
kysymään, mitä lapsen tunnustaminen toimijaksi edellyttää kirkossa.
Kultaisen säännön sisällöllisen ja muotoperiaatteen tulkinnan noudattaminen
edellyttää jokaisen ihmisen toimijuuden tunnustamista. Lasten toimijuuden
tunnustamista saattaa kuitenkin hämärtää esimerkiksi se, että Suomen lain
mukaan alle 18-vuotiaat ovat vajaavaltaisia eli heitä ei tunnusteta täysivaltaisiksi toimijoiksi. Myös kirkossa lapsi tunnustetaan toimijaksi asteittain
ikään ja esimerkiksi kirkkolain määräämiin ehtoihin sidottujen kriteerien
nojalla. Kultaisen säännön mukaisesti moraalisella tasolla edellytetty lapsen
toimijuuden tunnustaminen saattaa myös ajautua ristiriitaan joidenkin kirkon
tunnustusta ja toimintaa ohjaavien tekstien asettamien velvoitteiden tai
ehtojen kanssa.
Moraaliteorioissa painopisteen katsotaan usein olevan yksilöiden toiminnassa. 519 Kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavien tekstien yksi erityispiirre
on, että osa teksteistä on niin varhaisia, ettei yksilöiden toimijoiksi
tunnustaminen ole niissä tyypillistä. Vanhimmissa teksteissä tarkastelu
keskittyy yhteisön oikeaan toimintaan, eikä yksilötoimijoita tunnustettu ilman
yhteisön hyväksyntää. Tämä on ollut monille ei-tunnustetuille yksilöille
tuhoisaa. Normatiivisten tekstien tarkastelussa tuleekin erottaa, ohjataanko
niillä tavoittelemaan yhteisön vai yksilön hyvää. Tulee myös kysyä, kenen
hyvää normatiivisilla lapsiteksteillä tavoitellaan ja mikä hyväkäsitysten hinta
on lasten kannalta yksilöinä. Edellä esitetty kolmas ehto edellyttää lapsen
toimijuuden tunnustamista ja lapsen arvostamista.
Toisaalta kultaisen säännön yksi tulkinnallinen näkökulma on, mitä
kultaisen säännön puhe ihmisistä monikkomuodossa vaikuttaa toimijuuden
tarkasteluun kirkossa. Monikkomuodon voi ajatella painottavan myös
erilaisten ihmisryhmien välisen toiminnan ehtoja: “Kaikki, mitä tahdotte
ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Voidaan ajatella, että kultaisen
säännön monikkomuoto sitoo yksilöt ihmisyhteisöön ja ohjaa tarkastelemaan
ihmisten toimintaa monien toimijoiden ja jopa yhteisön toiminnan näkökulmasta. Siten kultaisen säännön tulkinnassa yksilötoimijuuden ehtoja
voidaan laajentaa monien toimijoiden väliseen toimintaan.
Kirjavainen 1996, 1. Hallamaa 2017, 8. Hallamaan kirjan Yhdessä toimimisen etiikka keskeinen ansio
onkin siinä, että toiminnan ja lahjan käsitteiden sekä kultaisen säännön tulkinnan avulla kirjoittaja
onnistuu sitomaan toimijat keskinäisriippuvuuteen ja siten kehittämään monenkeskeisen
vastavuoroisuuden eettistä teoriaa. Lapsen käsitettä voidaan puolestaan hyödyntää tämän
keskinäisriippuvuuden vahvistamisessa.
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Luvussa 5.1 tutkin lasten kaltaisuutta ja sen yhteyttä lapsen hyvien erityispiirteisiin. Esitän myös lapsen käsitteen ja lähdetekstien perusteella ehdot
lapsen perustaville hyville. Luvussa 5.2 tarkastelen lapsen toimijuusihanteita
lähdeteksteissä esimerkillisinä pidettyjen lasten toiminnan näkökulmasta.
Luvussa 5.3 esitän lasten kaltaisuuden perusolemuksesta nousevat lapsen
hyvien turvaamisen haasteet. Luvussa 5.4 argumentoin, että lapsen toimijuuden tunnustaminen on ehto sille, että lapsen hyviä voidaan edistää yhdessä
toimien. Kuvaan toiminnan teorian valossa, miten lapsen toimijuuden
tunnustaminen ilmenee.

5.1 LASTEN KALTAISUUS JA LAPSEN HYVÄT
Tässä alaluvussa tarkastelen käsityksiä lapsen ihmisenä olemisen erityisyydestä, lasten kaltaisuudesta sekä lapsen hyvistä ja niiden turvaamisesta.
Näkökulma auttaa havaitsemaan, miten lähteiden käsitykset vaikuttavat
havaittavalla tasolla ihmisten välisissä suhteissa lapsen hyväksyvään
tunnustamiseen persoonana sekä lapsen ominaisuuksien, lapsen identiteetin
ja lapsen toiminnan hyväksyvään tunnustamiseen. Liitän lapsen hyvien
tarkastelun tulkintamalliin, jota havainnollistan kuviossa 1. Pyrin havainnollistamaan mallin avulla, miten eri tavoin mallin eri tasoilla lapseen viitataan.
Ensinnäkin voidaan tarkastella havaittavalla tasolla tosiasiallisia lapseen
liittyviä ilmiöitä ja tapahtumia. Niiden kuvaamiseksi ja merkityssuhteiden
ilmaisemiseksi tarvitaan käsitteitä ja kieltä. Kirkon kontekstissa erityispiirteenä on, että kirkko toimii näkyvässä todellisuudessa kuitenkin niin, että
se pyrkii ilmentämään myös yhteyttä tuonpuoleiseen. Erityinen ilmoitus,
Raamattu, ohjaa osaltaan kirkon kieltä. Osa kirkon kielestä, kuten Isä meidän
-rukous ja lapsimetaforien käyttö on annettua, traditiossa vastaanotettua.
Kirkko myös tulkitsee omaksuttua ilmoitusta näkyvässä todellisuudessa.
Kirkon tulkinnat ilmoituksessa annetusta kielestä ovat sidoksissa näkyvän
todellisuuden ilmiöihin. Näkyvässä todellisuudessa kirkon toiminta osaltaan
paljastaa, miten se jatkuvasti tulkitsee annettua kieltä, traditiota ja
todellisuudessa havaittavia lapsiin liittyviä ilmiöitä. Osa kirkon
uskonnollisesta kielestä puolestaan viittaa tuonpuoleiseen todellisuuteen,
josta ei voida tyhjentävästi puhua tämänpuoleisuuteen viittaavin käsittein tai
todennettavasti.

171

Lapsen hyvät

Kuvio 1

Lapsena olemisen merkitystasot kirkon kontekstissa

Tutkimuksen lähdeaineiston tekstit rikastuttavat lapsena olemisen ja
lapsen hyvien tarkastelua. Osa kirkon tunnustusta ohjaavista teksteistä ohjaa
antamaan lapsille erityisen arvon. Osa teksteistä ohjaa kääntämään nurin
ihmisille ominaiset arvostushierarkiat (luku 2.3). Jeesus ilmoitti olevansa
erityisellä tavalla läsnä lapsissa (Matt. 18:5; Mark. 9:37) ja samaistuvansa
lapsiin ja pienimpiin (Luuk. 9:48). Kristuksen läsnäolon tunnistamisen tulisi
siis lisätä arvostusta kohdattaessa lapsia.
Julistuksessaan Jeesus suhtautui myönteisesti vanhempien kykyyn pyrkiä
tarjoamaan lapselleen tämän tarvitsemaa hyvää ja erottamaan se pahasta: “Ei
kai kukaan teistä ole sellainen isä, joka antaa pojalleen käärmeen, kun poika
pyytää kalaa?” (Luuk. 11:11–13) Jeesus vertasi toisiinsa “pahojen ihmisten” ja
hyvän Jumalan vanhemmuutta ja vakuutti, että Jumala lahjoittaa lapsilleen
maanpäällisiin vanhempiin verrattuna moninkertaisesti hyvää niille, jotka sitä
pyytävät.
Erityisenä toimintanormina lapsia ja vähäisimpiä kohtaan Jeesus velvoitti
etenkin olemaan halveksimatta ja väheksymättä heitä (μὴ καταφρονήσητε).
Suhtautuminen lapsiin ei saa olla ylimielistä, alaspäin (κατα) suuntautuvaa
ajattelua (φρον):
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon
teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun
taivaallisen Isäni kasvoja (Mt. 18:10).

Matteuksen evankeliumin 18. luvun perikooppi, jossa lasten ja vähäisten (τῶν
μικρῶν) 520 enkelit saavat joka hetki katsella taivaallisen Isän kasvoja, viittaa
520 Tekstin tulkintaan vaikuttaa merkittävästi, katsotaanko lukutavaksi, että vähäisillä tarkoitetaan
lapsia vai esimerkiksi aikuisia opetuslapsia. Tulkinnan painopiste näyttää olevan, että perikoopin
loppuosalla tarkoitetaan Jeesuksen aikuista seuraajaa tai jotakin ryhmää seurakunnassa. Hakola &
Lehtipuu 2013, 381. Sen sijaan näyttää siltä, että Luther tulkitsi, että vähäisillä tarkoitetaan lapsia
esimerkiksi jakeessa Matt. 10:42. Tähän jakeeseen viitaten hän asetti vastakkain kartusiaanien ja lapsen
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itämaisen hovikielen mukaisesti siihen, että Jumalan ja pienimpien välinen
suhde on erityisen läheinen ja taivaallisten olentojen vahvistama. 521 Hierarkiaan tottuneen ihmisen kiusaus suhtautua lapsiin ylhäältä alaspäin
asennoituen näyttäytyy järjettömänä taivaallisen näköalan auetessa. Koska
pienimmillä on suora yhteys korkeimpaan auktoriteettiin, inhimillinen
hierarkia raukeaa tyhjiin.
Rinnastavalla puheella lapsista ja vähäisistä on Jeesuksen julistuksessa
yhtymäkohta myös perikooppiin viimeisestä tuomiosta (Matt. 25). Jakeissa
Matt. 25:40 ja Matt. 25:45 ilmaistulla Jeesuksen samaistumisella
vähäisimpiin on vahva yhteys kultaiseen sääntöön: “kaiken, minkä te olette
tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni (τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
ἐλαχίστων), sen te olette tehneet minulle” ja toisaalta “kaiken, minkä te olette
jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä (τῶν ἐλαχίστων), sen te
olette jättäneet tekemättä minulle”. Jos kultainen sääntö nähdään universaalina moraaliperiaatteena, viimeistä tuomiota kuvaavat jakeet tuovat siihen
uskonnollisen painoarvon: kaiken vähäisimpiin kohdistuvan toiminnan ja
kaikkien laiminlyöntien kohteena on Kristus.
Perikoopin tulkinnan kannalta on oleellista, etteivät vähäisimpiä kohtaan
hyvin toimineet ole tunnistaneet heissä Kristusta eivätkä väärin toimineet
tunnistaneet sivuuttaneensa Kristuksen. Perikoopissa jumalallisen arvostushierarkian tunnistaminen ei ole peruste valita hyvän toiminnan kohdetta.
Vähäisimpien tai pienimpien auttaminen perustuu velvoitteeseen asettua
heidän asemaansa ja toimia heitä kohtaan samalla tavalla, millaista toimintaa
itse heidän asemassaan toisilta odottaisi. Heidät tulee tunnustaa persoonina,
kelpaavina ja arvokkaina ihmisinä. Suhteeseen asettumisessa toteutuu toista
varten olemisen side, joka muuttaa toimijaa. Tämä suhde on ehto hyvän
edistämiselle.
Pienten lasten ikä- ja kehitysvaiheen huomioimisessa korostuu, että iältään
lapsena olemisessa on jotakin ainutlaatuista, mitä Jeesus julistuksessaan
korosti. Luvussa 2.4 esitin pienen lapsen ainutlaatuisuuden liittyvän
puheeseen Jumalan valtakunnan vastaanottamisesta. Jeesus ilmoittaa itse
olevansa läsnä kaikkein pienimmissä (Mark. 9:37). Tämä on keskeinen
teologisen tason peruste, jonka nojalla lapsi tulee tunnustaa hyväksyvästi
kirkossa.
Jeesuksen julistus lapsista poikkeaa radikaalisti lukuisista Raamatun
kaanonin normatiivisista teksteistä. 522 Ohjaako siis luterilaisen tunnustuksen
Sola Christus -periaate kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavien tekstien
keskinäistä punnitsemista niin, että Jeesuksen julistuksella lapsista on
merkittävämpi painoarvo kuin teksteillä, jotka ovat sen kanssa jännitteisessä
esimerkillisyyden ja tulkitsi, ettei kartusiaanien pyhyys tee heitä kelvollisiksi edes tarjoamaan lapselle
maljallista vettä. GK Viertes Gebot, BSELK 972–973.
Kalevi Silvolan mukaan ilmaus “heidän enkelinsä” edellyttää uskoa pienten suojelusenkeleihin.
Silvola 1984, 143–146.

521

522

Vrt. esimerkiksi apokryfikirjojen kohdat Viis. 3; Viis. 4:1–6; Siir. 16:1–3; 30:1–13
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suhteessa? Mikäli tällainen konsensus hyväksytään, on silti kysyttävä, missä
määrin kanonisissa teksteissä esiintyvät tekstit, jotka ohjaavat esimerkiksi
lapsen oikeuksien sopimuksen vastaisesti käsityksiä hyvästä kasvatuksesta tai
vaikkapa sukupuolten välisestä hierarkiasta (Siir. 42:14), vaikuttavat ajatteluja toimintamalleihin kirkossa.
Seuraavaksi kokoan yhteen lapsena olemisen mallin, joka perustuu lapsen
käsitteeseen ja havaittavaan todellisuuteen. Teologisella tasolla mallia voidaan
peilata lähteiden käsityksiin lasten kaltaisuudesta. Hyödynnän mallia myöhemmin tarkastellessani, miten lapsen hyviä turvataan.
Lapsen tuleminen olemassaolevaksi perustuu suhteeseen. Ilman biologisten vanhempiensa välistä suhdetta lapsi ei tule olemassaolevaksi (Luku
4.2). Kohdussa kasvaessaan suhteessa äitiin sikiöllä on tarjolla kaikki hyvät:
lapsi saa lahjana elämän ja äidin kohdussa kaiken tarvitsemansa. Suhdetasolla
lapsi on täysin riippuvainen äidistään. Kehitysvaiheensa vuoksi hän on
kykenemätön elämään kohdun ulkopuolella. Lapsen kannalta tämä riippuvaisuus merkitsee toisaalta kaikkien hyvien läsnäoloa tässä suhteessa ja
toisaalta suurta riskiä, ellei lasta tunnusteta lapseksi ja ellei lapsen intressien
mukaisia hyviä tarjota hänelle.
Suhteeseen perustuvan olemuksensa nojalla vastasyntynyt lapsi on täysin
valmis suhteessa olemiseen. Lapseussuhteessa lapsena oleminen merkitsee
edellyksetöntä ja täydellistä itsensä antamista. Lapsi antaa suhteeseen
kaikkensa, itsensä. Lapsi saa lahjana elämän, ja samalla hän itse on lahja.
Syntymätön lapsi tarvitsee tunnustetuksi tulemista persoonana, ominaisuuksineen, lapsen identiteetin kantajana ja toimijana etenkin vanhemmiltaan, lähipiiriltä ja ympäröivältä yhteisöltä, jotta hänen mahdollisimman
suotuisa kehityksensä voidaan turvata. Syntymättömän lapsen intressien
tunnustamisella on yhteys hänelle hyvää lahjoittavien toimintaan. Etenkin
äidin tulee esimerkiksi huomioida toimintansa vaikutus sikiöön ja siten lapsen
myöhempään kehitykseen ja toimintaedellytyksiin. Myös raskaana olevaa äitiä
tulee suojella yhteisössä olosuhteilta, jotka ovat vaaraksi sikiölle. Tämä edellyttää oikean tiedon saantia lapseen ja hänen kehitykseensä vaikuttavasta
toiminnasta ja esimerkiksi lääkeaineiden tai ympäristömyrkkyjen riskeistä.
Lapsen tunnustaminen äidistään riippuvaiseksi merkitsee myös velvoitetta
turvata lapsen äidin hyviä.
Vaikka vastasyntynyt on kykenevä lapseussuhteeseen, vanhempi ei aina ole
saavuttanut vanhemmuuden edellyttämiä ominaisuuksia. Myös vanhemmuuden käsite on kaksijakoinen, sillä se viittaa sekä ikään että suhteeseen.
Vanhemmuus edellyttää ikään ja kehitykseen kuuluvia biologisia ominaisuuksia, jotka ovat edellytyksiä vanhemmuuden mahdollistumiselle. Ne eivät
kuitenkaan riitä. Vanhemman tulisi kyetä tarjoamaan suhteessa lapseen
kaikki lapsen tarvitsemat hyvät. Lapsen ja vanhemman välinen suhde on
käänteinen sikäli, että jo suhteen alussa vanhemman tulee tarjota lapselle
kaikki hyvät. Lapsen kyvykkyyksien ja toimintaedellytysten kasvaessa
vanhemman osuus hyvien turvaajana vähenee ja lapsen osuus niiden tavoittelijana kasvaa.
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Aivan pieni lapsi saa lahjana kaiken ja on hoivaajastaan täysin
riippuvainen. Ilman sosiaalisen tason vanhemmuussuhdetta ja suhteen
jatkuvassa prosessissa lahjoitettavia hyviä lapsi pahimmillaan menehtyy.
Pieni lapsi ei ole kykenevä saavuttamaan omia intressejään toiminnan
keinoin, vaikka oppiikin nopeasti ilmaisemaan tarpeitaan. Toiminnan
kannalta vanhemmuussuhde lapseen on pitkäkestoinen lahjoittamisprosessi
lapsen hyväksi. Lapsen ja vanhemman välisessä lahjoittamissuhteessa lapsi
osoittaa vastavuoroisuutta ja kiitollisuutta. Esimerkiksi katsekontakti, lapsen
hymy ja käteen tarttuva pieni käsi merkitsevät yleensä hoivaavalle
vanhemmalle kiitosta, turvautumista ja luottamusta. Lahjoittamisprosessissa
ne ovat vastalahjoja lapselta. Aksiomaattinen rakkaus ohjaa vanhemman
toimintaa, johon pieni lapsi vastaa varauksettomalla rakkaudella.
Lapsen ikään ja kehitykseen viittaavassa merkityksessä lapsena olemiseen
kuuluu yhä uusien kyvykkyyksien ja toimintamahdollisuuksien kehittyminen.
Lapsuuteen kuuluu siis jännite: toisaalta aivan pieni lapsi saa lahjana kaiken,
sillä hän ei vielä itse kykene toteuttamaan hyviään vaan tarvitsee jatkuvaa
hoivaa ja huolenpitoa. Pienen lapsen tunnustaminen toimijaksi merkitsee sitä,
että lapsen hyvät, lapsen intressit ja toimintakyvyt tunnistetaan ja lapsen
hyväksi toimitaan niiden mukaisesti. Pienen lapsen riippuvaisuuteen sisältyy
myös riski, ettei hänen hyviään huomioida tarpeeksi tai perustellusti, mikä voi
olla lapselle tuhoisaa. Siten pienen lapsen vanhemmistaan ja hoivaajistaan
riippuvaisuuden tunnustaminen edellyttää myös heidän hyvien tunnustamista ja heihin kohdistuvan pahan rajoittamista.
Perustavalla tavalla hyvää on tunnustaa lapsi persoonana ja ominaisuuksineen sekä tunnustaa lapsen hyvät ja lapsen toimijuus. Niiden tunnustaminen on ehtona sille, että lapsen hyviä voidaan turvata monipuolisesti ja
kestävästi toiminnan keinoin. Lasten kaltaisuuden erityisyyden tunnistaminen auttaa tulkitsemaan, mikä on hyvää lapselle. Lapsen hyvän edistäminen edellyttää myös lapsiin kohdistuvan pahan tai tuhoisan toiminnan
rajoittamista eri keinoin. Vähitellen toimintaedellytystensä karttuessa lapsi
voi tavoitella toiminnan keinoin sekä itselleen että toisille hyvää. Hänet
tunnustetaan yhteisössä hyvän välittäjäksi. Lasten toimijuuden tunnustaminen taas merkitsee lasten kaltaisuuden ihanteen kannalta sitä, että lasten
esimerkki tunnustetaan ja lasten toimijuusihanteet ja niiden mukainen
toiminta tunnustetaan osaksi yhteisen hyvän edistämistä yhteisössä.
Edellä esittämääni mallia voidaan hyödyntää lapsen hyvien turvaamisessa.
Lapsena olemiseen kuuluva suhteessa olemisen ja kehittymisen tarve tulee
tunnustaa. Lasta – ja tarvittaessa aikuistakin – tulee ohjata tunnistamaan
lapsena ja ihmisenä olemiseen kuuluva perustava riippuvaisuus toisista ihmisistä, ympäröivästä luonnosta ja teologisesti tulkittuna Jumalasta. Tämän
suhdetason olemuksellisen riippuvaisuuden tunnistaminen voi rohkaista
liittymään toiminnallaan toisille hyvää lahjoittavien joukkoon. Lapsena
olemiseen kuuluvien kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen taas ohjaa
tavoittelemaan täysimääräisempää hyvien toteutumista sekä omassa että
toisten elämässä.
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Lapsena olemiseen kuuluu monella tapaa jo nyt ja ei vielä -kokemus. 523
Suhdekäsitteenä lapsena olemisessa on jo läsnä kaikki hyvät. Ikäkäsitteenä
taas pienenä lapsena olemiseen kuuluu epätyydyttävä kyvykkyyksien ja
toimintaedellytysten puute. Kasvun ja kehityksen kautta lapsi saavuttaa
tavoittelemiaan päämääriä ja hänen toimintaedellytyksensä rikastuvat.
Teologisella tasolla ilmenee vastaavuus: Kastettu lapsi on jo saanut lahjana
kaikki hyvät suhteessa Jumalaan. Kristittynä hän ei koskaan saavuta mitään
enempää. Jumalan lapsena hän on hengellisesti täysi-ikäinen. Samalla
eläessään opetuslapsena ja Jeesuksen seuraajana hän tavoittelee parannuksen
ja kilvoittelun keinoin täydellistymistä mutta kokee siinä jatkuvaa kyvyttömyyttä. Vanhurskauttaminen on Jumalan vastaus lapsena olemisen kahtalaisuuteen. Suhdemerkityksessä keskeistä on kasteessa saatu forenssinen
lapseksi tunnustaminen. Kykyihin ja toimintaan viittaavassa merkityksessä
taas imputatiivinen Kristuksen ansion hyväksilukeminen ja uskossa
läsnäoleva Kristus ovat vastauksia lapsena olemisen vajavaisuuteen ja
tarvitsevuuteen. 524
Näkyvässä todellisuudessa lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa
vanhempi turvaa hyvien lahjoittamisprosessissa lapsen tarpeiden ja
preferenssien tyydyttymisen ja tukee lapsen kehitystä, jolloin lapsen
kyvykkyydet ja toimintaresurssit kasvavat. Lapsen kasvuun ja kehitykseen
kuuluva hyvä on toimijuuteen kuuluvien toimintaedellytysten lisääntyminen.
Lapsen kasvuun ja kehitykseen kuuluu myös hänen toimijuutensa alan
tunnustamisen kasvu. Kehittyessään lapsi kykenee tavoittelemaan yhä
enemmän intressiensä ja preferenssiensä mukaisia hyviä. Omien intressien
mukaisten kyvykkyyksien kehittyminen mahdollistaa niiden täydellistymiseen
ja ihmisenä kukoistamiseen pyrkiviä hyviä. Samalla kykyjen ja resurssien
kasvaessa riippumattomuus – tai kokemus riippumattomuudesta – lisääntyy.
Ilman tietoisuutta siitä, että kyvykkyyksien lisääntyminen perustuu
suhteessa saatuihin lahjoihin, riippumattomuuden kokeminen saattaa johtaa
suhteessa olemisen liudentumiseen ja irrallisuuteen. Jyrkkä individualismi
merkitsee virhepäätelmää, jossa ei tunnusteta ihmisenä olemisen suhteeseen
perustuvaa olemusta eikä sitä, että myös kasvaminen, kehitys ja kyvykkyyksien saavuttaminen edellyttävät jatkuvassa vastavuoroisessa suhteessa
lahjaksi saatavia hyviä.
Lapsen hyvien ilmenemistä lapsen elämässä tavoitellaan toiminnan
keinoin. Toiminta voi olla haittojen estämistä tai hyvien säilyttämistä tai
edistämistä. Esteiden, kuten rajoitteiden, ehkäisemisen ja varjelemisen avulla
lasta voidaan siis suojella hänelle epäedullisilta asioilta. Esteiden vaikutusta
voidaan tehostaa uhkien tai negatiivisten sanktioiden avulla. 525 Lapsen hyviä
voidaan tavoitella myös turvaamalla ja suojelemalla olemassaolevia hyviä.
Ajatus on tuttu myös Jeesuksen Jumalan valtakuntaa kuvaavista puhetavoista, joissa Jumalan
valtakunta on jo läsnä mutta ei vielä toteudu täysimääräisenä.
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Lisäämällä lapsen ulkoisia ja sisäisiä toimintaedellytyksiä voidaan rikastuttaa
hyvien toteutumisen mahdollisuuksia.
G. H. von Wrightin mukaan niiden olentojen, joilla on elämä, biologisia
hyviä voidaan tarkastella. Seuraavaksi kuvaan lapsen perustavia hyviä lapsen
elämän mahdollistavina ehtoina lähdetekstien valossa. Ilman suhdetta
vanhempiin ei voi tulla lapseksi. Teologisella tasolla suhde Jumalaan on
lapseuden ehto sekä luomisteologian että lapsiteologian kannalta. Katekismusajattelun mukaan perustavalla tasolla elämä on vanhempien välittämä,
Jumalalta saatu hyvä lahja lapselle. Myös kaikki luodun elämän säilymisen
mahdollistavat antimet ovat Jumalan lahjaa, kaikenlaista hyvää (allerley
guts):
Vanhemmillemme ja koko esivallalle on näet annettu käsky tehdä meille
kaikenlaista hyvää. Siten me emme ota hyvää vastaan heiltä, vaan
heidän kauttaan Jumalalta. Luodut ovat nimittäin vain käsi, kanava ja
väline, joiden kautta Jumala antaa kaiken. Niinpä hän antaa äidille
rinnat ja maidon lapselle tarjottavaksi, ja maasta hän antaa viljan ja
kaikenlaisen sadon ravinnoksi. Mitään näistä hyvistä antimista ei
ainoakaan luotu pysty itse tuottamaan. 526

Katekismusopetuksen mukaan ensimmäinen käsky on suurin, sillä se
kertoo, mistä ihminen odottaa kaikkea hyvää. Se, joka tunnustetaan kaiken
hyvän antajaksi, on joko ihmisen Jumala tai epäjumala. 527 Juuri suhde
Jumalaan, kaiken hyvän lahjoittajaan, on ihmisen perustavin suhde. Tässä
mielessä lapseussuhde Jumalaan on ihmisenä olemisen ydin. Jumala
lahjoittaa moninaisia hyviä, ja ihanteen mukaisesti ihminen ottaa ne vastaan
kiitollisena ja ottaa ne käyttöön yhteiseksi hyväksi.
Vanhemmuutta ja esivaltaa edustavilla on Jumalan käskyjen mukainen
tehtävä toimia välineenä Jumalan lahjoille. Jumalan käskyt turvaavat
lapseussuhteita. Katekismusopetus sisältää velvoitteita, miten lasten hoiva,
kasvatus, koulutus ja oman tehtävän löytyminen maailmassa tulee mahdollistaa perheiden ja esivallan yhteistyössä. Velvoitteilla on uskonnollinen
painoarvo. Jos lapsen vanhemmat eivät kykene välittämään lapselleen
Jumalan runsaita lahjoja, toisilla toimijoilla ja viime kädessä esivallalla on
vanhemman asemaan perustuva velvollisuus huolehtia lapsen kokonaisvaltaisten hyvien turvaamisesta.
Lapseus ja vanhemmuus ovat keskeisiä käsitteitä ihmiskuvan kannalta. Ne
ovat kuitenkin sikäli käänteisiä käsitteitä, että pienen lapsen olemus perustuu
suhteeseen ja hän on elämänsä alusta alkaen kyvykäs suhteessa elämiseen.
Kasvaessaan hänen riippuvaisuutensa vähenee erilaisten kyvykkyyksien ja
toimintaedellytysten lisääntyessä. Lapsen kehittyessä myös biologiset edellytykset vanhemmuuteen kehittyvät. Ne eivät kuitenkaan takaa kykyä asettua
suhteeseen lasta varten ja tunnistaa lapsen hyviä. Vanhemmuuteen täytyy
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kasvaa ja kehittyä ollakseen kykenevä asettumaan vanhemmuuden edellyttämällä tavalla suhteeseen lapsen kanssa.
Näyttää siltä, että lapsen ja vanhemman käsitteisiin kuuluvan kehityksen
ja suhteessa olemisen käsitteellisen erottelun puute aiheuttaa sekaannuksia
myös lähdeteksteissä. Luther esittää vanhemmuudesta toisaalta ihanteellisen
ja toisaalta korruptoituneen kuvan. Lutherin mukaan usko on edellytys
vanhemmuuden ihanteen toteutumiselle. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että juuri
suhteessa olemiseen liittyvät kriteerit ohjaavat Lutherin vanhemmuuden ja
lapseuden hyväkäsityksiä. Usko ihanteen toteutumisen tunnusmerkkinä on
toimiva sillä edellytyksellä, mikäli jumalasuhteessa saadut lahjat vaikuttavat
uskovassa toimijassa edistäen hänen toimintaansa myönteisesti suhteessa
toisiin. Uskon toimijan asennetta muokkaava luonne kohentaa tällöin
keskinäisessä suhteessa tapahtuvaa toimintaa. 528
Toisista erottautuva asenne ilmentää ajattelua, ettei omia intressejään
edistävä toimija tunnusta pienen lapsen täysin suhteessa olemiseen
perustuvaa olemusta ja siihen liittyviä tarpeita. Jokainen lapsi tarvitsee
riippuvaisuutensa nojalla hoivaa ja huolenpitoa ja jokainen ihminen on ollut
tällainen lapsi. Kaikille ihmisille yhteinen lapsina ihmiseksi tulemisen
vertaisuus velvoittaa asettumaan lapsen kanssa vastavuoroiseen suhteeseen ja
kohtelemaan lasta kultaisen säännön mukaisesti. Vapaudesta ja huolettomuudesta nauttiva saattaa sortua virhepäätelmään omasta riippumattomuudestaan. Hän unohtaa olemassaolonsa perustuvan suhteessa lahjoitettuihin

Lutherin tulkinnan mukaan usko tuo suhteessa lapsiin jotakin lisää luonnollisen järjen päättelyyn ja
kykyyn toimia lapsen hyväksi. Lutherin käsitykset lapsen erityisen arvon tunnustamisesta kiteytyvät
parhaiten tunnustuskirjojen ulkopuolella, kirjoituksessa “Avioelämästä” (Vom Ehelichen Leben, 1522).
Luther muistutti, miten kirkkoisä Cyprianus neuvoi suukottamaan vastasyntynyttä, vielä kastamatonta
lasta kunnianosoituksena paraikaa uutta luovassa työssä olevia Jumalan käsiä kohtaan. Cyprianuksella
pienen lapsen erityinen kunnioitus perustui Jumalan luomistyön kunnioittamiseen lapsessa. Luther
kysyikin, eikö kastetulle lapselle tulisi osoittaa vähintään yhtä suurta kunnioitusta. Tällöin lapsen
erityisen kunnioittavan kohtelun perusteena olisi Jumalan tekemä luomis- ja lunastustyö hänessä. “Alßo
thet S. Cyprianus, der treffliche grosse man und heyliger merterer, und schreybt, man soll eyn kindlin,
wenn es geporn und noch ungetaufft ist, kussen tzu ehren den gotlichen henden als auff frisscher thatt
begriffen. Was meynstu, wurd er sagen von eym getaufften kindlin? Das ist eyn rechter Christen man
geweßen, der gottis werck und creaturn recht erkant und angesehen hatt. Darumb sage ich, das alle
nonnen und munche, die on glauben sind, und sich yhrer keuscheyt und ordens trosten, nicht werd sind,
das sie eyn getaufft kind wiegen odder yhm eyn brey machen sollten, wenß gleych eyn hurkind were.
Ursach: denn yhr orden und leben hatt keyn gottis wort fur sich, muegen sich auch nicht rhuemen, das
gott gefalle, was sie thun, wie eyn weyb thun kan, obs gleych eyn unehlich kind tregt.” WA Schriften 1522,
10. II, 297. Samassa kirjoituksessa Luther kritisoi luonnollista järkeä, joka laskelmoi toimintaa, jolla
ilmaistaan avioelämään ja lapsiin kohdistuvaa arvonantoa. Sen sijaan uskon valossa lapsen hoivaaminen
on niin arvokas tehtävä, että lasta hoivaava kysyy, onko hän itse sen arvoinen, että voi palvella lasta ja
Jumalan tahtoa. Lutherin tulkinnan mukaan keskeinen ero on toiminnan suuntautuminen joko perheelämässä kohti palvelualtista toisten ihmisten hyvien turvaamista tai luostarielämässä omien intressien,
kuten vapauden ja huolettomuuden, turvaamista. WA Schriften 1522, 10. II. 295–296. Saarinen 2016,
242–243. Laulaja 1981, 94–95.
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hyviin. Hän unohtaa saaneensa lahjana koko olemuksensa ja toimintaedellytyksensä sekä sen, ettei elä hetkeäkään ilman hengitettävää ilmaa,
ravintoa ja toisten ihmisten toiminnallaan aikaansaamia hyviä.
Lutherin katekismuksissa kuvatun perhe-elämän ja luostarielämän välisen
elämäntavan vertailun vastaavuutena myös nykyisiä sosiaalisen tason ilmiöitä
voidaan tutkia ja arvioida, millaiset ajatus- ja toimintamallit uhkaavat erottaa
lapsia yhteisöjen toiminnan ulkopuolelle. Toisaalta tulee arvioida, mikä
rakentaa yhteyttä ja mahdollisuuksia lasten osallisuuteen ja tunnustamiseen
vertaisena.
Vaikuttaa siltä, että vanhemmuuteen kuuluva haaste tarjota vastasyntyneelle kaikki lapsen tarvitsemat hyvät saa aikaan tuntemuksen toimijan
kykenemättömyydestä vanhemman tehtävään sen vaatimalla tavalla. Uskon
näköalan ihannehan olisi tarjota lapselle hyvät samoin kuin Jumala lahjoittaa
edellytyksettömästi ja jatkuvasti kaiken hyvän runsautta.
Lutherin mukaan luonnollinen järki (die naturliche vernunfft) päättelee,
että lapsen hoivaaminen ja perhe-elämä ovat vastenmielistä puurtamista.
Kristillinen usko taas auttaa näkemään ja tunnustamaan arkisen pyhitettynä,
koska Jumala antaa kaikelle sille arvon. Niinpä esimerkiksi pienen lapsen
hoivaaminen on Jumalan luotujen palvelemista. 529 Näin usko vaikuttaa
toimintaa ohjaavana motivaationa. Lasta hoivaavat kädet välittävät Jumalan
rakkautta eivätkä kerää omaa ansioitumista.
Lutherin tulkinta joko luonnollisen järjen tai toisaalta kristillisen uskon
ohjaamina tehdyistä täysin erilaisista lapsen ja perheen arvoa koskevista
käytännön päätelmistä ja toimintatavoista on ongelmallinen, mikäli
ajatellaan, että kaikilla ihmisillä on yhteinen moraalitaju ja ihmiset
tavoittelevat toiminnallaan hyvää. Katkelmia voidaan kuitenkin tarkastella
suhdetasolla keskinäistä yhteyttä rakentavan tai toisista erottautuvan
kokonaisajattelun kannalta. Jos lapsen kanssa toimivan yksilön perusmotivaatio on toisista erottautuva tai vaihtoehtoisesti keskinäisriippuvuuden
tunnustava ja sen toiminnassaan huomioiva, seuraukset lapsen tunnustamiselle persoonana vaihtelevat radikaalisti. Olemukseltaan tarvitseva ja
riipuvainen pieni lapsi, joka jo käsitteellisten ehtojen nojalla on suhteessa
elävä olento, on persoonana erottautumiseen ja riippumattomuuteen
pyrkivälle henkilölle täysin tämän intressien vastainen.
Käsiteanalyyttisesti tarkasteltuna lapsen käsitteen anti lapsen hyvien
tunnistamisen kannalta on, että lapsena oleminen tulee ymmärtää sekä lapsen
ikään ja kehitykseen viittaavassa että lapsena olemisen suhdetason
turvaavassa merkityksessä. Nämä molemmat lapsena olemisen puolet tulee
tunnustaa lapsen hyvinä. Vastaavasti kumpaakaan puolta ei saa sivuuttaa.
Kirkossa lapsen ikään ja kehitykseen liittyvien hyvien turvaaminen
merkitsevät etenkin hoivaa, huolenpitoa, kasvatusta ja toimijuuden
vahvistamista edistävää toimintaa. Kristillinen kasvatus tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvää kasvatusta sekä tiedollisten sisältöjen opettamista. Lapseuden
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suhdetason turvaaminen haastaa etenkin jumalasuhteen, perhesuhteiden,
ylisukupolvisten suhteiden ja kummisuhteiden mutta myös hoiva-, kasvatusja vertaissuhteiden tukemiseen. Lapsena olemisen suhdetasolla turvataan
osallisuus yhteisöstä. Lapsikäsityksen rikastaminen suhdepuheen avulla ohjaa
tarkastelemaan ihmisenä olemista lapseuden pysyvänä suhteena ja yhteisenä
identiteettinä. Kirkon vastuu luomakunnasta merkitsee myös lapseuden
jatkumon mahdollistamista. Kirkon sanoman ydin lapsiksi asettumisena
suhteessa Jumalaan antaa lisäarvoa lapseutta mahdollistavien suhteiden
tarkasteluun.
Katekismusopetuksen mukaan teologisella tasolla lapsia tulee ohjata niin,
että lapseussuhde Jumalaan vahvistuu myönteisellä tavalla. Jumalasuhdetta
uhkaava toiminta, kuten valehteleminen Jumalan nimeen vedoten tai
Jumalan nimen väärinkäyttö, kielletään. Toisaalta lapsia tulee kehottaa
pitämään Jumalan nimi huulillaan osoittaessaan turvautumista, kiitollisuutta
ja kunnioitusta suhteessa Jumalaan. 530 Katekismusopetuksessa suositellaan
totuttautumista uskomaan päivittäin “sielumme ja ruumiimme, vaimomme ja
lapsemme, palvelusväkemme ja omaisuutemme” Jumalan haltuun. Perheenisälle annettu suositus ohjaa päivittäiseen Jumalaan turvautumiseen koko
olemuksellaan ja pyytämään esirukouksessa samaa turvaa lähimmilleen. 531
Kirkon uskonnollinen kieli, jossa lapsena olemisella on vahva teologinen
merkitys, ohjaa tunnustamaan lasten yhdenvertaisuuden myös kaukana,
oman havaittavan lähipiirin ulkopuolella. 532 Kirkon käsitykset lapsen hyvästä
ohjaavat laajentamaan tulkintahorisonttia sekä lapsen tämänpuoleisten
hyvien tarkastelusta tuonpuoleisiin hyviin että laajenevaan vastuuseen
lähiyhteisön lapsista kaikkiin lapsiin globaalilla tasolla. Hyvän mittasuhteiden
ja vastuun laajentumisesta voi seurata neuvottomuutta tai lamaantumista
valtavan tehtävän edessä, kun jokainen on lähimmäinen. Luterilaisessa
tunnustuksessa tarjotaankin käytännön elämäntavan malliksi perhe-elämän
hengellisen kutsumuksen vähitellen laajenevaa tulkintaa. Toteutuvana
toimintana perhe-elämän kutsumukseen sitoutuminen mahdollistaa mikrokosmoksesta yhä laajempiin suhdeverkostoihin ulottuvaa hyvän lahjoittamista. Lapsen jatkuvasti kehittyviä kykyjä tarvitaan juuri suhteessa toisiin
ihmisiin.
Kirkon jumalakuva on keskeinen tulkinta-avain lapsen hyvien tarkastelussa. Kirkon normatiivisissa teksteissä esiintyy erilaisia jumalakuvia, jotka
perustuvat eri aikakausina jumalasuhteessa eläneiden ihmisten tulkintoihin.
Kirkon normatiivisten tekstien lapseen kohdistuvan toiminnan etymologiset
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huomiot osoittavat, että hepreankielisissä teksteissä tulkinta lasten kurittamisesta (jasar) on nähty keinona ohjata Jumalaa pelkäävään jumalasuhteeseen. Jeesuksen tapa ohjata Isä meidän -rukouksessa lapseussuhteeseen Jumalan kanssa ei viittaa pelkoa vaan pikemmin luottamusta
ilmaisevaan suhteeseen. Kreikankielinen termi paideia ei edellytä väkivaltaista keinovalikoimaa kasvatuksessa. Tunnustuskirjoissa Lutherin
mukaan lasta tulee kasvattaa hyvällä. Sekä perheessä että jumalasuhteessa
rakkaan lapsen tulee saada lähestyä rakasta isää ja Jumalaa luottavaisesti.
500 vuotta sitten kasvatuksen totuttuun keinovalikoimaan kuului kuritus,
ja toiminnalla on juuria myös Raamatun teksteissä. 2010-luvulla kirkon
kontekstissa tulee tarkastella etenkin lapseen kohdistuvan toiminnan
vaikutuksia lapseen ja hänen jumalasuhteeseensa. Jos tunnustetaan, että
Jumala on hyvä, että suhde Jumalaan on lapsen korkein hyvä ja että lapsen ja
vanhemman välisellä suhteella on vastaavuus – tai vähintäänkin vastaavuuksia – jumalasuhteeseen, lapsen ja vanhemman välisen toiminnan
keskeinen uskonnollinen hyväkriteeri on, miten vanhempien toiminta
suhteessa lapseen turvaa lapsen jumalasuhdetta.
Lapsen persoonana tunnustaminen merkitsee välitöntä ja lapsen
arvokkuuden tunnustavaa suhdetta lapseen. Suhde sinänsä on syvällinen ja
arvokas. Lisäksi katekismusopetuksen mukaan lapset tuottavat vanhemmilleen ja koteihin paljon hyvää: iloa, rakkautta, ystävällisyyttä ja
yksimielisyyttä. Ne ilmenevät suhdetasolla lapseuden ja vanhemmuuden
ihanteiden toteutuessa. Toisaalta kotikasvatus voi myös epäonnistua, sillä
lapset seuraavat vanhempiensa huonoa esimerkkiä. 533 Tässäkin näkökulmassa erottelu lapsena ja vanhempana olemisen suhdetason ja kehityksellisen tason välillä olisi hyödyllinen.

5.2 LAPSEN ESIMERKKI
Lapsen toimijuuden tunnustamisella on vahva yhteys lapsen ja hänen
hyviensä tunnustamiseen. Tässä alaluvussa kiinnitän erityistä huomiota
iältään lasten toimijuusihanteisiin lähdeteksteissä. Tutkin, millaista iältään
lasten esimerkillinen toiminta on, miten lapsi on esimerkillinen suhteessa
toiseen sekä havaittavalla että metaforatasolla ja miten esimerkillinen lapsi
toimii. Lapsen esimerkin tarkastelu paljastaa, miten ympäröivä yhteisö
tunnustaa sosiaalisella tasolla lapsen ja lapsen toimijuuden. Keskityn etenkin
luterilaisissa tunnustuskirjoissa esitettyihin Jeesuksen opetusten tulkintoihin
ja käsityksiin, miten tunnustuskirjoissa arvioidaan lapsen esimerkin
seuraamisen toteutumista omassa yhteisössä. Alaluvun loppupuolella
tarkastelen kirkon jumalanpalveluselämää ohjaavia liturgisia tekstejä ja
tutkin, nähdäänkö lapsi niissä esimerkillisenä. Koska nämä kirkon tekstit ovat
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normatiivisia, niiden perusteella voidaan päätellä, tulkitaanko niissä lasten
opettavan jotakin lasten kaltaisuudesta ja Jumalan lapseudesta.
Luther haastoi Ison katekismuksen esipuheessa vastustajiaan tulemaan
lapsiksi ja kertoi itse seuraavansa päivittäin lapsen esimerkkiä. 534 On
todennäköistä, että Lutherin asettama velvoite tulla lasten kaltaisiksi perustuu
Matteuksen evankeliumin 18. luvun alussa esiintyviin jakeisiin, sillä jo seuraavassa kappaleessa Luther viittaa 18. luvun myöhempiin jakeisiin. 535
Katekismuksen harjoittaminen sekä tiedollisina sisältöinä, jatkuvana
oppimisena, toimintatapojen harjaannuttamisena, säännöllisenä hengellisenä
praksiksena sekä lapsiksi mielellään jäämisenä on siis esimerkillistä.
Katekismuksissaan Luther asetti katekismusta harjoittelevan lapsen myös
hengelliseksi esimerkiksi. Ihanteena katekismusten mukaan olisi, että luostarielämästä perhe-elämään sovellettu rukouselämän päivärytmi omaksuttaisiin kodeissa osaksi arkea. Ihanteessa korostuu rukouselämän säännöllisyys, hyvä järjestys sekä musiikki esimerkiksi resitointina, psalmilauluna ja
virsinä. Ihanteen keskeisenä sisältönä on eettisen sisällön, rukouksen ja uskon
tunnustamisen sekä raamatuntekstien toistaminen. Lapsen hengellinen
esimerkki on siis osallistuvaa ja jatkuvasti oppivaa praksista, jota toteutetaan
perheyhteisössä päivittäin. 536
Kastettu lapsi on uskon esikuva, sillä kasteessa Jumala lahjoittaa lapselle
oman uskon. Esikuvallisuus perustuu Jumalan lahjoittavaan olemukseen, kun
pieni lapsi saa lahjana kaiken. Kristitty ei voi täydellistyä enempää, vaan pieni
lapsi on jo hengellisesti täysi-ikäinen. Argumentaatiossaan Luther nyansoi,
että pieni lapsi ei ole kykenevä vastustamaan Jumalan toimintaa kasteessa. 537
Tulkinta kyseenalaistaa aikuisia houkuttelevan ajatuksen, että ihminen voi
edes jollakin myötämielisyydellä tai suostumuksella vaikuttaa omaan pelastukseensa. Lapsen usko kokonaan Jumalan tekona ei kuitenkaan anna tilaa
omavanhurskaudelle. Niin kuin Jumala lahjoittaa lapselle koko elämän, niin
Jumala lahjoittaa kasteessa uuden elämän Jumalan yhteydessä.
Myös lapsen uskon tiedolliset kyvyt ovat esimerkillisiä. Lapsi asettuu
suhteeseen Jumalan kanssa lapsena, ja siten lapsi on myös esikuva ilmaistessaan uskon sisältöjä:
Uskontunnustus ei siis ole mitään muuta kuin kristittyjen antama
vastaus ensimmäisen käskyn asettamaan kysymykseen. On kuin pieneltä
lapselta kysyttäisiin: ’Rakas lapsi, kerro, millainen Jumala on ja mitä
hänestä tiedät’, ja hän vastaisi: ’Minun Jumalani on ensinnäkin Isä, joka
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on luonut taivaan ja maan. Vain tätä yhtä minä pidän Jumalana, sillä ei
ole ketään muuta, joka kykenisi luomaan taivaan ja maan’. 538

Katekismusteksteissä esimerkillinen lapsi kuvaa Jumalaan liitettyjä
tiedollisia sisältöjä suhteen tunnistamisen kautta. Jumalan olemukseen
liittyvät attribuutit eivät ole niin olennaisia tiedonsisältöjä kuin jumalasuhteessa tunnistettu ja tunnustettu kuvaus. Myös kirkkokäsitystä ilmaiseva
seitsemänvuotias lapsi on esimerkillinen. Kuuleminen ja uskominen
ilmaistaan suhteessa, relaatiossa:
Seitsenvuotias lapsikin tietää, Jumalan kiitos, mitä kirkko on: (Joh.
10:3) sen muodostavat pyhät uskovaiset ja ’ne karitsat, jotka kuulevat
paimenensa äänen’. Sillä näin lapset rukoilevat: ’Minä uskon yhden,
pyhän, kristillisen kirkon’. 539

Luterilaisten tunnustuskirjojen retoriikkaan muotoutui tapa asettaa
vastakkain lapsen esimerkki ja vastustajien tapa lyödä laimin lapsen esimerkkiä ja lapsia. Niinpä esimerkiksi Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa kuvataan oman seurakuntayhteisön esimerkillisiä lapsia ja nuoria ja
heidän toimintatapojaan. Lasten esimerkillisyys näkyy aktiivisena seurakuntaelämään osallistumisena seuraavasti:
Meillä monet käyvät Herran ehtoollisella joka sunnuntai, mutta sitä
ennen heitä opetetaan ja tutkitaan ja heidät päästetään synnistä. Nuoriso
laulaa psalmeja oppiakseen niitä, ja kirkkokansakin veisaa, osin
oppiakseen, osin rukoillakseen. Vastapuolella ei lapsille anneta ollenkaan
katekismusopetusta, vaikka siitä on kirkkolain määräyksiä. Meillä
seurakuntien pastorit ja muut palvelijat velvoitetaan julkisesti
opettamaan ja kuulustelemaan kasvavaa nuorisoa, ja tämä tapa tuottaa
kauniita hedelmiä. 540

Lainauksessa painottuu lasten ja nuorten esimerkki jumalanpalveluksessa
sekä katekismusopetus. Esimerkillisyys on lainauksen mukaan saatu aikaan
yhdessä toimimisella, kun pastoreita ja muita palvelijoita on velvoitettu
kasteen jälkeen opettamaan lapsia. Yhteinen kuulustelu oli osa kirjoitusajan
mukaista opetusmetodia. Esimerkillinen praksis näkyi elämänmuotona, johon
rippi ja ehtoollinen kuuluvat. Toimintana nuorison laulu ja jumalanpalveluselämän musiikki mahdollistavat oppimista ja rukousta. Ne
vahvistavat sekä hengellistä kasvua että suhteessa olemista Jumalan kanssa.
Siten jumalanpalveluselämässä laulaminen vastaa lapsena olemisen ihanteen
kehitykselliseen ja suhteessa olemisen tarpeeseen.
Monet tunnustuskirjojen lapsen esimerkillisyyttä korostavat käsitykset
perustuvat käsitykseen luterilaisesta spiritualiteetista. Lapsen hengellisen
kutsumuksen tunnustaminen edellytti luvussa 2.3 kuvattua vallinneen hengellisen hierarkian kumoutumista. Lutherin teksteissä lapsella on oma kutsumus,
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joka on luostarikutsumusta arvokkaampi. Lapsen kutsumuksen noudattaminen edellyttää Jumalan käskyjen tuntemista ja niiden kuuliaista
noudattamista. Usko on ainoa tapa palvella Jumalaa, mutta teoilla palvellaan
toisia ihmisiä. Luther liittääkin yhteen lapseksi tunnustamisen ja kuuliaisen
toiminnan: “Jos tottelet häntä, olet hänen rakas lapsensa, mutta jos halveksit
kuuliaisuutta, saat myös palkaksesi turmion, kurjuuden ja sydämen
tuskan.” 541
Lapsen kutsumus asetettiin luterilaisen hengellisen elämäntavan esikuvaksi, kun taas luostarikutsumuksen oikeutus purettiin. Perusoletuksina
oli, että etenkin ensimmäisen, neljännen ja kuudennen käskyn noudattaminen
edellyttävät perhe-elämän kutsumukseen sitoutumista. Toiseksi perheelämän sosiaalisilla suhteilla on vastaavuus teologisen tason jumalasuhteen
kanssa. Lapsen esimerkki perustuu ideaaliin, miten pienen lapsen ja
vanhemman välinen suhde heijastelee suhdetta Jumalan ja hänen lapsensa
välillä. Ideaalitilanteessa sekä perhe-elämän sosiaalisen tason relaatioita että
ihmisen ja Jumalan välistä relaatiota voidaan kuvata lahja-, luottamus-,
rakkaus-, kuuliaisuus- ja kunnioitusrelaatioina.
Lapsen kuuliaisuus ja kunnioitus vanhempiaan kohtaan tekee lapsesta
esimerkillisen, sillä osoittaessaan kunnioitusta vanhemmilleen lapsi
noudattaa Jumalan käskyä:
Jokainen lapsi olisi voinut pitää kiinni tästä käskystä, ojentaa
omantuntonsa Jumalan edessä ja sanoa: ’Jos minun on tehtävä hyviä ja
pyhiä tekoja, en tiedä mitään parempaa, kuin että osoitan vanhemmilleni
kaikkea kunnioitusta ja kuuliaisuutta, koska itse Jumala on niin
käskenyt.’ 542

Samaa suhteeseen asettumisen tapaa odotetaan myös asettumisessa
jumalasuhteeseen. Luottaessaan vanhempiinsa ja ollessaan heille kuuliainen
vanhempien tahtoa noudattava lapsi voi luottaa noudattavansa myös Jumalan
tahtoa. 543 Lapsen erityinen kutsumus perustuu Jumalan valintaan: Jumala
antaa arvon lapsen kutsumukselle ja kutsumuksen mukaiselle toiminnalle. 544
Perustava ero luostarielämän kutsumuksen ja lapsen hengellisen
kutsumuksen välillä on esimerkillisen toiminnan suunnassa. Lapsen palvelutehtävä suuntautuu ideaalitilanteessa Jumalan ja vanhempien tahdon
mukaisesti toisten palvelemiseen, aluksi perheessä ja myöhemmin yhä
laajenevissa horisontaalisissa tehtävissä. Lutherin tulkinnan mukaan luostarikutsumus merkitsi hyvien tekojen suuntaamista Jumalalle, vaikka Jumala ei
niitä tarvitse. Tämä valinta rajaa pois horisontaalisen palvelutehtävän
mahdollisuuksia. Toinen ero on arvostuksessa, jota toimija saa muilta
ihmisiltä joko Jumalaa palvelevasta tai kodin piirissä toisia palvelevasta
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toiminnasta. Luontaisesti ihmiset arvostavat Jumalalle, korkealle auktoriteetille, suunnattua palvelua enemmän kuin arjen vähäpätöisinä pidettyjä
tehtäviä. Lutherin mukaan Jumalan antama arvostushierarkia on kuitenkin
päinvastainen, minkä vuoksi lapsi voi luottaa tekojensa miellyttävän
Jumalaa. 545
Katekismusopetuksessa toisen käskyn selitys ohjasi jatkuvaan Jumalan
nimen kunnioittamiseen ja Jumalaan turvautumiseen. Lapsen jumalasuhteen
ensisijaisuus näkyy siinä, että erilaisissa elämäntilanteissa sekä hyviä lahjoja
että apua ja lohdutusta odotetaan Jumalalta.
Toisaalta lapsia on kehotettava ja kannustettava kunnioittamaan
Jumalan nimeä ja pitämään sitä lakkaamatta huulillaan kaikessa, mikä
heitä kohtaa ja heidän osakseen tulee. Oikeaa Jumalan nimen
kunnioittamista on se, että kaikkea lohdutusta odotetaan häneltä ja sen
vuoksi anotaan häneltä apua, toisin sanoen, että ensiksi sydän
kunnioittaa Jumalaa uskollaan, kuten aikaisemmin on sanottu, ja sitten
suu tunnustuksellaan. 546

Katekismusopetus ohjasi kotien hengellistä elämää jatkuvaan tunnustautumiseen ja turvautumiseen Jumalan lapsina. Etenkin iältään lapsia ohjataan
totuttautumaan yhteiseen jumalasuhteessa elettävään elämäntapaan, kuten
aamu-, ilta- ja ruokarukouksiin sekä ristinmerkillä itsensä siunaamiseen.
Elämän erilaisiin kokemuksiin liittyvissä tunnetiloissa tunnustautuminen ja
turvautuminen Jumalaan osoitetaan sanoina, ajatuksina ja toimintana:
Tästä syystä ovat tulleet pysyvään käyttöön - - lasten totuttaminen
siunaamaan itsensä ristinmerkillä, kun he näkevät tai kuulevat jotain
kauheaa ja pelottavaa. Heitä opetetaan samalla lausumaan: ’Varjele,
Herra Jumala’, ’Auta, rakas Herra Kristus’ tai muuta sen kaltaista. Ja
kun taas jollekin yllättäen tapahtuu hyvää, vaikka vähäistäkin,
lausutaan: ’Ylistys ja kiitos Jumalalle’, tai ’Tämän on Jumala minulle
suonut’. 547

Lutherin Ison katekismuksen reipasotteinen kieli voi loukata vanhempien
tuntoja suhteessa lapseensa. Luther korostaa niin vahvasti jumalasuhteen
ensisijaisuutta, että hän samalla kyseenalaistaa vanhempien laadullisten
ominaisuuksien merkityksen: “Jos meillä ei siis olisi isää eikä äitiä, meidän
olisi toivottava, että Jumala asettaisi eteemme puupölkyn tai kiven voidaksemme kutsua sitä isäksi tai äidiksi.” Vanhempien kunnioittaminen ei perustu
heidän ominaisuuksiinsa. Kysymys on kunnioittavan ja rakastavan suhteen
korostamisesta ja persoonana tunnustamisesta. Vanhempien ominaisuuksien
laadulla ei ole niin suuri merkitys kuin lapsen ja vanhempien välisellä
suhteella. Esimerkin tarkoituksena on havahduttaa omien vanhempien
kunnioittamiseen ja kuuliaisuuteen heitä kohtaan. Lapsen esimerkillinen
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suhde Jumalaan voi auttaa myös tunnistamaan, mitä lapsi on vanhemmiltaan
saanut: Ison katekismuksen mukaan Pyhä Henki vaikuttaa sen, että lapsi
antaa tunnustusta ja osoittaa kiitollisuutta vanhemmilleen kaikesta
saamastaan hyvästä. 548 Tässä lapsen esimerkissä ilmenee vastaavuus lapsen ja
vanhempien välisen suhteen ja jumalasuhteen välillä. Joko muistamme tai
unohdamme olla kiitollisia saamistamme lahjoista. Toimijuusihanteena
lapsen kiitollisuus ja vanhemmille ja Jumalalle annettu tunnustus merkitsevät
saatuihin lahjoihin vastaamista.
Luterilaiseen spiritualiteettiin kuuluva lapsen hengellisen kutsumuksen
arvostus, lapsena olemisen esikuvallisuus sekä perhesuhteiden vastaavuudet
ihmisten ja Jumalan välisissä suhteissa eivät juurikaan tule esiin tällä hetkellä
voimassa olevissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkokäsikirjassa tai
Kirkollisten toimitusten kirjoissa. Liturgisissa teksteissä puhutaan Jumalan
erityistehtävään kutsutuista esimerkillisistä lapsista, kuten Jeesus-lapsesta.
Liturgisissa teksteissä puhe todellisista lapsista painottuu lapsen ikään ja
kehitykseen viittaaviin puhetapoihin. Lapsena olemisen suhdekäsitteet
viittaavat lähinnä teologisen tason metaforiin.
Esimerkiksi kodin siunaamisen kaavassa ei mainita lainkaan lapsia eikä
lapsiin viittavia käsitteitä lukuun ottamatta raamatuntekstiä, jossa puhutaan
opetuslapsista. Vihittäessä kirkon virkaan, asetettaessa virkaan tai siunattaessa tehtävään kirkollisissa toimituksissa lapsista ja nuorista käytetään
ikään ja kehitykseen viittaavia merkityksiä. Lapsena olemisen suhteeseen tai
metaforaan viitataan ainoastaan ripissä, jossa käytetään usein synnintunnustusta 704 “Sain kasteen sinun lapseksesi”. Lapseuden tukemista suhteena
ei tunnisteta tarpeelliseksi kirkon virkoihin asettamiseen tai siunaamiseen
liittyvässä liturgisessa kielessä. Kirkon kasvatustyössä ja liturgisessa kielessä
käytetty lapsikäsitys korostaa kasvatusta niin, että on uhkana, että lapsen
esimerkki vesittyy.
Perheen sunnuntain 1. vuosikerran evankeliumi, lasten evankeliumi
(Mark. 10:13–16), voi rohkaista lapsen esimerkillisyyttä pohtivaan liturgiaan.
Perheen sunnuntain perhemessun johdantovuorolaulussa 549 lapsena
oleminen huomioidaan, mutta muilta osin lapsena olemiselle ei juurikaan ole
annettu tilaa päivän liturgisessa aineistossa. Perheen sunnuntain aihepiirin
kuvauksessa perheen ajatellaan perustuvan Jumalan luomisjärjestyksessä
asettamaan miehen ja naisen väliseen liittoon. Tulevalle sukupolvelle
toivotaan kodeissa turvallista kasvua. Lapsen asemaa kehotetaan pohtimaan
osana yhteisöä, ja lapsen tasapainoisen kehityksen mahdollistamista pidetään
tärkeänä. 550 Jeesuksen sanat lapsista, tunnustuskirjojen perhekäsitykset ja
perhemetaforia hyödyntävä kieli on sivuutettu perheen sunnuntain
kuvauksesta.
Tunnustuskirjat, 348–349. GK Viertes Gebot, 974–977. “wenn wir kein Vater und Mutter hetten,
solten wir wündschen, das Gott holz und stein fürstellet, die wir Vater und Mutter möchten heissen”.
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Tunnustuskirjojen lapsikäsitysten valossa perheen sunnuntain kuvauksen
perhekäsitys on kapea ja eksklusiivinen. Lapsen esimerkillä ei ole teksteissä
annettavaa, vaan lapsikäsityksessä korostuvat lapsen pienuus ja vanhempien
velvoitteet hoivata ja kasvattaa lasta. Kuvaus ohjaa myös ajatteluun, jonka
mukaan avioliitto on luomisjärjestyksen nojalla ihmiselämän keskeisin suhde,
joka mahdollistaa myös lasten elämän.
Katekismusopetuksen ensimmäisen käskyn tulkinnan nojalla ihmisen
tärkein suhde on kuitenkin jumalasuhde. Jumala lahjoittaa lapsilleen kaikki
hyvät vanhempien välityksellä, eikä vanhempien keskinäisen suhteen laatu
sinänsä vaikuta Jumalan lahjoittavaan rakkauteen lasta kohtaan. 551 Sen sijaan
suhteessa lapseen vanhemmuuden laadulla on merkitystä. 552
Kirkon liturgisissa teksteissä lapsen esikuvallisuus, kuten lapsen usko
suhteessa Jumalaan ja kutsumus palvella, muuttuvat hengellisiksi lapseuden
metaforatason tavoitteiksi. Liturgisen kielen inklusiivisuus, jota metaforien
käyttö mahdollistaa, on sinänsä tavoiteltavaa. Kirkon itsereflektion kannalta
olisi kuitenkin tärkeää pohtia, ajatellaanko todellisten lasten opettavan jotakin
lasten kaltaisuuden esimerkistä ja Jumalan valtakunnasta. Tällä hetkellä
lapsilta oppiminen ei juurikaan näy kirkon liturgisessa kielessä.
Toiseksi kirkon jumalanpalveluselämää olisi hyvä tarkastella lasten osallisuuden kannalta. Osallisuuden käsitteeseen voidaan lukea paitsi lasten
oikeuksien kieleen viittaava merkitys (participation) myös teologinen partisipaation käsite. Kastettu lapsi on osallinen Kristukseen, ja kirkon elämä
maailmassa on Jumalan lasten osallistumista Jumalan pelastavaan työhön
maailmassa. Lasten osallisuuden tukeminen jumalanpalveluksissa ja osallistuminen jumalanpalveluksen palvelutehtäviin on asetettu kirkossa
tavoitteeksi, mutta toteutuuko se käytännössä? 553
Kirkollisten toimitusten kirjan kasteen toimittamisen rukouksista voidaan
poimia muutamia lapsen toimijuusihanteita. Uskon ja palvelun ihanteet
korostuvat rukouksessa kastettavan puolesta: “Auta häntä uskomaan sinuun,
niin että hän eläisi lapsenasi” ja “Suo, että hän synnin, kuoleman ja pimeyden
vallasta vapautettuna palvelisi lapsenasi sinua koko elämänsä ajan”. 554 Lisäksi
551Lutherin

tulkinnan mukaan aviottoman lapsen kantaminenkin on osallistumista Jumalan
luomistyöhön maailmassa. WA Schriften 1522, 10. II, 297.

Kirjoituksessa Avioelämästä Luther painottaa vanhempien hengellistä tehtävää suhteessa lapsiin:
“Sillä isä ja äiti ovat lasten apostoleita, piispoja, kirkkoherroja, julistaessaan heille evankeliumia. Ja
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kiitetään siitä, “että taivasten valtakunta kuuluu lapsille”. 555 Usko, palvelu ja
osallisuus taivasten valtakunnasta ovat lapsena olemisessa esimerkillistä ja
tavoiteltavaa. 5. rukousvaihtoehdossa asetetaan ihanteeksi, että lapsi oppii
tuntemaan Vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen voiman, joka on läsnä
jo kasteessa. Rukousvaihtoehdossa 6. korostetaan lapsen haurautta ja
heikkoutta, jolloin lapsen toimijuusihanteita ei esitetä lainkaan. Rukouksessa
kiitetään hoivasta ja suojeluksesta ja pyydetään, että Jumala on lapsen kanssa
ja kantaa häntä sylissään. 556 Suhteessa Jumalaan lapseus riittää.
Evankeliumikirjassa seurakunta rukoilee lapseuden metaforaa hyödyntäen
ja pyytää apua, että Kristukseen kutsuttuina pysyisimme “uskollisina
kutsumuksellemme sinun lapsinasi”. 557 Tunnustuskirjoissa ilmenevä lapsen
oman kutsumuksen korostus on muuttunut metaforaksi. Todelliset lapset
rikastuttavat vain harvoin kirkon lapseuden metaforapuhetta, mutta rukousmetaforassa todenmukaista kuvaa lapsen ja äidin suhteesta hyödynnetään:
“Auta meitä lepäämään lähelläsi kuin lapsi äitinsä sylissä.” 558 Lapsena
oleminen muuttuu passiiviseksi ja pienuutta korostavaksi lepäämiseksi.
Tarkastelen lopuksi virsikirjan tekstejä kysyen, millaisia iältään lasten
toimijuusihanteita ne sisältävät ja mitä todellisilta lapsilta voi niiden mukaan
oppia. Poimin teksteistä tiivistettynä lapsen esimerkkiä kuvaavia merkityksiä.
Menettelytapa ei tee oikeutta virren tyylilajille, sillä tekstit on tarkoitettu
laulettaviksi yhdessä mieluiten jumalanpalveluselämän kontekstissa ja monipuolisin musiikin keinoin ilmaistuna. Lasten äänet vahvistaisivat tekstien
sisältöä.
Jumalan erityistehtävään kutsuma lapsi, Johannes Kastaja, on tien
näyttäjä ja johtaa tuntemaan pelastuksen (VK 750:3). Lapsi tunnistetaan
profeetaksi, joka raivaa tien Herralle (VK 751:4). Sakariaan kiitosvirressä
tunnustetaan, miten lapsi johdattaa tuntemaan pelastuksen, syntien
anteeksiantamuksen (VK 801).
Iältään lasten toimintaa kuvataan koulutien alkaessa leikkien loppuna ja
työn alkamisena (VK 837:1). Virrestä paljastuu kapea käsitys lapsen ikään
viittaavasta toimijuusihanteesta. Seuraavaan virteen 838 taas sisältyy ajatus
leikkivästä mielestä ja kiitollisuus Jumalan lahjoista. Virteen sisältyy sekä
lapsen ikään liittyvä oppimisen ja innostuneisuuden ihanne että lapsena
olemisen suhteeseen liittyvä pyyntö, että vanhemmilla olisi aikaa tukea lapsia.
Varjelu ymmärretään teologisella tasolla Isän katseen alla elämisenä
kaikkialla (VK 838:2,3). Ikään ja kehitykseen viittaavina ihanteina pyydetään
siunausta työssä, joka kantaa lapsia ja nuoria sekä herättää ja antaa heille
vastuuta (VK 847:3). Resurssien lisääntyminen sisältyy lapsen toimijuusihanteeseen (VK 485; 487).
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Lapset antavat esimerkin suhteessa Jumalaan: Pienten lasten kirkkaat
äänet osallistuvat kiitokseen (VK 4:9). Evankeliumitekstin mukaisesti lapset
tunnistavat Jeesuksen Messiaaksi. Lasten suusta raikuu kunnia ja kiitos
Daavidin Pojalle (VK 60:1). Lapsen esimerkki ohjaa ahdistuksessa
turvautumaan huutaen Isän puoleen (VK 120:5). Katumuksenkin keskellä
lapsen lailla toimiminen on katseen nostamista Jumalan puoleen ja hänen
turviinsa jäämistä (VK 289:3). Lapsen esimerkki ohjaa luottamaan huolehtivaan Isään ja turvautumaan Isän hyvyyteen (VK 366:1).
Lapset tuovat kotiin ja maailmaan iloa: Virressä 31 rukoillaan koteihin
lasten riemua ja uskon täyttymistä ilolla (VK 31:2; 218:3). Lapsen kokema
kiitollisuus sekä riemu ja ihastus sydämen tunteena siirretään osaksi
lapseuden metaforatasoa virressä, jossa kiitetään talvesta ja toimitaan
aktiivisesti hiihtäen, juosten ja virkistyen luomakunnassa (VK 911:6). Jumalan
eteen astutaan lapsena iloiten (VK 271:4). Jumala lisää lapsissamme iloa ja
kirkastaa kotimme (VK 466:4).
Lapset ovat lastenkaltaisuuden esimerkki: Virressä 496 asettaudutaan
pieniksi suhteessa Jeesukseen (VK 496). Virressä 139 lasten kaltaiset kuvataan
pieninä (VK 139:1). Lasten kaltaisuus tarkoittaa lapsen avuttomuutta. Lapsella
ei ole valtaa eikä voimaa. Näistä ominaisuuksista johtuen lapsi joutuu
turvautumaan ja luottamaan vahvempaan. Jeesuksen läsnäolo lapsissa
tunnistetaan niin, että lasten hoivaan ottaminen merkitsee Jeesuksen
hoitamista. Vastaavasti lapsen mielen haavoittamisesta seuraa tuomio.
Virressä pyydetään suhteessa lapsiin vastuun kirkastamista lapsista ja
sydänten sulattamista. (VK 139:3). Kastevirressä 218 korostetaan, että pieni
lapsi tuo tullessaan maailmaan iloa. Tämä ilo liitetään osaksi taivasten
valtakuntaa ja lasten kaltaisuutta (VK 218:1). Perheen sunnuntain
johdantovuorolaulu rakentuu dialogille, jossa tunnustetaan, että “Jeesus on
ystävä lapsien” ja vastataan “taivas on lasten kaltaisten”. Inklusiivinen
tunnustautuminen lapsiksi ilmaistaan suhteessa, jossa Jeesus toimii: “Syliinsä
meidät nostaa hän.” Vastaus ilmaisee lapseussuhteen merkitystä: “Hän tahtoo
siunata meitä.” (VK 760) Virressä 915 tavoitellaan lapsenmieltä ja lapsena
olemista aikuisen näkökulmasta. Lapsena oleminen merkitsee istahtamista
hetkiseksi kirkon penkkiin ja rukouksen kuiskaamista vuosikymmenten
jälkeen. Näkymätön vastaa puhaltamalla hetkeksi henkiin lapsenmielen (VK
915). Lapsena oleminen on jumalasuhteeseen asettumista.
Taivasten valtakunnan ja Jumalan valtakunnan läsnäoloa lapsissa
kuvataan myös lapsen hautajaisvirressä 248. Siinä kuollut lapsi on elämän
lahja. Lapsi on läsnä lapsensilmin muistoissa, lähellä ja matkalla. Silti virressä
rukoillaan apua luottamaan taivaan Isään ja luovuttamaan rakkain kokonaan
Jumalalle (VK 248:3). Virsisanoituksen mukaan Vapahtaja antoi taivaan
valtakunnan lapsille jo tässä elämässä. Kuoleman rajalla tunnustetaan, että
taivaan valtakunta kuuluu Jumalan armosta myös taivaassa lapsille. Virressä
pyydetään, että Jumala tekee meidätkin uskoviksi ja auttaa lasten kaltaisiksi.
Lasten valtakuntaan kuuluu toivo (VK 248:4). Virren 6. säkeistössä viitataan
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jakeisiin Jumalan lasten vapaudesta ja kirkkaudesta (Room. 8:20–21). Ylösnousemustoivo on lasten kirkkainta riemua (VK 248:6).
Lapset ovat uskon esimerkki, kun lapsenuskon toivotaan säilyvän (VK
139:2). Lapset ohjaavat auttamaan, sillä virren 175 mukaan Kristus tuo seurakunnan keskelle lapset, “joita kukaan ei kylläisiksi syötä” (175:2). Virren
tulkinnan mukaan nämä lapset ovat osa kaikkein vähäisimpien joukkoa.
Toiminta todellisia lapsia kohtaan kuvataan virressä 331 tradition
siirtämisenä, puhelemisena Jumalan suurista teoista. Tavoitteena on, että
lapset voisivat kiittää Jumalan armosta ja lastemme lapset Jumalan
totuudesta (VK 331:6). Lastenlasten toivotaan saavan nähdä Jumalan kunnia
(382:6). Lähetysvirressä 427 uudet sukupolvet lapsineen oppivat Isä meidän rukouksen (VK 427:2).
Kastevirsissä kiitetään kasteen lahjoista ja rukoillaan lapsen puolesta, jotta
lapsen toimijuusihanteet voisivat toteutua. Lapselle pyydetään voimaa, viimat
kestävää lämpöä ja jään murtavaa herkkyyttä. Pienen, kastetun lapsen
tunnustetaan olevan syntynyt kasteessa uuteen liittoon (VK 807). Kirkon
sosiaalisella tasolla lapsi kannetaan Vapahtajan yhteyteen, Jumalan
perheeseen ja Jeesuksen yhteyteen (VK 809). Pieni lapsi saa kasteen lahjat,
hänelle pyydetään armoksi luonnehdittavaa siunausta, ja lapsen hoivaajille
pyydetään voimaa rakastaa lasta (749:1).
Kastevirteen 810 sisältyy luomis- ja sakramenttiteologisia käsityksiä
lapsesta. Kuitenkin toimija ja lapsen toimijuusihanne ovat muuttuneet
aiemmin julkaistun ja virsikirjaan hyväksytyn tekstin välillä. 559 Virsitekstissä
kasteen lahjaluonnetta purkaa se, että lapseksi tuleminen onkin kastettavan
aktiivista toimintaa (VK 810). Kastelaulun neljännen säkeistön puuttumisen
vuoksi virsitekstissä kasteen yhteys lapsena tunnustautumisen prosessiin
murenee. Samalla lapseuden elinikäinen ja taivaan kotiin ulottuva identiteetti
suhteessa Jumalaan ohenee.

5.3 LAPSEN HYVIEN EDISTÄMINEN
Tässä pääluvussa olen muotoillut lasten kaltaisuuden mallin ja tutkinut, mihin
lapsen hyväksyvä tunnustaminen kohdistuu tutkimuksen lähdeteksteissä ja
mitä ovat lapsen hyvät. Lapsen hyväksyvä tunnustaminen persoonana,
ominaisuuksiensa nojalla, lapsen identiteetin kantajana ja toimijana
ilmentävät lapsena olemiseen liittyvien hyväkäsitysten eri puolia. Tässä
alaluvussa tarkennan, miten lapsen hyviä voidaan edistää tutkimuksen
lähdetekstien mukaan.
Anna-Mari Kaskisen alkuperäisen tekstin Jumalan toimijuutta korostava lapseksi tekemisen ilmaus
“Kun minut lapseksesi teet tänään kasteessa” muuttui virressä 810 muotoon “Kun sinun lapseksesi saan
tulla kasteessa”. Laaksonen 2000, “Kastelalu”, 111. Neljännessä säkeistössä lapsen toimijuusihanne ja
lapseksi tunnustautumisen ja kasteen prosessiluonne ilmaistiin seuraavasti: “Nyt lapsenasi lähden
iloiten kulkemaan. Ja rakkautesi tähden jo vapaa olla saan. Ei paina mikään taakka, saan synnit anteeksi,
ja taivaan kotiin saakka johdatat matkani.” Tämä säkeistö puuttuu virsikirjasta.
559
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Lapsen hyvät voidaan jaotella preferensseiksi, edellytyksiksi, resursseiksi,
intresseiksi ja tavoitteiksi. Preferenssi ilmaisee välitöntä haluamisen tai
mieltymyksen kohdetta ja siten preferenssien tasolla toteutetaan lapsen
hedonistisia, onnellisuutta turvaavia hyviä. 560 Osa haluamisen kohteista on
tarpeita. Pienen lapsen tarpeiden, kuten ravinnonsaannin ja läheisyyden
tarpeen tyydyttäminen merkitsee hänen preferenssiensä toteutumista. Silti
tarpeiden tyydyttyminen edellyttää vastaamista juuri kyseiseen tarpeeseen. 561
Lapsen tarpeisiin vastaaminen merkitsee utilitaaristen hyvien lahjoittamista
lapselle. Utilitaaristen hyvien lahjoittaminen turvaa lapsen hyvinvointia.
Samalla tässä lahjoittamisprosessissa lapsen tarpeiden tyydyttämisellä
turvataan lapsen toimijuuden edellytysten tunnustamista. Lapsen kasvun ja
kehityksen tukeminen mahdollistaa hänen kykyjensä ja taitojensa
kehittymistä. Tällöin hänen toimintaresurssinsa lisääntyvät. 562
Toimintaresurssien lisääntyessä lapsen kyvykkyys tavoitella toiminnan
keinoin laajempia intressejään eli asettamiaan tavoitteita kasvaa. Tavoitteet
eli päämäärät puolestaan ilmaisevat hyväkäsityksiä, joita toimija tavoittelee
toiminnan keinoin. Toimintaresurssien lisääntyminen mahdollistaa myös
itsetarkoituksellista ja sellaisenaan hyvää toimintaa. Lapsen toimijuutta
rikastavat resurssihyvät edistävät ihmisyyden kehittämiseen tähtäävää
perfektionistista toimintaa. Tällöin kysymys on lapsen toimintamahdollisuuksien rikastumisen seurauksena saavutettavasta ihmisenä ja persoonana
kukoistamisesta ja täydellistymisestä. 563
Lapsen hyvää turvaavan ja edistävän ajattelun premissit luterilaisessa
tunnustuksessa voidaan tiivistää seuraavasti:
I
Jumala on hyvä.
II
Suhteessa Jumalaan lapsella on tarjolla kaikki hyvät.
III
Ihanteellinen lapsen suhde vanhempiin on analoginen
lapsen jumalasuhteen kanssa.
IV
Vanhemmat välittävät lapselle Jumalan lahjoittamia
hyviä.
V
Jumalan käskyt – etenkin rakkauden kaksoiskäsky ja
kultainen sääntö – turvaavat hyvän lahjoittamista lapselle.
Lapsen hyvien turvaaminen merkitsee lapselle hyvän eri muotojen edistämistä, voimassaolevien hyvien turvaamista ja lapsen kannalta pahan
rajoittamista ja estämistä. Kirkon normatiivisiin teksteihin sisältyy velvoitteita, jotka osoittavat toimintanormeja suhteessa lapsiin. Koska kirkon
tunnustuksen mukaan Jumala on kaiken hyvän perusta, myös Jumalan
tahdon mukaisia toimintanormeja pidetään hyvänä. Käskyjä, kuten
“kastakaa”, “opettakaa”, “sallikaa lasten tulla minun luokseni”, “kasvattakaa
Herran tahdon mukaan”, ei juurikaan perustella. Niiden noudattamisen
560
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edellytetään ilmenevän toimintana lapsia kohtaan. Luterilaisen tunnustuksen
mukaiset keskeiset normatiiviset uskonnolliset ohjeet lapsia kohtaan ovat
yhteensopivia lapsia kohtaan edellytettyjen moraalisten ohjeiden kanssa.
Kaste ja rukous lapsen puolesta eivät esimerkiksi loukkaa lapsen fyysistä
koskemattomuutta. Ne lisäävät lapselle tarjolla olevia hyvän muotoja
perustuen Jumalan hyvää lahjoittavaan olemukseen.
Tunnustuskirjojen mukaan on epäilyksetöntä, että lapset on kastettava,
sillä kirkon tulee tehdä lapset osallisiksi kasteesta ja lunastuksesta. 564
Toimintana kaste välittää Jumalan hyvät lahjat lapselle. 565 Kasteessa Jumala
ottaa kastettavan lapsekseen. Lapsi tarvitsee vanhemmiltaan kasvatusta
siihen, että lapsi oppii tuntemaan Jumalan kaikkien hyvien lahjojen antajana.
Kokonaisvaltainen, hyvä kasvatus mahdollistaa lahjana saatujen moninaisten
hyvien ilmenemistä lapsen elämässä. Rakastava ja luottavainen suhde lapsen
ja Jumalan välillä ohjaa Jumalan ja hänen tahtonsa tuntemiseen. Tässä
suhteessa lapselle on tarjolla kaikki hyvät.
Kasvatuksen turvaamisella on katekismusajattelussa yhteys sekä lasten
että vanhempien autuuteen. Uhkauksen kieli voidaan retorisena keinona
kyseenalaistaa, mutta teesin korostus on kirkas: lasten kasvatus on tärkeä osa
luterilaista elämäntapaa, praksista. Kasvatus on lapselle hyvä, sillä siinä
välitetään Jumalalta saatuja hyviä mahdollisimman täysimääräisesti ja koska
kasvatuksen tärkein tavoite on oppia palvelemaan Jumalaa ja maailmaa.
Ajattele siis itse, miten kauheaa vahinkoa aiheutat, jos laiminlyöt tämän
asian ja syyllistyt siihen, etteivät lapsesi saa hyödyllistä kasvatusta, joka
koituu heidän autuudekseen. Lisäksi saat niskoillesi kaiken synnin ja
vihan näin laiminlyömällä omat lapsesi, ansaitset itsellesi helvetin,
vaikka kuinka olisit muutoin kunnollinen ja pyhä. 566

Luterilaiseen kasvatusajatteluun kuuluu, että yksittäisen lapsen hyvien
turvaaminen edellyttää koko yhteisöltä tulevaisuuden kohentamiseen
tähtäävää toimintaa. Lasten hyvän kasvatuksen avulla voidaan tehokkaimmin
parantaa tulevaisuuden yhteiskuntaa. Jokainen lapsi ja nuori tarvitaan
yhteisön ihanteiden mukaiseen toimintaan. 567 Lapsen osallisuus yhteisöstä on
turvattava. Lapsen hyvien edistämisen tulevaisuusnäkökulma on läheisessä
yhteydessä hyväkäsityksiin eli yhteisössä tavoiteltaviin intresseihin ja niiden
saavuttamiseksi käytettyihin keinoihin.
Luterilainen spiritualiteetti on osa lapsen hyvien säilyttämistä ja edistämistä tavoittelevaa keinovalikoimaa. Vähässä katekismuksessa perheen
isäntää tai emäntää ohjataan ripissä katumukseen siitä, ettei ole
mahdollistanut lapsilleen ja perheväelleen sitä hyvää, mikä hänen tärkein
tehtävänsä olisi: “Tunnustan teille erityisesti, etten ole uskollisesti johdattanut
lapsiani, palvelusväkeäni enkä puolisoani kunnioittamaan Jumalaa”. Myös
564
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huonon esimerkin antamista kadutaan. 568 Lapsen hyvien turvaamisen
kannalta tulkittuna ihanteena olisi, että lapsi saa kotona oppia Jumalaa
kunnioittavan elämäntavan. Koska lapsen ja vanhempien välisellä suhteella ja
lapsen jumalasuhteella on vastaavuus, vanhempien huono esimerkki ja lapsen
uskonnollisten hyvien laiminlyönti voivat rapauttaa lapsen edellytyksiä
asettua Jumalaa kunnioittavaan ja rakastavaan suhteeseen. Lapsen ja
vanhemman välinen korruptoitunut suhde voi olla este jumalasuhteeseen
asettumiselle. Kuitenkin luterilaisessa uskonnollisessa toiminnassa rippi
mahdollistaa myös toiminnan pahuuden ja suhdetason epäonnistumisten
tarkastelun ja tunnustamisen, anteeksipyytämisen, anteeksiannon ja
parannuksen. Hyvän edistäminen edellyttää myös pahan ja tuhoisan
tunnistamista, tunnustamista, siitä irtisanoutumista ja parannusta.
Tämän väitöstutkimuksen johdantoluvussa esitin kaksi kristinuskon
tulkintalinjaa, joiden mukaisesti osa kristillisestä traditiosta ohjaa Jumalalle
ja Jumalan palvelukselle omistautuvaa ihmistä erottautumaan maailmasta ja
siten myös lapsista ja perheestä. Edeltävissä luvuissa osoitin, että tällainen
ajattelu on täysin vierasta luterilaiselle tulkinnalle, jossa perhe-elämän
kutsumus on keskeinen tapa palvella Jumalaa ja maailmaa.
Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa otetaan kantaa juuri niiden
Jeesuksen sanojen tulkintaan, joiden on katsottu ohjaavan vaimon ja lasten
hylkäämiseen Jumalan valtakunnan tähden. Uskonnollinen toiminta ei ole
hyväksyttävää, jos se aiheuttaa lapsille pahaa. 569 Toisaalta Isossa
katekismuksessa ristin teologian mukaisesti kristityn elämän “rakkaaseen
pyhään ristiin” saattaa kuulua myös sellaista, mikä saattaa vaaralle alttiiksi
tässä elämässä lahjaksi saadut hyvät, kuten lapset, puolison ja oman
elämän. 570 Jumalalta saatujen hyvien lahjojen altistaminen vaaralle ei
kuitenkaan ole hyväksyttävää tai ihanteellista.
Erottautuminen sosiaalisista siteistä tai yhteisöstä ei ole hyväksyttävä
keino vahvistaa yksilön omaa suhdetta Jumalan kanssa luterilaisen
tunnustuksen mukaan. Jumalalta saaduista lahjoista luopuminen ei ole
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“Ettei Kristus hyväksy tällaista pakenemista, käy vielä selvemmin ilmi siitä, että hän puhuu vaimosta
ja lapsista luopumisesta. Tiedämmehän, että Jumalan käsky estää hylkäämästä vaimoa ja lapsia. Toinen
luopuminen on sellaista, joka tapahtuu Jumalan käskyn perusteella, silloin nimittäin, kun vallanpitäjät
pakottavat meidät joko väistymään sortovallan tieltä tai kieltämään evankeliumin. Tässä tapauksessa
meillä on käsky ennemmin kestää vääryyttä ja sallia riistää itseltämme omaisuus, vaimo ja lapset, jopa
henki. Tämän luopumisen Kristus hyväksyy, ja siksi hän lisää sanat ’evankeliumin tähden’. Niillä hän
tahtoo ilmaista, ettei hän puhu sellaisista, jotka tekevät vääryyttä vaimolle ja lapsille, vaan niistä, jotka
evankeliumin tunnustamisen tähden joutuvat kärsimään vääryyttä. Meidän tulee luopua jopa
elämästämme evankeliumin tähden. Olisi hullunkurista tässä kohden ajatella jumalanpalvelukseksi sitä,
että joku surmaisi itsensä ja näin luopuisi elämästään ilman Jumalan käskyä. Yhtä naurettavaa on
ajatella, että olisi jumalanpalvelusta luopua omaisuudesta, ystävistä, vaimosta ja lapsista ilman Jumalan
käskyä.” Tunnustuskirjat, 244. Apol. CA, BSELK 682–685.
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jumalanpalvelusta. Niinpä myös pyhiinvaellukset nähdään laiminlyöntinä
perhettä ja seurakuntaa kohtaan. 571
Katekismusajattelun mukaan Jumala lahjoittaa lapselleen kaikki hyvät.
Siten lapsen parhaaksi toimivien velvoitteena on pyrkiä mahdollistamaan
lapsen suhde Jumalaan, kaikkien hyvien lahjojen antajaan. Katekismusten
mukaisesti suhde Jumalaan ohjaa rohkaiseviin tulevaisuuden näköaloihin:
“Tuhansien sukupolvien ajan osoitan armoni niille, jotka rakastavat minua ja
noudattavat minun käskyjäni.” 572 Myös Jumalan lahjoittamia hyviä kuvaava
aikakäsitys edellyttää kykyä tarkastella sukupolvien ketjun tulevaisuutta
kauemmas kuin mihin inhimillinen ajattelu yleensä kykenee. Tuhansien sukupolvien tulevaisuuteen suuntautuva aikakäsitys voi jo sinänsä lisätä vastuullisuutta toiminnasta esimerkiksi ympäristö- ja kasvatusvastuun kannalta.
Etenkin perhe-elämää säätelevät velvoitteet ja käsitys perheestä Jumalaa
kunnioittavana ja palvelevana mikrokosmoksena tähtäävät elämäntapaan,
jossa jumalasuhteen jatkuvuus toteutuu. Jumalan ja lapsen sekä vanhempien
ja lapsen välisellä suhteella on vastaavuus. Arkielämä heijastelee suhdetta
Jumalaan, joskin Jumala lahjoittaa hyvää vielä enemmän kuin mihin
vanhemmat kykenevät. Tunnustuskirjoissa puolustetaan lasten synnyttämistä, hoivaamista, kasvattamista ja kouluttamista. Perhe-elämä nähdään
kutsumuksena, joka merkitsee Jumalan tahdon, etenkin ensimmäisen,
neljännen ja kuudennen käskyn noudattamista. 573 Lutherin tulkinnan
mukaan kristillinen usko muuttaa perhekutsumukseen ohjaavan
arkitoiminnan motivaation ja lapsiin kohdistuvan arvostuksen. Ilman uskoa
lapsen tulkitaan välineellistyvän huviksi ja ajanvietteeksi. 574
Myös tunnustuskirjoihin sisältyy käsityksiä, jotka voivat olla vaarallisia
lapsen hyvien tunnustamisen ja turvaamisen kannalta. Isossa katekismuksessa suvun runsaslapsisuus nähdään seurauksena siitä, että “kunnollisten ja tottelevaisten” toiminta takaa heille siunauksen eli lapsia aina
kolmannessa ja neljännessä polvessa. Biologiset lapset ovat siis myös Isossa
katekismuksessa tämän siunauksen merkki. Tämä voi johtaa menestysteologiseen ajatteluun suhteessa lapsiin.
Luterilaista perhe-elämän kutsumusta puolustetaan tunnustuskirjoissa
ongelmallisella argumentilla, jossa selibaattivelvoite pyritään kumoamaan
vetoamalla Paavalin nimissä kirjoitettuun ajatukseen naisesta: “- - lasten
synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja
rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää.” (1. Tim. 2:15) 575
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Kirje on kirjoitettu Paavalin nimissä, mutta kirjoittajan opetukset poikkeavat Paavalin julistuksen
linjasta. Käsitys, että nainen pelastuu lapsia synnyttämällä ja siten täyttämällä naisen ja äidin
velvollisuudet, on juutalainen oppi. Nikolainen 1987, 145, 152–154.
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Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa jaetta käytetään
velvoitetta kyseenalaistavassa argumentaatiossa seuraavasti:

selibaatti-

’Nainen on pelastuva lastensynnyttämisen kautta’ jne. Jos
vastustajamme voisivat esittää tämän veroisen selibaattia koskevan
raamatunkohdan, mihin voitonriemuun he ratkeaisivatkaan! Paavali
sanoo naisen pelastuvan synnyttämällä lapsia. Voitaisiinko
selibaattiteeskentelyä vastaan lausua mitään kunniakkaampaa kuin
tämä, että nainen pelastuu juuri avioelämään liittyvillä teoilla,
aviollisella yhdyselämällä, lapsia synnyttämällä ja muilla tavoin perheelämään osallistumalla! 576

Argumentaatio tavoittelee perhe-elämän hengellisen arvon korottamista ja
selibaatin hengellisen arvon murentamista. Valitettavasti argumentti
rapauttaa samalla luterilaista pelastuskäsitystä (CA IV). Eivätkö naiset
pelastukaan yksin uskosta, armosta ja Kristuksen tähden ilman tekoja? Väite
on erittäin ongelmallinen vanhurskauttamisopin kannalta. Se saattaa myös
luterilaisen ihmiskuvan kyseenalaiseen valoon: vaikuttavatko sukupuoli ja
erilaiset sukupuoliroolit toimijuusihanteineen sittenkin pelastukseen? Myös
lievempi tulkinta, jonka nojalla uskonnollinen hyväksyvä tunnustaminen
kohdistuisi yhteisössä eri kriteerein eri sukupuoliin tai heidän toimijuusihanteisiin, kuten lasten synnyttämiseen, merkitsisi paluuta Mooseksen lain
mukaisiin tulkintoihin. Tekstikohta on ristiriitainen myös suhteessa lapsena
olemisen teologiseen tasoon, jossa lapseuden käsite purkaa sukupuoleen
viittaavan hierarkian suhteessa Jumalaan. Se ei ole koherenssissa vanhurskauttamisopin, ihmiskuvan eikä lapseuden teologisen idean kanssa.
Argumentti on ongelmallinen kirkon tunnustuksen koherenssin kannalta.
Yksittäisenä puheenvuorona se väittää, että lapset välittävät äärimmäistä
hyvää välittäessään äideilleen pelastuksen. Näkemys on kuitenkin yhteensopimaton luterilaisen uskontulkinnan kokonaisuuden kannalta.
Lasten kannalta myös moraalisella tasolla on arveluttavaa, mikäli naisen
katsotaan pelastuvan lapsia synnyttämällä. Vaarana on, että lapsi typistyy
äidin pelastuksen välineeksi. Tällainen argumentaatio merkitsee lapsen
välineellistämista ja siten vaarantaa lapsen persoonana tunnustamisen.
Myöskään siitä tulkinnasta, että Jumala lahjoittaa lapselle elämän ja
vanhemmat ovat Jumalan lahjojen välittäjiä, ei saa johtaa päätelmää, jossa
välineellistämisen vuoksi ei tunnusteta vanhempien, lapsen tai lapsen
sisarusten hyviä ja velvoitetta turvata ja edistää niitä.
Jumalasuhteen ensisijaisuus vaikuttaa myös siihen, että tunnustuskirjoissa uskon tulkitaan ohjaavan tunnustamaan ne velvollisuudet, joita
vanhemmilla ja esivallalla on lapsia kohtaan. Ajatus uskon ohjaavasta
vaikutuksesta perustuu siihen, että vanhemmat ja esivaltaa edustavat ovat
myös osallisia lapsen suhteesta Jumalaan. Katekismusopetuksen mukaan
etenkin perheenisällä on vastuu perhekuntansa kristillisestä kasvatuksesta ja
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säännöllisestä hengellisen elämän vaalimisesta. 577 Patriarkaalisen kielen
käyttö ei liudenna pois itse asiaa, että vanhemmilla on vastuu kristillisestä
kasvatuksesta ja lasten pääsemisestä osalliseksi elämästä suhteessa Jumalaan.
Jumalan käskyjen lapseutta turvaavia velvollisuuksia voidaan tarkastella
lasten ja nuorten toimintaedellytyksien turvaamisen näkökulmasta. Lasten ja
nuorten toimintaedellytyksiä ja sidettä sekä ympäröiviin yhteisöihin että
Jumalaan vahvistetaan hyödyntäen sopivia kasvatuksen keinoja. Lapsenomaisesti ja leikin varjolla tapahtuva kasvatusihanne ilmensi Lutherin
kyvykkyyttä asettua lapsen asemaan:
Nuorisoa voitaisiin tällä tavoin lapsenomaisesti ja leikin varjolla
kasvattaa pelkäämään ja kunnioittamaan Jumalaa, niin että
ensimmäinen ja toinen käsky nousisivat suureen suosioon ja että niitä
jatkuvasti harjoitettaisiin. Silloin hyvä saattaisi juurtua, varttua ja
kantaa hedelmää, niin että kasvaisi ihmisiä, joista koko maa voisi hyötyä
ja iloita. Tämä on oikea tapa kasvattaa lapsia niin kauan kuin heitä voi
hyvällä totuttaa. Mitään hyvää luonnetta ei saada aikaan pelkästään
piiskoin ja lyönnein pakottamalla. 578

Luther kritisoi epäkohtia, jotka johtivat lasten ja perheiden laiminlyönteihin katolisessa kirkossa. Hän puuttui pappien selibaattisäädöksiin,
joiden hän katsoi olevan Jumalan tahdon vastaisia ja johtavan sosiaalisen
tason vaikeuksiin esimerkiksi konkubinaatissa syntyvien, ei-tunnustettujen
lasten kannalta. Pyhiinvaellukset syntien sovituksen keinona kiellettiin ja
perustelua vahvistettiin huomauttaen, että pyhiinvaellukset aiheuttavat lasten
laiminlyöntiä. 579 Epäkohtien kritiikin takaa voidaan siis lukea laajempi
pyrkimys välttää uskonnollisia rakenteita ja toimintamalleja, jotka aiheuttavat
lasten laiminlyöntiä. Lapseussuhteen turvaaminen on sekä sosiaalisella että
teologisella tasolla tavoiteltavaa ja sen vaarantaminen torjuttavaa. Myös
Augsburgin tunnustuksen puolustuksen mukaan ihmisten säätämät
kirkolliset tavat voivat sumentaa Jumalan käskyjen mukaisia velvoitteita ja
toisaalta uskon vanhurskautta. Omantunnon epäröintiä on tapahtunut juuri
puntaroinnissa täydellisyyteen pyrkivän, jumalanpalvelukselle omistautuvan
elämän ja perhe-elämän välillä. 580
Kultaisen säännön sisältö- ja muotoperiaatteen yhdistävän tulkinnan
mukaisesti hyvän tekeminen lapselle on hyvän lahjoittamista. Vanhempien
lapsiinsa kohdistama paha ei ole yhteensopivaa lahjan käsitteen eikä
katekismusajattelun ideaalisen vanhemmuuskäsityksen kanssa. Lutherin
määritelmän mukaan Jumala lahjoittaa lapselle hyviä vanhempien
välityksellä. Mikäli lahja korruptoituu tässä välitysprosessissa, lahja sammuu.
Näitä lahjoja voidaan tarkastella kertaluonteisesti ja prosessina, jolloin
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GK Vorrede, BSELK 926–927.
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GK Zweites Gebot, BSELK 956–957.
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Apol. CA, BSELK 530–531.
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esimerkiksi elämän voi tulkita lahjaksi siitä huolimatta, että prosessin
kuluessa moni muu lahja on sammunut tai muuttunut jopa tuhoavaksi.
Kirkolla on velvoitteita turvata lapsen hyviä. Tunnustuskirjojen mukaan
lapset tulee kastaa, koska Kristuksen lunastustyö koskee myös lapsia. 581
Kristuksen lunastava toiminta, joka kohdistuu lapsiin, velvoittaa toimimaan
niin, että lapset tunnustetaan osana Kristuksen kirkkoa. Lasten kasteeseen ja
kasteen sakramentin arvoon suhtaudutaan luterilaisissa tunnustuskirjoissa
vakavasti. Lapsen hätä tulee ottaa tosissaan, ja lasten puolesta tulee rukoilla
paitsi itse kastehetkessä myös kasteen jälkeen. Kasteen toimittamisen
esipuheessa Luther kehotti rukoilemaan, että “lapsi jaksaisi ritarin tavoin
taistella Perkelettä vastaan koko elämänsä ajan ja vielä kuoleman hetkellä”. 582
Kirkon jumalanpalveluselämässä asetutaan suhteeseen Jumalan kanssa.
Toiminnan tasolla lasten osallisuus jumalanpalveluselämässä on turvattava,
sillä lapset tulee tunnustaa osaksi jumalanpalvelusyhteisöä. Tällöin lapsi saa
yhteisöstä osallisena ilmaista suhdettaan Jumalaan ja saada vahvistusta
identiteetilleen Jumalan lapsena.
Jumalanpalveluselämässä toteutetaan myös tehtäviä, joiden tavoitteena on
lisätä hyvää. Kirkon jumalanpalveluselämässä rukousten pyynnöt ilmaisevat
tavoitetilaa ja yksilön tai yhteisön toivomaa käsitystä hyvästä. 583
Kiitosrukouksessa ilmaistaan kiitollisuutta toteutuneesta hyvästä. 584 Osassa
rukouksia Jumalaa pyydetään vaikuttamaan suoraan lasten hyvään. 585 Osassa
taas pyydetään Jumalaa vaikuttamaan toimijoihin – joko meihin tai muihin –
niin, että lasten hyvää edistävät resurssit kasvavat. 586 Rukouksessa harjoitetaan myös itsetutkiskelua, joka paljastaa jännitteen hyvän ja pahan välillä ja
oman osuuden niiden harjoittamisessa. Viattomien lasten päivänä rukouksessa pohditaan sekä jumalakuvaa että ihmiskuvaa. Rukouksessa puntaroidaan, voisiko Jumala toiminnallaan rajoittaa pahaa, ja kysytään, perustuuko
syyttömien kärsimys ihmisten kollektiiviseen pahaan taipumukseen:
Etkö sinä, silmän luoja, näkisi, kuinka syyttömät kärsivät? Etkö sinä,
korvan muovaaja, kuulisi, kuinka sorretut itkevät? Miksi sinä et siis aseta
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KK Das Tauffbüchlein, BSELK 905–906.

Viattomien lasten päivän rukouksessa tavoiteltavina olosuhteina pidetään oikeudenmukaisuutta,
rakkautta ja rauhaa, joka saa voiton vääryydestä, tunteettomuudesta ja sotien mielettömyydestä. KKK II
85, 1. Rukousvaihtoehdossa 4 pyydetään: “Anna lasten syntyä ja elää luomistyösi lahjana ja saada joka
kodissa osakseen rakkautta ja hoivaa.” KKK II 86, 4.
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Viattomien lasten päivän rukouksessa pyydetään Jumalaa “ottamaan armolliseen huomaansa kaikki
lapset, joita tänäänkin kidutetaan ja surmataan”. KKK II 85, 1.
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KKK II 85, 2. “Luo keskuuteemme uusi, kaikkea elämää kunnioittava ajattelutapa. Älä salli meidän
lamaantua maailmassa vallitsevan hädän edessä. Auta meitä toimimaan uskossa ja rakkaudessa - -.”
Vaihtoehdossa 4 rukoillaan: “Auta meitä puolustamaan sanoin ja teoin lapsen elämää ja oikeuksia.” KKK
II 86, 4.
586

197

Lapsen hyvät

rajaa pahuudelle? Onko taipumuksemme pahaan niin paljon suurempi
kuin rakkautemme sinuun? 587

Rukouksissa kiitetään ja tunnustetaan, että Jumalan toiminta osoittaa
hyvyyttä ja rakkautta, joka murtaa pahaa ja raivaa tilaa hyvyydelle. 588
Esirukouksessa kodin, perheen ja eri ikäkausien puolesta monikon
ensimmäisen persoonan käyttö ohjaa ajattelemaan lapsia ja nuoria yhteisöön
kuuluvina, ei ainoastaan vanhempiensa lapsina. Myös avunpyyntö nähdä
sukupolvien välinen yhteys rikkautena korostaa seurakunnan keskinäistä
sidosta. 589 Rukouksella lastenlasten puolesta pyydetään siunausta juuri omille
lastenlapsille. Konkreettisena pyyntönä turvaudutaan Jumalaan, jotta
“osaisimme olla oikealla tavalla lastenlastemme lähellä ja tukena”. Pyyntö
sisältää käsityksen, että isovanhemman ja lastenlasten välisessä suhteessa
olemiseen on olemassa velvoittava, oikea tapa, mutta sen sisältöä ei
eksplikoida. Lastenlasten vanhemmille pyydetään voimia hoitaa ja kasvattaa
lapsiaan.
Lapsen hyvien turvaaminen kirkossa edellyttää ensinnäkin sen huomioon
ottamista, että jokainen iältään lapsi elää ainutlaatuista lapsuuttaan nyt.
Lapsuus on ohimenevää eikä odota valmiiksi tullutta kasvuympäristöä, jossa
kirkossa olisi ihanteellinen tila kasvaa ja kokea lapsuus. Lapsuus tapahtuu
siinä ajassa ja ympäröivässä todellisuudessa, jossa lapsi elää. Niinpä iältään
lapsille tulee turvata kirkossa mahdollisimman hyvä lapsuus, jota tulee
kiirehtimättä suojata ja toisaalta mahdollistaa lapsuuteen kuuluva
kehittyminen. 590
Tämän lisäksi lapsena oleminen edellyttää niiden suhteiden
tunnustamista, joissa lapsi tunnustetaan lapseksi. Suhdekäsitteenä lapsena
oleminen on sekä kahdenvälinen relaatio että yhteisöön sidottu prosessi, sillä
lapseussuhde edellyttää tunnustuksen saamista yhteisössä. Lapseussuhde on
keskeinen osa identiteettiä, ja siten lapsen tunnustaminen edellyttää myös
hänen tärkeiden, hyvää tuottavien suhteittensa tunnustamista. Tällä
lapseuden tasolla erotetaan geneettis-biologinen lapseus, sosiaalinen lapseus
ja psykologinen lapsena tunnustautuminen. Havaittavan tason lapseuden
tarkastelusta tulee edelleen erottaa teologisen tason lapseuden tarkastelu.
Juridisella tasolla kirkkoa sitovat samat velvoitteet lapsen edun edistämiseksi kuin muitakin julkisyhteisöjä. Lapsen kuuleminen häntä koskevissa
asioissa tulee turvata. Lasten osallisuutta tulee vahvistaa. Kirkko toimi
edelläkävijänä hyväksyessään 16-vuotiaiden konfirmoitujen jäsentensä
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Kirkon kehittämisasiakirjoissa kuvataan lapsen ikään ja kehitykseen liittyviä tunnusmerkkejä.
Keskityn kuitenkin tarkastelemaan tutkimukseni lähdeaineiston teksteissä ilmeneviä käsityksiä, joita
voidaan verrata asiakirjoihin Lapset seurakuntalaisina, 8–9. Tytöt ja pojat seurakuntalaisina, 8–9.
Nuoret seurakuntalaisina, 4, 8–11.
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äänioikeuden kirkollisvaaleissa. Kirkossa ei ole edistetty kunnallishallinnon 591
tavoin lasten ja nuorten kuulemista ja toimintamahdollisuuksia hallinnon
tasoilla. Kirkkohallituksen esitys nuorten vaikuttajaryhmien perustamisesta
osaksi seurakuntahallintoa on parhaillaan vireillä kirkolliskokouksessa.
Esityksen mukaan kirkkojärjestystä täydennettäisiin niin, että seurakuntia
velvoitettaisiin toteuttamaan nuorten ja nuorten aikuisten kuulemista ja
osallisuutta vaikuttajaryhmien kautta. 592 Kirkossa ei ole myöskään päätetty
ohjata lasten kuulemisen toimintamallia velvoittavin keinoin, vaan seurakuntien paikallistason päätöksenteolla ja toimintamalleilla on vapaus ja
vastuu toimia parhaaksi katsomallaan tavalla lasten ja nuorten hyvää
turvaten. Lapsen edun toteutumista edistävä lapsivaikutusten arviointi kirkon
päätöksenteossa edellyttäisi seurakunnissa lapsiasiahenkilöiden valitsemista
ja heidän osallistumistaan lapsia koskevien päätösten valmisteluun, lapsen
etua koskevan tiedon keräämistä sekä lasten kuulemista valmisteluvaiheessa.
Kirkon juridisen ja organisaatiotason ohjaava toiminta lapsen hyvien
turvaamiseksi jää itsessään kapeaksi, ellei sillä ole tarttumapintaa kirkon
tunnustusta ohjaaviin käsityksiin. Kirkon tunnustukseen sisältyvillä käsityksillä lapsen hyväksyvästä tunnustamisesta ja lapsen hyvistä on annettavaa
esimerkiksi perusteltaessa, miksi lapsia tulee kuulla ja miksi juuri lapsivaikutuksia tulee arvioida kirkossa, miksi lapsen etu tulee huomioida ja miksi
lasten osallisuus on osa kirkon toiminnan ydintä.
Lapsen edun käsitettä voidaan hyödyntää 593 kirkossa tarkasteltaessa
lapsen hyviä, mutta termi ei kata kaikkia lapsen hyvien merkityksiä. Etenkin
kirkon kontekstissa kirkon oma käsitteellinen varanto sisältää laajemman
lapsen hyvää ilmaisevan merkityskentän kuin mitä lapsen edun käsitteen
avulla voidaan ilmaista.
Lapsen edun käsite on termi, jota hyödynnetään tavoiteltaessa lapsen
kokonaisvaltaisen hyvän mahdollisimman täysimääräistä toteutumista.
Lapsen etua voidaan tarkastella sekä objektiivisten että subjektiivisten
kriteerien valossa. Lapsen edun käsitteen voima perustuu vertailtavuuteen ja
juridiseen velvoittavuuteen. Tällöin arvioidaan lapsen oikeuksien toteutumista ja niiden ilmenemistä lapsen elämässä sekä lapsen suotuisaa kehitystä
kokonaispersoonana ja lapsen omaa käsitystä kokonaiskehityksestään ja
omasta elämästään. Juridiset velvoitteet ohjaavat tavoittelemaan lapsen edun

Kuntalain (410/2015) 26 § velvoittaa kuntia asettamaan nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten
vaikuttajaryhmän varmistamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista.
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marraskuussa 2019. Tulevaisuustoimeksianto 2019, 1.
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Kirkossa hyödynnetään lapsen edun käsitettä ja ihmisoikeuskieleen perustuvaa osallisuuden
(participation) käsitettä parantamaan yhdessä toimimista lasten kanssa. Vuonna 2011 julkaistu kirja
Näyn ja kuulun ja siihen liittyvä Näyn ja kuulun -hanke oli osa prosessia, jonka avulla kirkossa
saavutettiin tammikuussa 2015 voimaan astunut kirkkojärjestykseen kirjattu velvoite lapsivaikutusten
arviointiin (KJ 23:3 §; Ehd. KJ 10:4 §). Nurmi & Rantala 2011, Näyn & kuulun.
593

199

Lapsen hyvät

toteutumista, ja siten lapsen edun käsite on säädöskielessä velvoittavuudessaan hyödyllinen. Silti juridisena ja sopimuksiin perustuvana terminä
lapsen edun käsite ei kuitenkaan tavoita koko lapsena olemisen rikkautta. 594
Ihmisoikeuskielessä lapsena olemista tarkastellaan lapsen ikä- ja kehitysvaiheena, jolloin hänelle tulee turvata mahdollisimman suotuisa kokonaisvaltainen kehitys. Oikeuspuhe ohjaa tarkastelemaan hyviä yhteisössä
turvattavien oikeuksien joukkona. 595 Lapsen oikeudet eivät toteudu, ellei niitä
turvata toiminnan keinoin. Kirkossa lapsen oikeuksien edistäminen nähdään
tehokkaana keinona turvata lapsen hyviä näkyvässä todellisuudessa. Kaikkia
hyviä ei kuitenkaan ole mielekästä ilmaista oikeuksien kielellä.
Vastavuoroisuuden periaatteen eli kultaisen säännön velvoite lahjoittaa
hyvää on kaikkien niiden toimijoiden sovellettavissa, jotka ovat kykeneviä
asettumaan suhteeseen edistämään toisen ihmisen intressien mukaista hyvää.
Toimijan uskonnollisella vakaumuksella ei sinänsä ole merkitystä. Lapsen
hyvää edistävä toiminta tavoittelee ihmisten välisellä horisontaalisella tasolla
lapsen kannalta mahdollisimman monipuolisten ja kestävien hyvien lahjoittamista hänelle.
Suomalaisessa yhteiskunnassa lapsen hyvien toteutumista valvotaan
esimerkiksi terveydenhuollon, lastensuojelun, varhaiskasvatus- ja perusopetuslain keinoin. Uskonnollisten hyvien osalta yhteiskunta turvaa uskonnonvapauden. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa turvaamaan lapsen
kokonaisvaltaista kehitystä, johon kuuluu myös henkinen, hengellinen ja
moraalinen kasvu. 596 Juridinen velvoite ohjaa siis turvaamaan tätä kasvua,
mutta esimerkiksi kirkolla ei ole jäseniinsä nähden professionaalista valtaa,
jonka nojalla se esittäisi velvoittavia toimintaohjeita esimerkiksi lapsen
hengellisen kasvun turvaamiseksi.
Uskonnonvapauslain nojalla lapsen mahdollisuudet tulla osalliseksi
uskonnollisista hyvistä ovat sidottuja hänen vanhempiensa kykyyn sopia
yhdessä lapsen uskonnollisten intressien edistämisestä. Vanhempien erimielisyydet lapsen uskonnollisesta asemasta taas vaarantavat lapsen uskonnollisten hyvien turvaamisen. Lapsen kannalta vanhempien valta päättää
lapsen uskonnollisesta asemasta ei takaa lapsen uskonnollisten hyvien
toteutumista. Vanhemmat ovat velvoitettuja toimimaan lapsen edun
mukaisesti, mutta aina he eivät toimi niin.
Lapsen hyvien turvaamisen kannalta erityisen haavoittuvassa asemassa
ovat lapset, joiden lapseus suhdetasolla on eri syistä vaarantunut. Vuonna
2018 Suomessa oli 18544 kodin ulkopuolelle sijoitettua alaikäistä lasta. Koko
väestön 0–17-vuotiaista huostassa oli yksi prosentti. 597 Saatavissa ei ole
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596

597

Lastensuojelun tilastoraportti 2018, 1.

200

tilastotietoa, kuinka monet kodin ulkopuolelle sijoitetuista alaikäisistä lapsista
ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Lastensuojelulaki
velvoittaa huomioimaan lapsen edun mukaisesti lapsen uskonnollisen
taustan. 598 Silti sijaishuollossa elävien lasten intressien mukainen uskonnollisten hyvien toteutuminen on erityisen haastavaa, koska julkisilta
palveluilta ja sen viranhaltijoilta edellytetään katsomuksellista neutraliteettia
ja pidättäytymistä uskonnon harjoittamisesta. Lapsen uskonnollisen taustan
huomioiminen edellyttää kuitenkin uskonnon lukutaitoa. Uskonnolliseen
katsomukseen kuuluu luovuttamattomia hyviä, jotka tulee tunnistaa ja toimia
turvaten niitä toiminnan keinoin.
Aiemmissa luvuissa olen kiinnittänyt huomiota luterilaisen spiritualiteetin
ilmenemiseen perhe-elämässä ja arjen kutsumuksessa. Mikäli kirkossa ja
yhteiskunnassa liitytään ajattelutapaan, että luterilaiseen elämäntapaan
sisältyy aineksia, joiden mukaan juuri perhe-elämässä ja arjen keskellä
toteutetaan hengellistä kutsumusta, myös uskonnonvapauslain tulkinnat
vaativat tarkastelua. Miten sijaishuollossa elävien lasten uskonnonvapaus
toteutuu? Myös päiväkodeissa ja kouluissa suuren osan valveillaoloajastaan
viettävien lasten positiivisen uskonnonvapauden toteutuminen vaatii
sensitiivisyyttä.
Uskonnon harjoittamista ilmaiseva aines on vaikeaa tai mahdotonta
erottaa muusta yhdessä elämisen tasosta. Luterilainen spiritualiteetti eletään
todeksi arjen keskellä. Lapselle perheessä tarjottavia uskonnollisia hyviä ovat
lapseussuhteen vaaliminen suhteessa Jumalaan esimerkiksi ruoka- ja
iltarukouksessa. Lapsen ja vanhemmuuden edustajan välisellä suhteella on
vastaavuus jumalasuhteeseen, jolloin kasvatuksen kautta opitaan, mikä on
hyvää ja tavoiteltavaa. On merkittävää, mitä tapahtuu silloin, kun
perheenjäsenet toimivatkin toisiaan kohtaan väärin ja tunnistavat
toimintaansa sisältyvää pahuutta. Opitaanko silloin, mitä merkitsee pyytää ja
saada anteeksi? Arkielämään kuuluu mahdollisuus jatkaa yhteistä elämää
anteeksisaaneina ja sitoutua yhteiseen hyvään, parannukseen. Lapsi saa
lahjana hoivaa, hyväksyntää, rakkautta ja kasvatusta. Ihanteen mukaan
perheessä opitaan uskon ja etiikan sisältöjä sekä ilmaistaan esimerkiksi
rukouksen, laulun ja musiikin keinoin suhdetta Jumalaan. Uskonnonharjoittaminen on läsnä arjessa, eikä sitä voi erottaa vaikkapa seurakunnan
palvelujen käyttämiseksi.
Pieni lapsi on Jumalan kaikkien lahjojen vastaanottaja, joka saa luomistyön ja kasteen lahjana suhteen Jumalaan. Käytännössä Jumalan lahjat
välittyvät lapselle näkyvässä todellisuudessa horisontaalisella tasolla lapsen
vanhempien, perheen ja lähipiirin sekä kirkon ja yhteiskunnan välityksellä.
Ison katekismuksen mukaan lapsen ja vanhempien sekä lapsen ja Jumalan
välisellä suhteella on vastaavuus. Jumalasuhteessa Pyhä Henki vaikuttaa niin,
että lapsi huomaa saavansa jatkuvasti myös vanhemmiltaan lahjoina huolenpitoa ja antaa vanhemmilleen tunnustusta saamastaan hyvästä. Sen sijaan
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vaikeuksien keskellä lahjana saadut hyvät ja niiden antajat – siis suhdetaso ja
suhteessa saadut hyvät – saattavat unohtua. 599
Luterilaisen tunnustuksen mukaan Jumala ei kaipaa ihmiseltä palvelevia
tekoja vertikaalisessa suhteessa. Kiitollisuudesta kumpuavien hyvien tekojen
tulisi luterilaisen tunnustuksen mukaan suuntautua Jumalan sijaan toisiin
ihmisiin. Hyvää lahjoittavan toiminnan perustava ero on siis siinä,
kumpuaako toiminta kiitollisuudesta vai velvollisuudesta noudattaa moraaliperiaatetta tai uskonnollista velvoitetta.
Lapsuuteen kuuluva kasvu, kehitys ja toimijuuteen kuuluvien resurssien ja
kyvykkyyksien lisääntyminen voidaan tunnistaa kiitollisesti lahjoiksi
Jumalalta ja vanhemmilta. Uusien opittujen resurssien käyttöön ottaminen
voi ilmetä kiitollisena palveluna ja osallistumisena hyvän lahjoittamiseen
toisille ihmisille. Lapsen hengellinen kutsumus ammentaa voimaa kiitollisuuden kokemuksesta. Kiitollisuudesta kumpuava hyvän lahjoittamisen ketju
joutuu kuitenkin koetukselle, mikäli ihmisten välisissä suhteissa annettu lahja
ei sytytä lahjan saajassa kiitollisuutta ja siitä kumpuavaa toimintaa, vaan lahja
pysähtyy tai sammuu.
Lahjan sammumisessa ongelman ydin on suhdetasolla, jossa ihmisenä
olemiseen näyttää kuuluvan vaikeus tunnustaa jatkuva riippuvaisuus toisista
ihmisistä, ympäröivästä luonnosta sekä uskonnollisesti tulkittuna kaiken
aikaa perimmältään Jumalasta. Lahjan sammumisesta tuohtuva lahjoittaja
alkaa kuvitella itsensä hyvää lahjoittavaksi ja närkästyy lahjan saaneen
kiittämättömyydestä. Katekismusopetus kuitenkin muistuttaisi, ettei hetkeäkään kulu niin, ettei hyvän lahjoittaja itse ole lahjojen vastaanottaja,
ympäröivän ilman hengittäjä ja elämän lahjasta osallinen. Toisaalta
kiittämätön lahjojen vastaanottajakaan ei ole havainnut kaiken olevan lahjaa
vaan kuvittelee osakseen tulleen hyvän olevan palkkiota, onnea tai ansiota.
Teologisen etiikan kannalta lasten kaltaisuuden luterilainen tulkinta ohjaa
hyvän tuottamisessa lähimmäisille yhä laajenevaan palvelutehtävän toteuttamiseen. Lapsena olemiseen kuuluu sekä suhteessa olemisen side että
kasvuun ja kehitykseen kuuluvien lahjojen ja toimintamahdollisuuksien
käyttöön ottaminen.

5.4 LAPSEN TOIMIJUUDEN TUNNUSTAMINEN
Seuraavaksi kysyn, mitä annettavaa lapsuuden ja lapseuden näkökulmilla on
iältään lapsen toimijuuden tunnustamisen kannalta ihmisten välisissä
suhteissa. Toisaalta tarkastelen, miten kirkon teologiset käsitykset lapsesta ja
lapsena olemisesta ohjaavat lapsen toimijuuden tunnustamista ja lapsen
toimijuuden toteuttamista kirkon kontekstissa.
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Hyödynnän toiminnan teoriaan kuuluvia erotteluja, joiden avulla kuvaan,
miten lapselle vastavuoroisessa suhteessa lahjoitettavat hyvät ilmenevät
lapselle hänen toimijuutensa kannalta.
Kultaisen säännön sisältö- ja muotoperiaatteen yhdistäminen ja soveltaminen suhteessa lapsiin edellyttää lapsen toimijuuden tunnustamista lapsen
keskeiseksi hyväksi. Lapsen toimijuuden tunnustaminen on velvollisuus, joka
mahdollistaa sen, että lapsi voi tavoitella hänelle hyvää ja hänet tunnustetaan
yhteisössä moraalisena toimijaksi. 600 Pienen lapsen toimintakyky on rajoittunutta. Lapsi tarvitsee kasvunsa tueksi hyväntahtoista holhoamisvaltaa,
paternalismia 601 tai maternalismia, jossa holhoajat eli hyvän vanhemmuuden
edustajat tunnistavat lapsen hyvät ja toteuttavat niitä toimien yhdessä lapsen
kanssa. Tällöin holhoava vanhempi tunnistaa lapsen asemaan asettumalla,
mikä lapselle on hyvää, ja kykenee edistämään sitä. Hyväntahtoisen
vanhemman pyrkimyksenä on vähitellen lapsen kanssa yhdessä toimien lisätä
lapsen toimintaresursseja, jolloin riippuvaisuus vanhemmasta vähenee.
Tavoitteena on lisätä lapsen kykyä arvioida, mikä lapselle itselleen on hyvää ja
miten hän voi edistää vastuullisesti myös toisten toimijoiden hyvää. 602
Etenkin suhteessa pieniin lapsiin yhdenvertaisuuden tunnistamisen ja
velvoitteen osallistua lapsille hyvää lahjoittavien joukkoon voi olettaa olevan
looginen päätelmä myös ilman jumalasuhdetta. Samaistuminen pienen lapsen
olemukselliseen riippuvaisuuteen on tunnistettavissa. Jokainen ihminen on
jonkun lapsi, on ollut pieni lapsi, ja jokainen ihminen on olemukseltaan
jatkuvasti sidottu suhteeseen luonnon kanssa. Olemme riippuvaisia ympäröivästä hengitysilmasta, ravinnosta ja vedestä. Jokainen nyt olemassa oleva ja
tulevaisuudessa syntyvä ihminen on samojen elämänehtojen alainen. Saamme
joka hetki niistä osamme. Yhdenvertaisuuden vuoksi elämän ehdot on
edelleen ihmisen toimintakykyjen rajoissa turvattava tuleville sukupolville ja
elinympäristöille.
Kokoan seuraavaksi yhteen lapsen toimijuuden tunnustamisen ehdot
seuraten Jaana Hallamaan esittämää yhdessä toimimisen teoriaa ja soveltaen
sitä erityisesti iältään lapsiin.
Ensinnäkin lapsen toimijuuden tunnustaminen edellyttää yhdenvertaisuuden tunnistamista. Lapsi on ihminen. 603 Jokainen ihminen on ollut tai
on iältään lapsi. Jokainen ihminen on joidenkin lapsi. Lapseksi tuleminen ja
lapsena oleminen edellyttävät toisilta toimijoilta lapseksi tulemisen ja lapsena
olemisen mahdollistamista. Lapsena oleminen sitoo ihmiset keskinäisriippuvuuteen. Siksi lapseus on myös tehokas metafora.
Kukaan ei ole voinut tulla lapseksi ilman toisten ihmisten, etenkään
vanhempiensa, lapseutta mahdollistavaa toimintaa. Jokainen iältään lapsi
tarvitsee kasvuun ja kehitykseen liittyvissä haasteissa toisten apua. Tämä
600

Hallamaa 2017, 259.
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Hallamaa 2017, 217–218.
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Hallamaa 2017, 210–211; 217–218.
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yhdenvertaisuuden ja keskinäisriippuvuuden tunnistaminen velvoittaa
liittymään lapsen hyvien toteutumista mahdollistavien toimijoiden
verkostoon. Toisinaan tämä edellyttää sosiaalisella tasolla vanhemmuutta
osoittavaa toimintaa suhteessa ventovieraisiin lapsiin. Yöpuvussa kaupungilla
harhaileva lapsi tarvitsee hyväntahtoista holhousta.
Siitä, että jokainen on joskus ollut lapsi ja kokenut lapsuuden, ei seuraa,
että jokainen toimija tietää, mikä on toisille iältään lapsille hyvää. Kultaisen
säännön mukainen lapsen toimijuuden tunnustaminen edellyttää, että lapsi
tunnustetaan persoonana. Se on lapsen arvon tunnustamista ja arvostamista. 604 Lapsi tulee tunnustaa myös toimijaksi, jolla on omia haluja, tarpeita
ja tavoitteita. Näiden intressien eli lapsen omien hyväkäsitysten tunnustaminen on lapsen toimijuuden tunnustamisen ehto.
Lasten omien intressien tunnustaminen edellyttää myös hyvän moninaisuuden tunnustamista. Ainoastaan hyväkäsitysten siirtäminen sukupolvelta
toiselle ei mahdollista hyvien runsautta. Kirkon traditiossa uudet sukupolvet
ovat tulkinneet uudelleen tradition hyväkäsityksiä, ja ne ovat muuttuneet.
Lisäksi esimerkiksi luovuus ja leikki, joita usein pidetään juuri lapsille
tyypillisinä ominaisuuksina, voivat rikastuttaa hyväkäsityksiä. 605 Lapsuuteen
kuuluva muutos on ominaisuus, jota on arvotettu eri aikakausina eri tavoin.
Staattisuutta arvostavassa yhteisössä muutos ja siten ikä- ja kehitysvaiheestaan johtuen ominaisuuksiltaan muuttuva lapsi on uhka. Dynaamisuutta ja uudistumista arvostavassa yhteisössä taas lapsi on mahdollisuus.
Lapsi luo uutta ja haastaa siten aiempien sukupolvien hyväkäsityksiä.
Osassa kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavia tekstejä ajatellaan, että
lapset imitoivat toiminnassaan vanhempiaan. Tämä imitaatio merkitsee
pyrkimystä samaistua hyväksi arvioituun toimintamalliin, jolloin jäljittelevällä toiminnalla tavoitellaan hyvää. Malliin sisältyy kuitenkin myös riski, kun
jäljittelevien toimijoiden ajatellaan edustavan toiminnallaan etenkin
perheenisää. 606 Tämä ajatus horjuttaa lapsen oman toimijuuden tunnustamista. Patriarkaalisessa ajattelumallissa vastuu perheyksikön toiminnasta jää
perheenisälle. Koko perheyhteisön kunnia tai häpeä riippuu hänen kyvykkyydestään saada aikaan toisissa toimijoissa oikeaa toimintaa. Tällainen ajattelu
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Hallamaa 2017, 273.

Myös jumalakuvaan sisältyy jännite Jumalan muuttumattomuuden ja säilyttävän (conservare) sekä
dynaamisen, jatkuvasti uutta luovan (creatio continua) olemuksen välillä. Ajatus ihmisestä Jumalan
työtoverina,
kanssaluojana
(cocreator),
mahdollistaa
luovuuden
arvostamisen
hyvän
runsastuttamisena. Hyvän mieltäminen muuttumattomuudeksi taas pitää luovuutta ja muutosta
uhkana.
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Ks. luku 3.2. Esimerkki lasten toiminnan perusteella tehdystä totalisoivasta ei-tunnustamisesta ja
perkeleen lapsiksi luokittelusta esiintyy kohdassa GK Erste Bitte, BSELK 1082–1085. Luvussa 3.2 esitin
laajemman kuvauksen lähdetekstien aatehistoriallisesta linjasta, jonka mukaisesti vähitellen
moraalinen vastuu siirtyi isän kunniaa vaalivasta järjestelmästä yksilöiden vastuullisuudeksi omista
teoistaan. Myös uskonnonharjoittamisessa siirryttiin yhteisön jumalasuhdetta vaalivasta tulkinnasta
yksilöiden persoonakohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa.
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rapauttaa kultaisen säännön edellyttämää velvoitetta tunnustaa jokaisen
ihmisen toimijuus.
Kunnioittava asenne on myös lapsen toimijuuden tunnustamisen ehto. 607
Hyväksyvän tunnustamisen teorian näkökulmasta pienen lapsen hyväksyntä
tapahtuu aksiomaattisesti rakkauden (love) tasolla lapsen lähimmissä
perhesuhteissa. Kunnioitus (respect) taas kuuluu kaikille ihmisille ihmisyyden
nojalla, huomioiden, että ihmiseksi synnytään jo lapsena. Arvostus ja
arvostushierarkiat puolestaan liittyvät yksilön laadullisiin ominaisuuksiin.
Arvonantoa (esteem) myönnetään saavutusten ja ansioiden perusteella. 608
Toisinaan käsitteiden kunnioitus ja arvonanto sekaannukset arkiajattelussa ja
-kielenkäytössä johtavat kunnioituksen puutteeseen toisia ihmisiä ja etenkin
lapsia kohtaan. Arvonantoon liittyvissä vertailuissa lapset, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia arvostusta esimerkiksi työn tai luottamustehtävien
hoitamisessa, joutuvat tyytymään vähäisempään arvonantoon. Tämä ei saisi
vaikuttaa lasten kunnioittamiseen toimijoina.
Lapsen toimijuuden tunnustaminen edellyttää lapsen toimintaedellytysten turvaamista. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa myös kirkkoa
turvaamaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, jonka avulla lapsen
toimintaedellytyksien lisääntymistä voidaan mahdollistaa. 609 On luontevaa,
että organisaationa kirkossa kannetaan vastuuta etenkin lasten moraalisen,
hengellisen ja henkisen kasvun ja toimintaedellytysten mahdollistamisesta.
Jos kirkko ei kasvatustehtävänsä mukaisesti (KJ 3:1–2§) huolehdi niiden
turvaamisesta, kenen tehtävä se voisi olla? Toisaalta kirkon tehtävään on
perinteisesti kuulunut laaja-alainen käsitys hyvän välittämisestä. Kirkko on
huolehtinut terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta, kansanopetuksesta ja
diakonisista tehtävistä. Moderni kirkon ja yhteiskunnan tehtävienjako näyttää
kaventaneen kirkon ihmiskuvaa ja hyväkäsityksiä. Silti kirkon ihmiskuvaan
edelleen kuuluu, että ihmiselämän moninaiset hyvät muodostavat kokonaisuuden, jonka mahdollisimman täysimääräistä ilmenemistä tulee toteuttaa.
Vuonna 2015 voimaan astunut säädös KJ 23:3 § velvoittaa lapsen edun
edistämiseksi kaikkia kirkollisia viranomaisia arvioimaan ja ottamaan
huomioon kaikkien päätöstensä valmistelussa niiden vaikutukset lapsiin. 610
Säädös kiillottaa kuvaa kirkosta lapsiystävällisenä toimijana mutta ei ratkaise
säädöksiin ja päätöksentekoon liittyviä ongelmakohtia, ellei velvoitetta
noudateta. Sanktioita säädöksen noudattamatta jättämisestä tai virheellisistä
lapsen edun päättelyistä ei ole.
Laajemmin tarkasteltuna on pulmallista, että kirkon säädöskieli kapeuttaa
lapsena olemisen käsitteellisiä merkityksiä. Lapsen oikeuksien sopimuksen
nojalla säädöskielessä lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tämä kapeuttaa
säädöskielessä lapsena olemisen tarkastelua, jolloin on uhkana, että lapsena
607
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olemiseen kuuluva suhdetaso sivuutetaan. Se vaikuttaa erityisen haitallisesti
asioiden käsittelyä niissä päätöksissä, joissa tosiasiallisesti on kysymys
lapsena olemisen mahdollistamisesta ensisijaisesti suhteena eikä ikä- ja
kehitysvaiheena. Lasten kannalta esimerkiksi kummiutta ja kirkon jäsenyyttä
tulisi tarkastella myös suhteessa olemisen kannalta. Tällöin tarvitaan
ensinnäkin kirkon tunnustuksen, toiseksi organisaatiotasoa säätelevien
tekstien ja kolmanneksi sosiaalisen toiminnan näkökulmien tarkastelua.
Kirkon omaa tunnustusta ja toimintaa ohjaavat tekstit sisältävät käsityksiä,
jotka vaikuttavat lasten uskonnollisiin toimintaedellytyksiin. Luterilaisissa
tunnustuskirjoissa ja kirkkojärjestyksessä ohjataan turvaamaan lapsen
uskonnollisia hyviä. Esimerkiksi lapsen pääseminen kasteessa osalliseksi
uskonnollisista hyvistä pyritään turvaamaan aivan pienenä lapsena. Suomessa
voimassa olevan uskonnonvapauslain nojalla lapsen vanhemmat ja huoltajat
ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistaessaan tai estäessään oman lapsensa
uskonnollisia toimintaedellytyksiä. Toisaalta lainsäädäntö rajoittaa lasten
mahdollisuuksia tehdä omaa uskonnollista asemaansa ja jopa uskonnollista
toimijuuttaan koskevia päätöksiä. Rakenteellisella tasolla kirkollisessa
päätöksentekojärjestelmässä puolestaan turvataan tai rajoitetaan käytännössä
lasten toimintaedellytyksiä heitä koskevilla päätöksillä.
Käsiteanalyyttisen jaottelun mukaisesti lapsena olemisen erityisluonteen
tunnistaminen edellyttää lapsen ikään ja kehitykseen kuuluvien tunnusmerkkien tunnistamista ja niiden mukaista toimintaa suhteessa lapseen
yksilönä, persoonana. Lähdeaineistosta voidaan poimia yleistäviä käsityksiä,
jotka ohjaavat toimintaa suhteessa eri ikä- ja kehitysvaiheessa oleviin lapsiin.
Näitä käsityksiä tulee analysoida lasten toimijuuden näkökulmasta kysyen,
missä ikä- tai kehitysvaiheessa ja missä määrin lapsi tunnustetaan yhteisössä
toimijaksi ja millaiset käsitykset uhkaavat lapsen tunnustamista. Myös
jatkuvasti muuttuva sosiaalinen toimintaympäristö vaikuttaa lasten toimintaedellytyksiin kirkossa. 611 Lapsen uskonnollisia toimintaedellytyksiä uhkaavia
käsityksiä ja rakenteita tulee purkaa. 612
Lapsen toimijuuden tunnustamiselle kirkossa on edellä kuvattuja ehtoja.
Toiminnan teorian käytön hyöty on, ettei lapsen toimijuuden tunnustaminen
edellytä jaettua yksimielisyyttä ihmiskuvasta tai lapsikäsityksestä. Toiminnan
teoria ja kultaisen säännön velvoite ohjaavat tunnustamaan lapsen toimijuuden antropologisista erimielisyyksistä riippumatta.
Kasteen teologiaan liittyvät tulkinnat herättävät kysymyksiä lapsen
toimijuuden tunnustamisesta kirkossa. Luterilainen pelastuskäsitys, jossa
pelastus annetaan lahjana yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen
tähden kasteessa, painottaa kasteen lahjan vastaanottajan passiivisuutta.
Ajankohtainen teema on esimerkiksi kristillisen kasvatuksen ja lasten seurakuntayhteyden
turvaaminen. Kirkon kasvatus vuonna 2030, 2018, 32.
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Tarvittaisiin esimerkiksi tutkimusta siitä, millaiset teologiset käsitykset estävät ja hidastavat lasten
pääsyä ehtoolliselle vuonna 1979 tehdyn päätöksen mukaisesti. Selvästikään kirkossa ei ole onnistuttu
kuluneiden 40 vuoden aikana antamaan selkeää viestiä siitä, että lapset ovat tervetulleita yhteiseen
ehtoollispöytään.
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Pienen lapsen olemukseen katsotaan kuuluvan, ettei hän toiminnallaan voi
vastustaa Jumalan toimintaa kasteessa, mitä pidetään hyvänä. Kertaluonteisena tapahtumana tulkittuna kasteessa pieni lapsi tunnustetaan siis
Jumalan lahjojen passiiviseksi vastaanottajaksi ja hänen omat toimintaedellytyksensä käytännössä kielletään. Kaste ei kuitenkaan tyhjenny kertaluonteiseksi tapahtumaksi, jossa tullaan Jumalan lapseksi. Kasteen tulkinta
prosessina, kasteen jokapäiväisenä harjoittamisena ja kasteessa saatujen
lahjojen käyttöön ottamisena huomioi myös toimijuuden näkökulman. 613
Kasteen harjoittamisessa kristitty kantaa Kristuksen ansiota. Päivittäinen
kasteen harjoittaminen edellyttää lapseksi asettumista suhteessa Jumalaan,
sillä päivittäin Jumala uudistaa kasteen lahjat ilman mitään omia ansioita.
Lapsen toimijuutta voidaan teologisella tasolla tarkastella partisipaationa
Jumalan ja hänen valtakuntansa elämään tässä maailmassa. Raamatun
uskonnollisessa käsitejärjestelmässä Jeesuksen julistuksessa kuvataan
triniteetin keskinäisen toimijuuden työnjakoa: “Kun puhun teille, en puhu
omissa nimissäni: Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.” (Joh.
14:10) Teologinen käsitejärjestelmä tuo keskusteluun toimijuudesta ja sen
tunnustamisesta oman tasonsa. Triniteetissä Isän ja Pojan suhde ilmentää
samankaltaista suhdetta kuin antiikin Välimeren kulttuurissa poika edusti
perheenisää. Edustavatko siis myös kristityt toiminnallaan Jumalaa? Jos
Kristus itse toimii häneen uskovissa, mitä se merkitsee toimijuuden
tunnustamisen ja vastuun kannalta?
Ajatus Jumalan toiminnasta kristittyjen välityksellä ei poista toimijoiden
velvoitetta moraaliseen vastuuseen toisia toimijoita kohtaan. Ihmisten välisen
toiminnan tarkastelussa tulee erotella toisistaan moraalisen vastuullisuuden
näkökulma ja uskonnollinen taso, jolla Jumalan tulkitaan toimivan kristityissä
uniossa tai Kristuksena meissä. Uskonnollinen toiminta tai uskonnollisesti
motivoituneen henkilön hyvä toiminta ei voi olla ristiriidassa moraalisesti
hyvän toiminnan kanssa. 614
Lapsen toimijuuden tunnustamista kirkossa voidaan tarkastella vähintäänkin kolmella argumentaatiotasolla: ensinnäkin kirkon tunnustusta
ohjaavien tekstien kannalta, toiseksi kirkkoa juridisesti velvoittavien tekstien
ja muiden annettujen lausuntojen ja ohjeiden kannalta sekä kolmanneksi
moraalisen toimijuuden kannalta sosiaalisen tason kohtaamisissa. Erottelun
avulla voidaan selkeyttää, mihin eri tasoilla esitetyt argumentit ja
toimintatavat perustuvat.
Kirkon tunnustusta ohjaavat tekstit eli Raamattu ja luterilaiset
tunnustuskirjat ohjaavat etenkin kirkon teologisia sisältöjä sekä yhteisön
hyväkäsityksiä. Kirkon liturgiset tekstit taas ilmentävät sitä, miten teologisia
sisältöjä, hyväkäsityksiä ja identiteettiä ilmaistaan toiminnalla yhteisessä
jumalanpalveluselämässä ja kotien spiritualiteetissä. Näiden nojalla voidaan
perustella, miten lapsi ja lapsen toimijuus tunnustetaan. Kirkon juridiset
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tekstit pyrkivät ohjaamaan toimintaa lakien ja säädösten keinoin. Juridinen
kieli on kirkon tunnustusta ohjaavaan kieleen nähden kapeaa mutta
velvoittavaa. Sen nojalla esimerkiksi lapsen etu tulee huomioida, mutta
toisaalta esimerkiksi lapsen kasteelle asetetaan kirkon organisaatiotasoon
kuuluvia juridisia ehtoja. Myös muut kirkossa annetut toimintaohjeet voivat
sekä mahdollistaa että rajoittaa lapsen toimijuutta. 615 Sosiaalisen
kohtaamisen taso puolestaan ohjaa tarkastelemaan kaikkien kirkon
kontekstissa toimivien henkilöiden toimintaa etenkin rakkauden lain ja
kultaisen säännön sisältö- ja muotoperiaatteen kannalta. Moni kirkossa
ilmenevä jännite palautuu siihen, että kohtaamisen tasolla kirkon toimijoilta
odotetaan moraalista toimijuutta ja rakkaudellista ja hyväksyvää
vastavuoroisuuden periaatteen osoittamista toisia toimijoita kohtaan. Osa
kirkon normatiivisista, etenkin juridisista teksteistä kuitenkin rajoittaa
toimintamahdollisuuksia tehdä niin.
Osassa kirkon normatiivisia tekstejä lapsen ja lapsen toimijuuden tunnustaminen on sidottu vanhempien hyväksytyn toimijuuden tunnustamiseen.
Etenkin Vanhan testamentin teksteissä esiintyy ajatusmalli, jonka mukaan
vanhempien ominaisuudet siirtyvät lasten ominaisuuksiksi. Tämä käsitys on
siirtynyt myös moniin lapseuden metaforakäsitteisiin. Kirkossa tuleekin
arvioida, missä määrin sen toimintamalleissa ilmenee lasten tunnustaminen
tai ei-tunnustaminen sidottuna heidän vanhempiensa tunnustamiseen.
Lapsen oikeuksien sopimus kieltää erottelun ja syrjinnän, joka perustuu
lapsen tai hänen vanhempiensa asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai
vakaumukseen (LOS 2. artikla). Toisaalta juridisella tasolla lapsen
uskonnollista asemaa koskevissa päätöksissä lapsi on sidottu vanhempiensa
päätöksiin. Kirkko myös edellyttää vähintään toiselta kastettavan lapsen
vanhemmalta kirkon jäsenyyttä. Tässä mielessä lapsi on uskonnollisella
tasolla vanhempiensa lapsi. Osaltaan nämä lapsen uskonnollista asemaa
koskevat säädökset rajoittavat lapsen toimijuuden tunnustamista kirkossa.
Suomen kirkollisessa kulttuurissa on vallinnut myös hyvin pitkään se
edellytys, että kirkossa lasten hyväksyvä tunnustaminen edellyttää lapsen
vanhempien korkeaa moraalia. Esimerkiksi aviottomia lapsia on kohdeltu
julmasti, kun kirkon organisaatiotasolla lapsiin lyötiin kirkonkirjoissa
“äpärä”-lasten leimat. Teologiselta metaforamerkitykseltään lapseuden
kieltävä ilmaus “äpärä” yhdistettynä sosiaalisen tason häpeälliseen merkitykseen on vaikuttanut tuhoisasti näiden lasten yhteisössä tunnustamiseen.
Kirkon käyttämän sanktiovallan seuraukset ovat kohdistuneet lapsiin, vaikka
Esimerkiksi jumalanpalveluksen oppaassa ohjeistetaan, ettei lapsi tai nuori voi toimia
ehtoollisavustajana ennen rippikoulun käymistä ja ellei häntä ole perehdytetty tehtävään.
Jumalanpalveluksen opas 2009, 75. Tässä mielessä rippikoulun käyminen on edellytys lapsen
toimijuuden tunnustamiseen myös ehtoollisen jakamiseen liittyvässä palvelutehtävässä. Käytännössä
lapset kuitenkin toimivat joissakin seurakunnissa kyseisen ohjeen vastaisesti esimerkiksi avustaessaan
ehtoollisella pitämällä pateenia ehtoollisen jakajan ulottuvilla. Turvallisessa messuyhteisössä käytäntö
on toimiva. Kaipaakin lisäperustelua, miksi rippikoulua käymätön mutta kirkon ehtoolliskäytännöt
hyvin omaksunut lapsi ei voisi toimia tässä tehtävässä.
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he eivät ole voineet toiminnallaan vaikuttaa asemaansa. Lapseksi tunnustamisen merkitys identiteetille ja hyväksytyksi tulemisen kokemukselle on
valtava. Mikäli lapsena olemisen käsitteistön merkitykset tunnistetaan
kirkossa, olisiko kirkossa aika tunnistaa sen auktoriteettiasemassa ja epäsuhtaisessa valtarelaatiossa tekemä lasten ei-tunnustaminen? Auttaisiko
julkisyhteisön anteeksipyyntö niitä, joiden lapseuden arvo on saatettu
kyseenalaiseksi myös teologisesti halventavin nimityksin? Toimintatapana
jopa ylisukupolvinen anteeksipyyntö voisi olla konkreettinen keino edistää
yhdenvertaista lapsina tunnustamista ja tunnustautumista kirkossa.
Kirkon erityinen kysymys on, missä suhteessa empiirisen tason lapsena
oleminen on kirkon metaforiin lapsena olemisesta ja lapseuden identiteetistä.
Vastaavasti tulee kysyä, voidaanko lapsena olemisen teologisesti normatiivisia
ja metaforisen puheen ehtoja asettaa sen perusteella, miten muotoilut
turvaavat havaittavan tason lapsena olemista ja iältään lasten toimijuuden
tunnustamista kirkossa. Osa kirkon normatiivisten tekstien metaforista
sisältää patriarkaalista kieltä, jossa lasten toimijuus on sidottu vanhempiensa
toimintaan, kuten kuvauksessa syntisten lapsista (Siir. 41:5–7,9). Nämä
metaforat ohjaavat kieltämään lasten toimijuuden ja ovat siten riskialttiita.
Käsitykset lapsena olemisesta rikastuttavat kristillistä ihmiskäsitystä.
Lapsena olemisen teologiaa eri nyansseineen ja lapsen toimijuusihanteita
voidaan hyödyntää myös kirkon perheteologiassa. 616 Avioliittokutsumuksen
korostamisen sijaan inklusiivisempaa olisi korostaa lapsen kutsumusta.
Lapsena olemiseen kuuluu palvelukutsumus, jossa lapsi voi hyödyntää
kyvykkyyksiään suhteessa toisiin ihmisiin.
Voisiko lapsena oleminen olla keskeinen sekä ihmisenä olemista että
jumalasuhdetta kuvaava identiteetti? Sekä ihmislapseksi perheessä tuleminen
että Jumalan lapseksi osaksi Jumalan perhettä tuleminen ovat lahjaa
Jumalalta ja toisilta ihmisiltä. Lapseksi tulemisen ja lapsena olemisen lahjat
koskettavat jokaista ihmistä moninaisissa perhemuodoissa. Lapseuden
suhdetasoa hyödyntämällä kirkon perhepuheessa voitaisiin vahvistaa sekä
perhesuhteita että kristityn identiteettiä. Lapseussuhteen turvaaminen on
perustava eettinen velvoite yksilö- ja yhteisötasolla, sillä ihmiseksi ja ihmisyhteisön jäseneksi tullaan lapsena.
Tavoitteeni ei ole kyseenalaistaa avioliiton merkitystä, vaan huomautan,
että perheteologian kokonaisuuden kannalta avioliittokeskeinen puhe on
eksklusiivista. Avioliiton side konstituoi perhesiteet kontingentisti, mutta
lapseus kaikkien ihmisten jaettuna identiteettinä sitoo jokaisen ihmisen
osaksi perhettä. Kahden ihmisen välinen avioliitto sulkee toiset ihmiset, myös
omat lapset, keskinäisen suhteen ulkopuolelle. Vanhemmuus ei kuitenkaan
perustu avioliittoon. Vanhemmus perustuu siihen, että vanhemmat tulevat
vanhemmiksi suhteessa lapseensa.

Artikkelissa ”Lapseuden teologia” tarjoan lapseuden idean teologiseksi ja eettiseksi näkökulmaksi,
jonka varassa voidaan vahvistaa kirkon tunnustuksesta nousevaa perheteologiaa. Jankko 2019.
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Teologisella tasolla ensimmäisen käskyn mukaisesti lapseus ilmaisee
etenkin suhdetta Jumalan kanssa. Samalla tämä suhde vahvistaa kirkossa
sosiaalisen tason lapseutta, kun toimijat tunnustavat toistensa lapseuden
suhteessa Jumalaan. Lapseus on perussuhde, jonka lujittaminen on kirkon
ydintehtävä sekä sosiaalisella että teologisella tasolla.
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6 LAPSEN IDENTITEETTI
Lapsen identiteetin hyväksyvän tunnustamisen ja lapseksi tunnustautumisen
kannalta on ratkaisevaa, mitä lapsena olemisen ymmärretään olevan ja miten
sitä arvostetaan yhteisössä. Mikäli lapsena olemisen identiteettiä pidetään
yhteisössä arvokkaana, lienee luontevaa, että sillä on yhteys myös iältään
lasten arvostukseen.
Suomalaisten identiteettejä ja arvoja koskevien uusimpien tutkimusten
mukaan suomalaiset ilmaisevat yksilöidentiteettinsä etenkin kodin ja
perheen, koulutuksen ja työn sekä paikkaan sidottujen merkitysten kautta.
Suomalaisista 68 % pitää pyhänä rakkautta ja läheisiä. Lapsia ja uutta elämää
pitää pyhänä 36 % suomalaisista. 617
Aiemmissa luvuissa esittämäni lapsen käsitteen analyysi asettuu kiinnostavaan suhteeseen suomalaisten identiteettejä ja pyhäkäsityksiä koskevien
tutkimustulosten kanssa. Luvuissa 3 ja 4 tarkastelin lapsena olemisen suhdemerkityksiä kysymysten ‘Kenen lapsi?’ ja ‘Miten lapseksi tullaan?’ avulla.
Lapseus rakentuu suhteena läheisiin ihmisiin kodin ja perheen eri tavoin
tulkittujen merkitysten kautta. Lähteissä lapseuden metaforiin kuuluu myös
side paikkaan, jolloin identiteetti rakentuu yhteytenä kotiseutuun. Luvussa 2
tarkastelin lapsena olemista ikään ja kehitykseen viittaavana käsitteenä ja
luvussa 5 lapsen hyviä ja toimijuutta. Lähdetekstien nojalla ikään ja
kehitykseen viittaavassa merkityksessä lapsen kutsumukseen kuuluu
oppimisen ja kehittymisen ihanne ja hankittujen kykyjen käyttö yhteiseksi
hyväksi. Identiteetin kannalta koulutuksen ja työn merkitykset voidaan tulkita
osaksi lapsen kutsumuksen toteuttamista.
Tässä pääluvussa kysyn, millainen sosiaalisen ja teologisen tason merkitys
lapsena olemisen identiteetillä on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Mitä jos kirkon normatiivisten tekstien käsitykset lapsista ja lasten kaltaisuuden esimerkistä ovat totta?
Pääluvun tavoitteena on koota yhteen lähdetekstien anti lapsen identiteetin myönteiselle rakentumiselle, sen hyväksyvälle tunnustamiselle ja
lapseuden siteen keskinäiselle vahvistumiselle. Tarkastelen lapsen identiteettiin eli lapsena olemisen syviin merkityksiin kohdistuvaa hyväksyvää
tunnustamista ja lapseksi tunnustautumista kirkon tunnustusta ja toimintaa
ohjaavien tekstien valossa. Alaluvussa 6.1 kysyn, mitä jos lapsen identiteetti
olisi tunnustettu ydinidentiteetti kirkossa. Argumentoin, millä ehdoin lapsen
identiteetin hyväksyvä tunnustaminen antaa tuen mahdollisimman täysimääräiselle lapsen persoonana ja toimijana tunnustamiselle ja millaiset
kirkon lapsikäsitysten resurssit tukevat lapsen identiteetin hyväksyvää
tunnustamista. Tähän argumentin osaan kokoan persoonien ja ryhmien
välisen myönteisen lapseksi tunnustamisen kriteerit lähdetekstien pohjalta.
617

Pyhyyden ytimessä 2018, 4–6; 13–14.
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Tehtävä sisältää teologis-eettisen osan, jossa analysoin lapsen identiteettiin
liitettävää arvonantoa kirkossa. Tehtävän toisessa osassa pyrin osoittamaan,
millaisen lapsen teologisen identiteetin merkitykset voivat tarjota kirkolle.
Lähteiden lapsikäsityksiin sisältyy myös käsityksiä, jotka eivät ole sopusoinnussa lapsen hyväksyvän tunnustamisen kanssa. Alaluvussa 6.2 tarkastelen kirkon lapsikäsitteistöön sisältyviä riskejä, jotka voivat vaarantaa lapsen
ja lapsen identiteetin hyväksyvää tunnustamista. Alaluvussa 6.3 kokoan
yhteen, miten iältään lapset ohjaavat lapseuden identiteettiä kirkossa.
Pääluvuissa 2 ja 3 osoitin, miten laajan lapsena olemisen kirjon tutkimuksen lähdetekstit sisältävät. Lapsuuteen, lapseuteen ja teologiseen lapsena
olemisen käsitteistöön kuuluu käsityksiä, jotka ohjaavat yksilön ominaisuuksien sekä persoonana ja toimijaksi tunnustamista yhteisössä ja suhteessa
Jumalaan. Lähdetekstien lapsikäsitykset ohjaavat yksilötasolla käsityksiä
lapsena olemisen persoonallisesta identiteetistä ja kollektiivisella tasolla
käsityksiä ryhmien ja yhteisöjen identiteeteistä. Identiteetti muodostuu aina
sosiaalisessa kontekstissa. Identiteetti myös muuttuu etenkin ristiriitatilanteissa. Lapsena olemisen identiteettiin kuuluu kuitenkin lapsen olemukseen
perustuvia erityispiirteitä. Meneillään olevan kehitysvaiheensa ja riippuvaisen
aseman vuoksi juuri ristiriitatilanteet voivat olla uhka iältään lapselle.
Lapsi ja lapsena olemisen identiteetti on yhteisössä hauras eettinen ja
teologinen peili, joka paljastaa yhteisön ihanteita, sokeita pisteitä ja todellisia
toimintatapoja. Pienen Jeesus-lapsen kohdanneen vanhan Simeonin sanoista
voidaan lukea profeetallinen vire myös suhteessa lapseuden universaaliin
merkitykseen: “Tämä lapsi on pantu koetukseksi - - Hänet on pantu merkiksi,
jota ei tunnusteta.” (Luuk. 2:34)
Identiteetti voi olla annettu tai omaksuttu. Annettu identiteetti ilmaisee
ympäröivän yhteisön käsityksiä yksilön merkityksellisistä ominaisuuksista.
Sivulla 172 esitin lapsena olemisen merkitystasoja ilmaisevassa kuviossa
erottelun, jonka mukaisesti kirkon yhteisönä antamaa lapsen identiteettiä
voidaan jaotella. Osittain kirkon antama lapsen identiteetti perustuu ilmoitettuna annettuun kieleen, kuten lapsimetaforiin. Jo tällä tasolla voidaan
havaita merkittäviä jännitteitä, sillä kirkon annetun lapsipuheen kirjo on rikas
ja osittain sisäisesti ristiriitainen. Siirryttäessä tulkinnan tasolle kirkon
normatiivinen lapsipuhe saatetaan kuitenkin jopa sivuuttaa tai sitä käytetään
valikoiden. Tämä valikointi on osa kirkon ilmoitetun kielen tulkintaa. Kolmas
tarkasteltava taso on, miten kirkon lapsena olemisen identiteettiä ohjaava
ilmoitettu kieli ja sen tulkinnat ohjaavat näkyvässä todellisuudessa kirkon
toimintaa lasten kanssa. Neljänneksi voidaan tarkastella, onko kirkon tuonpuoleisuuteen viittaavalla lapsipuheella, kuten metaforalla lasten kaltaisille
kuuluvasta Jumalan valtakunnasta, yhteys havaittavaan todellisuuteen ja
toimintaan iältään lasten kanssa.
Omaksuttu identiteetti ilmaisee yksilön omaa käsitystä hänen elämänsä
kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista. Myös omaksuttuja identiteettejä
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voi olla useita. 618 Havaittavassa todellisuudessa tapahtuvat kohtaamiset ovat
ratkaisevassa asemassa sekä sosiaalisen että teologisen tason lapseuden
identiteetin tai identiteettien omaksumisen kannalta. Sosiaalisen identiteetin
käsitettä hyödyntäen voidaan ilmaista sekä persoonallista, omaksuttua
identiteettiä että kollektiivista, annettua identiteettiä. Identiteettivariaatiot
voidaan asettaa jatkumoksi, jonka toisessa ääripäässä on täysin kollektiivisesti
määräytynyt identiteetti ja toisella äärilaidalla täysin persoonallinen, itse
valittu ja rakennettu identiteetti. Myös kokonaan omaksuttu persoonallinen
identiteetti on rakentunut sosiaalisesti. 619
Lapsen käsitteen perusmerkitysten erottelu auttaa selkeyttämään lapsen
identiteettiin viittaavan puheen merkityksiä. Lapsen ikään ja kehitykseen
viittavassa puheessa lapsen identiteetti ilmaistaan ensinnäkin suhteessa
aikaan. 620 Lapsi on lapsi ennen lapsuuden ajanjakson päättymistä. Luvussa 2
korostettiin lapsuutta ilmaisevien tunnusmerkkien olevan sidottuja sosiokulttuuriseen kontekstiin. Yhteisön antama tunnustus määrittelee lapsuuden
ja aikuisuuden välisen rajan, johon perustuva erottelu ohjaa puhetta iästä ja
kehityksestä ja kuvaa näin lapsen geneeristä identiteettiä. Sen sijaan
lapseuden käsitteistössä lapseuden olemuksellinen perusta ei vaihtele iän ja
kehitystason mukaan. Identiteetin syvimmät ja pysyvimmät merkitykset ovat
sidoksissa lapseuteen suhteena ja niitä tarkoittavat erottelut kuvaavat lapsen
kvalitatiivista identiteettiä. Metaforatasolla samasta yksilöoliosta voidaan
käyttää monia lapsikäsitteitä, minkä vuoksi lapsen numeerisesta identiteetistä
voidaan puhua esimerkiksi kasteen yhteydessä kutsumalla häntä vanhempiensa lapseksi, joka kasteessa otetaan Jumalan lapseksi. Näin sama lapsi voi
kantaa useita lapsen metaforisia identiteettejä. 621
Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan kannalta on välttämätöntä tarkastella
kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavia tekstejä siitä näkökulmasta, ovatko
kirkossa lapsena olemisen metaforiin liitetyt määreet yhteensopivia
sosiaalisella tasolla lapsen hyvää edistävän toiminnan kanssa.

6.1 LAPSEN IDENTITEETIN RESURSSIT
Tässä alaluvussa kokoan yhteen lähdeteksteissä esiintyvät lapsena olemisen
myönteistä identiteettiä vahvistavat käsitteelliset resurssit. Niitä voidaan
hyödyntää toimittaessa yhdessä lasten ja lapsen identiteettiä tavoittelevien
kanssa. Pyrin järjestämään lähdeaineiston tekstien mosaiikkimaiset elementit
kokonaisuudeksi, josta ilmenevät kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavien
tekstien lapsena olemisen normatiivisen identiteetin peruspiirteet. Näin
618

Hallamaa 2017, 270. Pyhyyden ytimessä 2018, 7.

Jokiranta & Luomanen 2013, 67–69; 74–75. Hallamaa 2017, 270–271. Suomalaisen
identiteettitutkimushankkeen lomakkeessa muotoiltiin: “Identiteetillä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän
käsitystä itsestään, ikään kuin omakuvaa.” Pyhyyden ytimessä 2018, 8.
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Koskinen 2015, 177–179.
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paljastuu, millaisia ehtoja hyväksyvästi tunnustetulle lapsen identiteetille
kirkossa asetetaan. Järjestän tämän kokonaisuuden kuin peiliksi, jota vasten
kukin toimija voi peilata omaksumaansa identiteettiä.
Asianmukainen lapseksi tunnustaminen edellyttää lapsena olemisen
moninaisten merkitysten tunnistamista. Lapsena olemisen käsitteellisten
ehtojen tunteminen on hyödyllinen apuväline osoittamaan lapsena olemisen
ikään ja kehitykseen viittaavat merkitykset, lapsena suhteessa olemisen
merkitykset ja lapseuden metaforatason merkitykset. Lisäksi lapsen
persoonakohtaisen identiteetin tunnustaminen tulee osata erotella lapsena
olemisen ryhmäidentiteeteistä. Toimijoiden välisessä vastavuoroisessa
suhteessa lapsen identiteetin hyväksyvä tunnustaminen edellyttää lapsen
kunnioittamista, lapsen arvostamista ja rakastamista persoonana sekä
keskinäisen luottamuksen mahdollistamista tässä suhteessa. Tässä vastavuoroisessa suhteessa mahdollistuu lapseksi tunnustautuminen eli lapsen
omaksuttu identiteetti.
Tarkastelen aluksi lapsena olemisen metaforaan sisältyviä resursseja
toimijoiden jaetun identiteetin perustaksi Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa. Ehdotan, että lapsen identiteetin omaksuminen voisi olla merkityksellisempi ja pysyvämpi side kirkossa toimivien ihmisten välillä kuin kirkon
jäsenyyttä vahvistavalla puheella voidaan saavuttaa.
Organisaatiotasolla kirkko kamppailee sen jäsenkehitykseen liittyvien
haasteiden keskellä. 622 Kirkossa käytettävä jäsenyyspuhe perustuu samankaltaiseen toimintalogiikkaan kuin kaupallinen tai harrastustoimintaan
viittaava jäsenyyspuhe. Jäsenyyteen perustuva identiteetti on valittua, ja siitä
voidaan perustelluista syistä luopua ja vaihtaa se johonkin toiseen. Myös
keskustelussa lasten kastamatta jättämisestä esitetään argumentti, että lapsen
tulee itse saada valita mahdollinen jäsenyytensä uskontokunnassa. 623
Jäsenyyden hyötyjä ja haittoja punnitaan ja vertaillaan, olisiko jäsenyys
jossakin muussa yhteisössä kannattavampaa. Kirkon juridisessa kielessä ja
uskonnonvapauteen liittyvässä keskustelussa uskonnollinen identiteetti
nähdään jäsenyyspuheen valossa, koska kirkon juridisen kielen tulee olla
yhteensopiva Suomen lainsäädännön kanssa.
Jäsenyyspuheen varaan ei kuitenkaan voida rakentaa pysyvää identiteettiä.
Sen toimintalogiikka noudattaa yksilökeskeistä ja kaupallista järkeilyä.
Vapaus valita jäsenyys merkitsee myös vapautta luopua siitä. Kirkon jäsenyyspuhetta voidaan kuitenkin syventää teologisesti metaforien avulla. Puhe
suvun- tai perheenjäsenten yhteydestä (Ef. 2:19) tai Kristuksen ruumiin
jäsenistä (1. Kor. 12:12–31) rakentaa metaforatasolla sidettä jäsenten välillä.
Kirkon strategiassa “Kohtaamisen kirkko” on asetettu kuusi tavoitetta, joista yksi on kirkon
jäsenyyden vahvistaminen. Kohtaamisen kirkko 9–10.
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Rönnqvistin raportin mukaan Helsingin hiippakunnassa lapsensa kastamatta jättäneistä
vanhemmista 39 % ilmoitti kastamattomuuden syyksi, että lapsi saa itse valita kuulumisensa
uskonnolliseen yhteisöön. Salomäen Raportti kastekyselystä 2019:n mukaan 75 % lapsensa kastamatta
jättäneistä vanhemmista ilmoittivat perusteeksi sen, että he haluavat lapsensa itse saavan päättää
kasteestaan. Rönnqvist 2012, 23–24. Hytönen 2016, 113–114; 117–118. Salomäki 2019, 2.
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Jäsenyyspuheella ei kuitenkaan ole vastaavaa jatkumoa Raamatun ja
tunnustuskirjojen teksteissä kuin lapsimetaforilla.
Vanhimmissa kirkon tunnustusta ohjaavissa teksteissä uskonnonharjoitus
oli vahvasti sidoksissa tämänpuoleiseen elämään. Lapsilla oli keskeinen
uskonnollinen merkitys, sillä siunauksen ja sukukunnan jatkuvuuden
ajateltiin ilmenevän lasten runsaslukuisuutena. Hyvin varhain heimouskonnon jumalakuvaa ilmaiseviin metaforiin piirtyi käsitys yhteisöstä poikina
tai lapsina suhteessa Jumalaan (luku 3.3). Varhaiskirkossa Jumalan lapsen
identiteetin katsottiin perustuvan ensinnäkin jatkumoon, jossa kristillinen
kirkko tunnustautui lapsiksi suhteessa Jumalaan samalla tavalla kuin Israel
Jumalan kansana asettui lapsiksi suhteessa Jumalaan. Kristologinen käsitys
Jeesuksesta Jumalan Poikana sitoi kristityt Jumalan lapsiksi. Lisäksi
Jeesuksen julistus lapsista oli varhaisten kristittyjen lapsena olemisen idean
tulkinta-avain. Lasten vastaanottaminen lapsina merkitsi Jeesuksen käskyn
seuraamista. Tämän käskyn seuraamisen tulkinnat ovat johtaneet sosiaalieettiseen vastuullisuuteen suhteessa lapsiin.
Lapseuden ydinidentiteetti teologisena metaforana ei toimi ilman yhteyttä
havaittavaan todellisuuteen. Jeesuksen julistuksessa pienet lapset olivat ainoa
ihmisryhmä, joiden kaltaiseksi Jeesus kehotti seuraajiaan tulemaan. Lapsenkaltaisuuden ihanne siis korjaa eettistä ja teologista ajattelua ja mittaa lapsena
olemisen ihanteen toteutumista. Haluan korostaa sitä, ettei lapsenkaltaisuus
ole ainoastaan ideatason ihanne tai ajatusta kuvaava käsite, vaan sillä on
reaalinen yhteys havaittavaan todellisuuteen. Koska ihmiseksi tullaan lapsena,
lapsenkaltaisuus on hauras, mutta velvoittava ihanne, jonka läpi ihmisten
yhdessä toimimista voidaan tarkastella ja parantaa.
Teologinen lapsenkaltaisuuden ihanne on Jeesuksen sylissä oleva tai
opetuslasten keskelle asettunut lapsi (Matt. 18:1–6(7 – 10); Matt. 19:13–16;
Mark. 9:33–37; 10:13–16; Luuk. 9:46–48; Luuk. 18:15–17). Perikoopeissa,
joissa Jeesus asettaa lapsen ja lapsena olemisen ihanteeksi, Jeesus rakentaa
lapseuden eettistä ja teologista standardia. Lapseuden ihanne korjaa
Jeesuksen seuraajien keskuudessakin aiemmin vallinneita ihanteita. Se ohjaa
kohti taivasten valtakuntaa, lähelle lasta ja samalla lähelle Kristusta. Se
ihannoi nöyryyttä ja vahvistaa palvelun ihannetta. Lapseuden ihanne purkaa
opetuslasten keskuudessa vallinnutta suuruuden tavoittelua rajoittamalla
valtaa tavoittelevia pyrkimyksiä. Lapseuden turvaamisen ihanne karttaa
lankeemukseen johdattamista ja halveksimista sekä kieltää lasten ajamisen
pois Jeesuksen luota.
Suhteessa iältään lapsiin toimijuusihanne velvoittaa turvaamaan lasten
pääsyn Jeesuksen luo, mikä tarjoaa mahdollisuuden saada siunaus. Jeesuksen
asettama toimijuusihanne oli ottaa lapset syliin ja siunata. Jeesuksen julistus
korostaa lasten vastaanottamisen merkitsevän samalla Jeesuksen ja hänen
lähettäjänsä, Jumalan vastaanottamista.
Luterilaisen tulkinnan mukaan havaittavassa todellisuudessa kastettu
pieni lapsi vastaa lapseuden ihannetta parhaiten. Niinpä kristityn ihanteena
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on harjoittaa kastetta ja saavuttaa kasteen lahjojen vastaanottamisessa
päivittäinen uudesti syntymisen ihanne.
Luther ja muut reformaattorit esittivät omia tulkintojaan eri ikäisten lasten
esimerkin seuraamisesta. Todellisten lasten esimerkkiä hyödynnettiin
rakennettaessa ihanteellista vastaavuutta lapsen ja vanhemman sekä ihmisen
ja Jumalan väliselle suhteelle. Luottavaisuus, pelottomuus ja rakkaus olivat
ihanteellisen suhteen kvaliteetteja. 624 Nämä ihanteellisen suhteen laadulliset
kriteerit paljastavat, ettei ihanteellinen lapsen ja vanhemman välinen suhde
tai vastaavasti ihmisen ja Jumalan välinen suhde ole luonteeltaan sanktiovaltasuhde vaan resurssivaltasuhde. 625 Myös vastavuoroinen palvelun ja
hyvien lahjoittamisen ihanne ja niihin vastaaminen kiitollisuudella ilmentävät
ihanteellisen vastavuoroisuuden toteutumista.
Lapsena olemisen identiteetin syvällisin anti perustuu siihen, että lapsena
oleminen ei ole olemuksellisella tasolla itse valittua. Omaa lapseksi tulemistaan ei voi valita eikä sitä voi itse edistää perustavimmalla olemuksellisella
tai sosiaalisella tasolla. Lapsena olemisen identiteettiin kuuluu perustavalla
tavalla riippuvaisuus. Ilman vanhempia ei voi tulla lapseksi ja kasvaessaankin
lapsi on riippuvainen hänelle lahjoitetuista hyvistä. Lapseuteen kuuluva
olemuksellinen riippuvaisuus ohjaa lapsena olemisen identiteetin ydintä sekä
havaittavassa todellisuudessa että teologisella tasolla.
Lapseuden teologinen metafora onnistuu ilmaisemaan luterilaisen
tunnustuksen mukaiset jumalasuhteen keskeiset korostukset. Kasteessa
Jumala liittää kastettavan lapsekseen, jolloin kastettavassa läsnäolevan
Kristuksen vuoksi syntyy olemuksellinen side Jumalan ja hänen lapsensa
välille. Olemuksellinen side ja koko olemassaolo on kuitenkin täysin
riippuvaista Jumalasta.
Elämänsä alussa lapsi on riippuvainen vanhemmistaan, mutta myöskään
vanhempien kyvyt, mahdollisuudet ja resurssit eivät riitä turvaamaan lapseksi
syntymistä ja lapsen elämää. Sekä riippuvaisuuden että riittämättämyyden
tunnustaminen on epämieluisaa, sillä se paljastaa ihmisen olemukseen
kuuluvan haurauden. Paradoksaalisella tavalla se sitoo yksilöt keskinäiseen
riippuvaisuuden, tarvitsevuuden ja auttamisen verkostoon. Riippuvaisuuden
ja haurauden tunnistaminen velvoittaa lahjoittamaan hyvää. Tunnistaessaan
riippuvaisuutensa lahjan antajista ja lahjoitetuista hyvistä lahjan saajassa
herää kiitollisuus. Samalla ohikiitävissä keskinäisen yhteyden ja vastavuoroisuuden hetkissä toteutuu välähdyksenomaisesti kokemus hyvien runsaudesta. 626
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Tunnustuskirjat, 306. KK Das Vaterunser, BSELK 874–875.
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Kirkastusvuorikertomuksen voi lukea lapsikäsitteistön läpi. Kirkastusvuoren pyhyydessä kuuluu
ääni: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.” Jeesuksen seurassa olleet opetuslapset
olisivat halunneet jäädä pysyvästi pyhään täyteyden hetkeen, mutta pian Jeesus hoputti heitä takaisin
arkeen. Jeesus ja opetuslapset laskeutuivat kirkastusvuorelta väkijoukon keskelle ja kohtasivat heti
huolestuneen isän, joka kaipasi apua sairaalle pojalleen. (Matt. 17:1–21)
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Luterilaisen tunnustuksen mukaan olemukseltaan hyvä Jumala lahjoittaa
kaiken hyvän ja pitää yllä joka hetki luomakuntaa. Lutherin katekismuksissa
korostetaan ensimmäisen käskyn ensisijaisuutta eli suhdetta Jumalaan.
Olemuksellisella teologisella tasolla lapseuden identiteetti merkitsee sen
tunnustamista, että jokaisen olennon elämä on kaiken aikaa riippuvaista
Jumalan elämää luovasta ja ylläpitävästä toiminnasta. Luomistyössään
Jumala osoittaa rakkauttaan kutsuessaan elämään ihmisen, pienen lapsen.
Ensimmäisen käskyn selityksen mukaan Jumala lahjoittaa elämän ja kaikki
hyvät ja lapsen vanhemmat ovat “käsi, kanava ja väline”, joiden kautta Jumala
toimii suhteessa lapseen. Luomistyössään Jumala konstituoi suhteen lapseen
ja lisäksi kasteessa tunnustaa lapsen personana omaksi lapsekseen. Kun juuri
lapseus suhteena Jumalaan on teologisesti tarkasteltuna kristityn pysyvä
ydinidentiteetti ja ihmisen perussuhde, tämän suhteen ensisijaisuuden
tunnustamisella on läheinen yhteys myös sosiaalisella tasolla toisten ihmisten
tunnustamiseen toimijoina. Jokaisen ihmisen olemassaolon perusta on
Jumalan luovassa toiminnassa. Turvautuminen Jumalaan on lapsen
luottavaista turvautumista, jossa riippuvaisuuden tunnustaminen merkitsee
samalla kiitollisuutta lahjana saadusta hyvän runsaudesta.
Lapseus on vastavuoroista toimintaa, joka edellyttää psykologisella tasolla
tunnustautumista lapseksi, mikä on vastaus lapseksi tulemisen lahjaan.
Teologisesti tulkittuna lapseksi tunnustautuminen merkitsee spiritualiteetin
tasolla lapsena elämistä suhteessa Jumalaan. Lapsena tunnustautuminen on
vastausta olemuksellisella ja sosiaalisella tasolla saatuihin lapseuden
lahjoihin. Lapsena olemisen identiteetti rakentuu toisaalta annettuna ja
toisaalta omaksuttuna lapseutena vastavuoroisessa suhteessa vanhemmuuden edustajiin ja toisiin lapsiin, sisaruksiin. Juuri suhdetason olemuksellinen ja hyväksyvä side vahvistaa pysyvää lapseuden identiteettiä.
Teologisen lapsen identiteetin rakentumisessa lapsena olemisen
havaittavan tason ja teologisen tason yhtenevyydet mahdollistavat samaistumisen teologisesti ilmaistuun lapsen identiteettiin. Toisaalta havaittavassa
todellisuudessa koetut loukkaukset lapsen persoonaa ja lapseutta kohtaan
rapauttavat edellytyksiä omaksua teologisella tasolla myönteistä lapsen
identiteettiä.
Luterilaisen kirkon lapsiteologian rakentamisessa keskeinen löytö on
Lutherin raamatunkäännöstyössään tekemä käsitteellinen innovaatio jakeen
Ef. 1:5 saksankielisessä käännöksessä. Termi lapseus (die Kindschaft)
korostaa lapsen identiteettiä suhteessa Jumalaan. 627 Saksankielisessä
termissä die Kindschaft, ruotsinkielisessä termissä barnaskap ja suomenkielisessä termissä lapseus ei esiinny sukupuoleen perustuvaa erottelua.
Lutherin käsitteellisen innovaation voima mahdollistaa yksilöiden lapseuden
tunnustamisen suhteessa Jumalaan ilman sukupuoleen sidottuja erotteluja.

Tunnustuskirjojen vuoden 2014 laitoksessa termi Kindschaft esiintyy ainakin seitsemän kertaa
BSELK 1392–1393; 1396–1397; 1410–1411; 1562–1563; 1566–1567; 1568–1569; 1592–1593.
627

217

Lapsen identiteetti

Jakeen Ef. 1:5 englanninkielisissä raamatunkäännöksissä esiintyy
vaihtelua lapsiksi (children) ja pojiksi (adoption as sons; adoption to sonship)
ottamisen merkitysten välillä. Sukupuoleen perustuva Jumalan poikien
identiteetti (sonship) ylläpitää uskonnollista hierarkiaa. 628
Suomen ja ruotsin kielissä lasten jaettu, inklusiivinen identiteetti ilmenee
myös termissä sisaruus (syskonskap) 629, joka etymologisilta juuriltaan viittaa
sisareen (syster) eli tyttöön. Termissä sisaruus johdetaan vertikaalisesti
tunnustetusta lapseuden jaetusta identiteetistä yksilöiden keskinäinen
yhteenkuuluvuus horisontaalisella, sosiaalisella tasolla. Tämäkin termi
poikkeaa tavasta rakentaa keskinäistä solidaarisuutta veljeyden (fraternité,
brotherhood) idean varaan. Lapseuden identiteetin horisontaalinen omaksuminen voisi siis vahvistaa ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta
inklusiivisesti.
Lutherin käyttämä käsitteellinen innovaatio, lapseuden suhdekäsite (die
Kindschaft) siirtyi suomen ja ruotsin kielten lapsikäsitteistöön. Suomen kielen
teologisen lapsikäsitteistön osana myös sana opetuslapsi sisältää erityistä
käsitteellistä voimaa. Seuraavaksi tulkitsen termin opetuslapsi merkityksiä
osana teologista lapsikäsitteistön klusteria. Siirryn transformatiiviselle
käsitteellisen analyysin tasolle ja esitän, millaisia tulkinnallisia elementtejä
opetuslapsen käsitteeseen voidaan lukea.
Suomen kielen sanassa opetuslapsi teologiset lapsena olemisen
merkitykset yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Lapsen ikää ja kehitystä
korostavan olemuksellisen puolen ydin ilmaistaan yhdyssanan alkuosalla
opetus. Opetus kuvaa toiminnan ydintä siinä suhteessa, jossa opetuslapsi on
kasvamassa ja kehittymässä. Termissä opetuslapsi oppi-isän ja oppipojan
välisen suhteen sukupuolta korostava rajaus on purkautunut ja opetuslapseus
on mahdollista riippumatta sukupuolesta. Näin yhdyssanan toinen osa,
lapsena oleminen, avaa kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin lapsena oleminen
merkitsee iän ja kehitysihanteen lisäksi suhteessa olemista. Opetus tapahtuu
suhteessa, eikä kasvamista ja kehittymistä voi irrottaa suhteessa olemisesta.
Toinen keskeinen sisältö on termin opetuslapsi inklusiivisuus.
Termiin opetuslapsi liittyy myös sen metaforakäyttö. Aivan kuten lapsena
oleminen on kerännyt metaforana teologista sisältöä, myös opetuslapsena
oleminen on kerännyt identiteetin rakentumista ohjaavia normatiivisia
merkityksiä. 630 Käsitteellisistä lähtökohdista johtuen suomalaisessa
kontekstissa opetuslapseuden metaforamerkityksiin voidaan lukea
628
Esimerkiksi von Balthasaar käyttää lapsena olemiseen viittaavan termin sijaan käännöstä, jossa
miehen sukupuoli korostuu: “- - and predestined us for sonship through Jesus Christ for him.” Von
Balthasaar 1991, 38. Jakeen Ef. 1:5 englanninkielisissä käännöksissä esiintyy vaihtelua. Inklusiivinen
ilmaus korostaa lapseksi ottamista: “adoption as his children” (New Revised Standard Version (NRSV);
King James Version (KJV)). Pojaksi ottamisen ilmauksissa sukupuoli korostuu, kuten käännöksissä
“adoption to sonship” (New International Version (NIV)) ja ”adoption as sons” (New King James Version
(NKJV)).
629

SAOB, hakusana syskonskap.

Kaste- ja lähetyskäskyssä (Matt. 28: 18–20) kehotetaan tekemään kaikki kansat Jeesuksen
opetuslapsiksi. Strohl 2001, 157–158.
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esimerkiksi angloamerikkalaisesta tulkinnasta poikkeava sisältö. Latinan
termi discipulus ja englannin termi disciple kantavat implisiittisesti
kurinalaisuuteen ja jopa kuritukseen viittaavaa merkitystä. Se vaikuttaa
ohjaavan opetuslapseuden (discipleship) ja kasvatuksen kulttuurisia
merkityksiä.
Aiemmin osoitin, että lapsenkaltaisuuden eettinen ihanne, joka purkaa
korruptoitunutta vallankäyttöä, ohjaa tarkastelemaan kriittisesti myös
perusteetonta kuritukseen ja kurinalaisuuteen liitettyä valtahierarkiaa ja jopa
väkivaltaista vallankäyttöä.
Lutherin oivallukset lapsesta, lapseudesta ja lasten esimerkistä sisältävät
valtavan potentiaalin sekä kristityn identiteetille että toimijuusihanteille.
Lähdetekstien nojalla voidaan todeta, että Luther esitti monia radikaaleja
käsityksiä, joissa lapsenkaltaisuuden ihanne purki vallitsevia valtarakenteita
ja aiemmin vallinneita hengellisiä ja sosiaalisia toimijuusihanteita. Hän otti
lapseuden ihanteen tosissaan etenkin teologisella ja spiritualiteetin tasolla.
Papiston selibaattimääräysten purkaminen ja perhe-elämän hengellisen
kutsumuksen vahvistaminen olivat käytännön elämän kannalta radikaaleja
muutoksia.
Luther ei kuitenkaan luottanut lapseuden ihanteen voimaan kaikissa
sosiaalisissa järjestyksissä. Toimijuusihanteissa patriarkaalinen hierarkia
sekä perheiden sisäinen ja yhteiskunnallinen valtahierarkia säilyivät. Ihmisten
keskinäistä hierarkkista järjestystä pidettiin hyvänä, vaikka sen oikeutus oli
teologisin argumentein kumottu. Samalla myös korruptoituneille valtapyrkimyksille jäi tilaa. Luvussa 6.2 palaan tarkastelemaan lapsena olemisen
ihanteeseen kuuluvaa riskiä, joka mahdollistaa vääristyneen vallankäytön
suhteessa lapsiin.
Lapsena olemisen identiteettiä pidetään valtaosassa tutkimuksen lähdetekstejä tavoiteltavana. Lapsen identiteetti asetetaan vastapariksi monille
vältettäville identiteeteille, joihin on sisäänrakennettu kartettavia toimintamalleja. Siten lapseuden identiteettiin sisältyy toimintaa ohjaava ja korjaava
eettinen kriteeristö.
Lapsena olemisen ihanne korjaa herran asemaa tavoittelevien vallan
turmelevaa vaikutusta. Suhteessa paaviuteen (Papa) isän vallan turmeltunutta muotoa kritisoitiin jyrkästi vedoten lapsen esimerkkiin: “- - Herrana
hallitseminen torjutaan. Sitä opettaa myös Matt. 18:1–4 vertaus - -”. 631
Tunnustuskirjatekstissä esitettyä ajatusta lapsena olemisen turmeltuneita
valtarelaatioita purkavasta luonteesta ei kuitenkaan ole jalostettu kirkossa.
Niinpä vallankäytön vääristyneille muodoille on jäänyt tilaa.
Lapseuden identiteetin anti voidaan lukea myös osaksi aatehistoriassa
herran ja orjan arkkityyppien kautta käytyä keskustelua valtasuhteista.
Lapseuden ihanne purkaa sekä orjan että herran roolin identiteettiä ja asettaa
tilalle molemminpuolisen palvelun ihanteen. Lapsi ei tavoittele herran
asemaa. Lapsi ei kuitenkaan ole orja vaan on vapaa palvelemaan ja ottamaan
631

De Potestate, BSELK 798–799.
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vastaan hoivaa, huolenpitoa ja tarpeen ylittävää rakkautta. Ottaessaan vastaan
lapsi ei tee kauppaa. Sosiaalisella tasolla pienen lapsen lapseuden mahdollistuminen edellyttää toisilta pitkäkestoista ja altista palvelua lasta kohtaan.
Lähdetekstien ihanteen mukaan lapsi vastaa saamiinsa lahjoihin kiitollisena
palvellen. Näin valtarelaatio muuttuu auttamis- ja palvelurelaatioksi.
Lapseuden identiteetin ihanteessa korostuu myös lapseksi tunnustamisen
ihanne vastaidentiteettinä äpärän identiteetille. Kirkon historiassa lapsen ja
äpärän identiteettien vastakkainasettelu on ollut yksi yhteisön sokea piste,
jonka vuoksi vääristynyt vallankäyttö ja sanktiot ovat kohdistuneet haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin. Lapsen ja äpärän vastaidentiteetit ilmaisevat
tuhoisaa, syrjivää valikointia, jossa lapsen tunnustaminen tai ei-tunnustaminen yhteisössä perustuu ideologiseen kriteeriin, johon lapsi itse ei voi
vaikuttaa. Avioliiton ulkopuolella syntymisen on katsottu oikeuttavan
sosiaalisia ja uskonnollisia leimaavia ja syrjiviä käytäntöjä. Yhä edelleen
syntyvien lasten henkilörekisteröinti vaihtelee Suomessa sen mukaan, onko
lapsi syntynyt avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella.
Lapseus on samanaikaisesti hauras ja vahva eettistä yhdessä toimimista
korjaava ihanne. Sen voima perustuu suhteessa olemiseen, joka muuttaa sekä
lasta itseään että hänen läheisiään. Vastatakseen lapsen tarpeisiin lapsesta
huolehtivien täytyy olla kykeneviä asettumaan lapsen asemaan. Siten he
ilmentävät kykyään lapsenkaltaisuuteen. Samanaikaisesti heidän tulee
käyttää kyvykkyyksiään turvaamaan lapsen hyviä. Lapseuden turvaamisen
velvoite on vahva ja dynaaminen eettinen normi.
Lapsen identiteetti kehittyy suhteessa, jossa lapseuden toteutuminen
mahdollistetaan ja turvataan. Lapseksi ottaminen on lahjaa, mutta samalla
lapsi itse on lahja. Lapseuden sosiaalisen tason toteutuminen yhteisössä
koettelee yhteisön eettisiä ihanteita ja toimintamalleja. Lapseuden siteiden
syntyminen ja vahvistuminen paljastaa, millaista lapsen identiteettiä ja
toimijuusihanteita yhteisössä arvostetaan. Psykologisen tason lapseksi
tunnustautuminen ja siten lapseuden identiteetin vahvistuminen toteutuu
monien toimijoiden välisessä prosessissa. Kysymys ’Kenen lapsi?’ odottaa
vastausta identiteetin syvimmistä kerrostumista.
Teologisella tasolla luterilaisissa tunnustuskirjoissa termin lapseus anti
lapseuden teologisen identiteetin rakentumiselle on lapseuden perustuminen
Jumalan valintaan ja Jumalan lahjoihin. Teologinen lapseuden identiteetti ei
ole itse valittu. Lapseksi tuleminen on Jumalan valinta, jolla on ihmiselle hyvät
vaikutukset. Tulkinta perustuu jakeeseen Ef. 1:5, termin lapsi käsitteelliseen
analyysiin ja sen käyttömerkityksiin luterilaisissa tunnustuskirjoissa. 632
Lapsena olemisen identiteetin määrittymistä ohjaa myös luterilaisten
tunnustuskirjojen tulkinta siitä, mitä suhteessa Jumalaan tapahtuu. Lapseus
merkitsee olemuksellista suhdetta kolmiyhteiseen Jumalaan erityisesti Sanan
ja sakramenttien kautta. Olemuksellinen side perustuu luomistodellisuuteen
FC SD XI Von der ewigen Vorsehung, BSELK 1562–1563; FC SD XI Von der ewigen Vorsehung,
BSELK 1592–1593.
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ja inkarnaatioon, jossa Kristus tulee ihmislapseksi jakamaan ihmisyyden.
Teologinen lapseus ei tyhjene kielen metaforatasolle, vaan kasteessa
lahjoitettu lapseus, usko ja Kristuksen läsnäolo kastetussa merkitsevät
ontologista yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan. Pyhä Henki toimii lahjoittaen
vanhurskauden, ja lapset ottavat sen vastaan. Tällöin jumalasuhdetta
kuvaavat sovinto, syntien anteeksianto, lapseus ja siihen kuuluva Jumalan
armo ja lisäksi perintönä iankaikkinen elämä. 633 Lapseussuhteen perusta on
Jumalassa, mutta suhteeseen kuuluu Jumalalta saatujen lahjojen vastaanottaminen ja käyttöön ottaminen.
Lapsena olemisen metaforataso tavoittaa ihmisenä olemisen ydinidentiteetin ja on siten tehokas puhetapa rakennettaessa sosiaalista muistia tai
jaettua identiteettiä. Lasten kaltaisuus on tehokas metafora tukemaan sekä
teologista identiteettiä että sen yhdistämistä hyvään toimintaan. Sen voima
perustuu kykyyn ilmaista jokaisen ihmisen olemuksen ydin: kukaan ei ole
ihmisenä riippumaton, vaan jokainen on jonkun lapsi. Jo tämän yhdenvertaisuuden tunnustaminen liittää toimijat yhteiseen moraaliseen
vastuuseen. Teologisella tasolla vertaisuuden tunnustaminen saa lisämerkityksiä siitä, ettei kukaan myöskään voi kieltää toiselta lapseutta kieltämättä
samalla Jumalan luovaa työtä hänessä.
Teologisella tasolla lasten kaltaisuuden anti luterilaisessa spiritualiteetissa
merkitsee ensinnäkin ihmisen tärkeimmän suhteen korostamista. Suhteessa
Jumalaan ihminen on lapsi. Lapsen teologiseen identiteettiin kuuluu suhde
Jumalaan, joka osoittaa vanhemmuutta lasta kohtaan. Yksilön käsitys
lapseus- tai vanhemmuussuhteen laadullisista kriteereistä vaikuttaa myös
jumalakuvaan.
Lapsen elämä suhteessa vanhempaan on jatkuva prosessi. Luterilainen
tulkinta perhe-elämän ja jumalasuhteen vastaavuudesta ohjaa havainnoimaan
ja tarkastelemaan elämäntapaa myös hengellisellä tasolla. Tarvitaan palvelemista, läsnäoloa, kunnioittamista, lahjoittamista ja lahjojen käyttöön
ottamista sekä kiitollisuutta. Perhe-elämään kuuluu myös murheita, tahtojen
taistelua, anteeksipyydettävää, -annettavaa ja sovinnon rakentamista. Elämä
tapahtuu jatkuvana prosessina.
Jumalakuvan ja jumalasuhteen kannalta teologisen lapsena olemisen
vastaavuuden ydin on ensinnäkin Jumalan rakastavassa ja koko elämän
lahjoittavassa olemuksessa ja toiseksi jumalasuhteen prosessissa ja jatkuvuudessa. Esimerkiksi metafora Jumalasta tuomarina on vastakkainen tälle jumalakuvalle, sillä suhdetta tuomariin kuvaa pelko rangaistuksesta. Tuomarin
eteen ihminen asettuu vain satunnaisesti silloin, kun on joutunut toimintansa
vuoksi epäilyksenalaiseksi.

Tunnustuskirjat, 491. FC SD III Von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1392–1393.
“die kindschafft und erbschafft des ewigen lebens - - adoptio filiorum et haereditatem vitae aeternae.”
Vaikka Tunnustuskirjojen suomennoksessa käytetään ilmausta “Jumalan lapsi”, lapseuteen viittaavaa
ilmausta “kindschafft und erbschafft des ewigen lebens” käytetään myös kohdassa FC SD III Von der
Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott, BSELK 1396–1397.
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Lapseuden identiteetti annetaan kasteessa. Kirkossa edelleen vähän
hyödynnetty resurssi on Lutherin tulkinta kasteesta ordinaationa, jonka
nojalla kristityllä on hengellinen kutsumus. Lapseuden identiteettiin kuuluu
hengellinen kutsumus, jota toteutetaan etenkin perhe-elämässä ja lapseuden
laajenevilla kehillä sekä samanaikaisesti spiritualiteetin tasolla. Lapseus on
siksi myös yhteisen pappeuden ja kristityn kutsumuksen perusta. Lapseuden
identiteetillä olisi siis annettavaa myös kirkon pyrkimykselle vahvistaa vapaaehtoisuutta. Kirkon omassa käsitteellisessä varannossa olisi ammennettavaa
vahvistamaan kutsumustietoisuutta ja toimijuusihanteita.
Lapsena olemisen teologinen identiteetti sitoo yhteen sakramentit ja
kristillisen spiritualiteetin osaksi elämäntapaa. Lapsena olemisen ymmärtäminen prosessina vahvistaa myös sakramenttiteologian ymmärtämistä sekä
kertaluonteisena tapahtumana että prosessina. Kasteessa Jumala tunnustaa
lapsen persoonana lapsekseen ja lahjoittaa lapselle kasteessa runsaasti hyvää.
Lapsen kasteen toimittamiseen kuuluvien kasteen rukousten mukaan
kasteessa saatu lapseus merkitsee koko elämän mittaista prosessia. Lapsena
elämisen prosessissa painottuvat usko (1.), lapsessa asuva Pyhä Henki, joka
auttaa kasvamaan uskossa (2.), Jeesuksen opetuslapsena kasvaminen (3.),
lapsena palveleminen (4.), Vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen
kasteessa läsnäolevan voiman oppimaan tunteminen (5.) sekä hauraan ja
heikon lapsen puolesta rukoiltaessa turvautuminen kasteen armoliittoon ja
Jeesuksen rakkauteen, jolloin turvaudutaan siihen, että Jeesus on lapsen
kanssa ja kantaa häntä sylissään valaisten koko lapsen elämän (6.). 634
Isossa katekismuksessa Luther vastusti kasteen tulkitsemista kertaluonteiseksi ja ohimeneväksi tapahtumaksi. 635 Hän liitti myös katumuksen osaksi
kasteen tulkintaa.
Eläessäsi katumuksessa sinä siis harjoitat kastetta, joka ei ainoastaan
julista uutta elämää, vaan myös vaikuttaa sen. Kaste aloittaa sen ja
edistää sitä. Kasteessa näet annetaan armo, henki ja voima, jotka
nujertavat vanhaa ihmistä, niin että uusi pääsee nousemaan esiin ja
vahvistumaan. Siksi kaste pysyy aina voimassa. 636

Lapsena olemisen identiteetti vahvistaa ripin merkityksen sanoittamista
osana luterilaista elämäntapaa. Ison katekismuksen mukaan katumus ei ole
muuta kuin kaste. Se merkitsee vanhan ihmisen kuolettamista ja uudesti
syntymistä. Katumus kuuluu kasteen harjoittamiseen ja kasteen prosessiluonteiseen tulkintaan. Myös ehtoollisen prosessiluonteinen tulkinta ohjaa
jumalasuhteen vahvistumiseen säännöllisessä ehtoollisyhteydessä. Ison kate-
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KKK III osa 1., 21–23. Suluissa oleva numero viittaa kasterukousvaihtoehdon numeroon.

Tunnustuskirjat, 408. GK Taufe, BSELK 1130–1131. “Das sage ich darumb, das man nicht in die
meinung kome, darin wir lange zeit gewesen sind und gewehnet haben, die Tauffe were nu hin, das man
ir nicht mer brauchen kündte - -.”
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Tunnustuskirjat, 408. GK Taufe, BSELK 1130–1131.
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kismuksen mukaan säännöllinen ja ahkera ehtoollisyhteys on osa kristillisyyden harjoittamista. Sakramenteissa Jumala liittää meidät yhteyteensä ja
juuri tätä suhdetason vahvistumista perkele pyrkii estämään. 637
Kirkon ehtoollisteologisissa käytännöissä esiintyy horjuvuutta. Lapseuden
identiteetin hyödyntäminen voisi selkeyttää ehtoolliskäytäntöjä. Etenkin
konfirmaatioon liittyvä ensimmäistä itsenäistä ehtoollisen nauttimista
painottava ajattelu korostaa ehtoollisen kertaluonteisuutta. Se edellyttää
ehtoollisteologian sisällön tuntemista ja yksilön valintaa liittyä siihen.
Itsenäisyyden korostuessa sakramentin lahjaluonne hämärtyy. Mikäli
ehtoollinen tulkitaan ensisijaisesti lapseksi tunnustautumisena, sakramentin
fokus siirtyy Jumalasta ihmiseen. Jos ehtoollinen tulkittaisiin myös konfirmaatiossa selkeästi kasteen harjoittamiseksi, samalla tunnustettaisiin
Jumalan toiminta, joka lahjoittaa lapseuden. Samalla rajanveto lasten
ehtoollisen tasaveroiselta tunnustamiselta sakramenttina hälvenisi.
Kirkon kasvatustyössä korostetaan ehtoollisen prosessiluonnetta, kun
kasteen ja siinä saadun uskon ymmärretään avaavan mahdollisuuden osallistumiselle. Kuvausta ehtoollisesta Jeesuksen ystävien kokoontumisena
aterialle pidetään riittävänä tiedollisena sisältönä ja lapsen käsitysten
ajatellaan tarkentuvan, kun ehtoolliselle osallistumiskertoja tulee enemmän ja
lapsi saa opetusta. 638
Jumalanpalveluksen oppaassa kasteen tulkitaan avaavan “kaksoisnäköalan” lasten ehtoolliseen. Toisaalta lapsi on tervetullut ehtoolliselle, sillä
ehtoollisyhteys perustuu kasteeseen, opetukseen ja uskoon. Toisaalta jumalanpalveluksen oppaan mukaan lapsi on jo osallinen koko pelastuksen todellisuudesta, minkä vuoksi häntä ei tarvitse kiirehtiä ehtoollispöytään. Oppaan
mukaan ehtoollispöytään kutsuu erityisesti kokemus syntisyydestä. Toisaalta
siinä ilmaistaan kuulumista Kristukselle ja halua seurata häntä. 639 Huomiot
korostavat ihmisen kokemusta mutta sivuuttavat sen, mitä Jumala ehtoollisessa lahjoittaa.
Lapsiksi tunnustautuvien teologinen identiteetti on myös ekklesiologinen
resurssi. Kirkkokäsitystä voidaan ilmaista tunnustautumisena lapsiksi suhteessa Jumalaan ja Jumalan lasten keskinäisinä suhteina. Näissä suhteissa
ihanteet eivät aina toteudu. Perisynnin käsite on tarpeellinen apuväline
tarkasteltaessa lapsen identiteetin omaksuneiden toimintaa, sillä ihmisyyteen
ja lapseuteen kuuluu myös olemuksellinen pahuus, syntisyys ja itsekkyys.
Pahuudesta ja sen ilmentymisestä huolimatta lapseus pysyy, eivätkä toiset
ihmiset saa sitä kieltää tai riistää.
Lapsena olemisen teologinen metafora ja lasten esimerkki ohjaavat kirkon
tunnustuksen ja toiminnan uudelleentarkasteluun. Lähdetekstit sisältävät
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Tunnustuskirjat, 414. GK Abendmahl, BSELK 1144–1145. GK Erste Bitte, BSELK 1082–1083.
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Tytöt ja pojat seurakuntalaisina, 37.
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Jumalanpalveluksen opas, 76.
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myös metaforia, joissa pahuus siirretään oman yhteisön ulkopuolelle tunnistamatta pahuutta itsessä tai omassa yhteisössä. Tämä on riskialtista, kuten
seuraavassa alaluvussa osoitan.

6.2 TEOLOGISEN LAPSIKÄSITTEISTÖN RISKIT
Edeltävissä luvuissa olen tutkinut lapsena olemisen teologisia merkityksiä ja
lapsikäsitteistöä hyödyntäviä metaforia. Tähän teologisen lapsikäsitteistön
klusteriin kuuluu myös totalisoivia käsitteitä, joiden perusteella ihmisiä
luokitellaan sekä yksilöinä että kollektiivisella tasolla siunattuihin ja
kirottuihin, hyviin ja pahoihin, Jumalan puolella ja Jumalaa vastaan oleviin.
Metaforina ilmaistut luokittelut aiheuttavat myös sosiaalisella tasolla
rajanvetoa ihmisryhmien ja -yksilöiden välille. Ihmisten jaottelu ilmenee eri
asteisena hyväksyvän tunnustamisen tai torjumisen muunnelmina.
Siirtymä persoonien välisestä lapsena olemisen suhdekäsitteistöstä
lapseuden metaforatasolle on häilyvä ja siten riskialtis suhteessa todellisiin
lapsiin. Esimerkiksi sosiaalisella tasolla ihmisryhmien väliseen luokitteluun
perustuvassa puheessa köyhien lapsista siirrytään lapset yksilöinä tunnustavasta puhetavasta lapsia ihmisryhmänä leimaaviin käsityksiin. Luokittelut
tehdään lapsista riippumatta, mutta niiden vaikutukset kohdistuvat heihin.
Tällöin jonkin ihmisryhmän lapsiin liitetään merkityksiä, joiden nojalla
totalisoiva puhe esimerkiksi köyhän lapsen identiteetistä alkaa rakentua.
Luokitteluun perustuva puhetapa tuottaa vähitellen uusia lapsimetaforia.
Suomen historiassa esimerkiksi puhe punaisten ja valkoisten lapsista on osa
totalisoivan lapsipuheen muovaamaa historiakäsitystä. Myös yhteiskunnallisella tasolla tarvitaan siis lapsipuheen metaforien tarkastelua ja kriittistä
arviointia, miten todelliset lapset voidaan tunnustaa asianmukaisesti
persoonina ilman heitä totalisoivia leimoja.
Tässä pääluvussa tarkastelen lapsen identiteetin hyväksyvää tunnustamista. Persoonien ja ihmisryhmien välinen hyväksyvä tunnustaminen voi
kuitenkin epäonnistua monista syistä.
Koska ihmisyhteisöön synnytään lapsena, lapsi on aina toinen, joka joko
tunnustetaan, tunnustetaan osittain tai jota ei tunnusteta yhteisön jäseneksi.
Lapsi on haavoittuvassa asemassa, sillä hän ei voi kehitysvaiheensa vuoksi
valita identiteettiään, vaan hän on riippuvainen yhteisössä hänelle annetusta
identiteetistä.
Seuraavaksi tarkastelen yleisellä tasolla lapsen hyväksyvän tunnustamisen
epäonnistumisen kriteerejä, jonka jälkeen tutkin lähdetekstien lapsikäsitteistöön ja -käsityksiin sisältyviä riskejä, jotka voivat johtaa vaikeuksiin
toimittaessa lasten ja lapsiksi tunnustettujen tai ei-tunnustettujen kanssa.
Sovellan jaottelussa julkaisematonta taulukkoa, jossa Jaana Hallamaa
erottelee toisistaan persoonien asianmukaisen hyväksyvän tunnustamisen ja
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erilaiset keskinäisen hyväksymisen epäonnistumisen muodot yksilö- ja
kollektiivisella tasolla. 640
1) Lapsen identiteetin ei-tunnustaminen tai lapsen identiteetin
osittainen tunnustaminen voi tapahtua yksilötasolla tai kollektiivisella tasolla. Lapsen näkymättömyys ja ulkopuolisuuden
kokemus perustuu siihen, ettei lasta (vielä) tunnusteta täysimääräisesti osaksi aikuisten välistä vuorovaikutusta ja persoonien
kohtaamista. Lapsen ei-tunnustaminen voi perustua myös lapsen
alkuperään suhdetasolla kysymyksen ’Kenen lapsi?’ nojalla.
Ajattelumallin esimerkki sisältyy lauseeseen “kiltit lapset eivät näy
eivätkä kuulu”.
2) Yksilön epätunnustaminen (misrecognition) lapseksi merkitsee
lapsen identiteetin ja persoonan väheksyntää toisen yksilön tekemän ennakkoarvion perusteella. Lapsen kannalta se merkitsee
osittaista näkymättömyyttä ja puuttuvaa omanarvontuntoa. Epätunnustamisen perusteet ovat satunnaisia, yksilöllisiä mieltymyksiä.
Esimerkiksi kiusaaminen on valikoivaa epätunnustamista.
3) Yksilön ylitunnustaminen (surrecognition) lapseksi merkitsee
puolueellista lapseksi tunnustamista epätarkan ennakkoarvion
perusteella. Se merkitsee ylimitoitettua lapsen identiteetin ja
idealisoidun persoonan tunnustamista yksilöllisten perusteiden
nojalla. Lapsen kannalta liiallisesta tunnustamisesta aiheutuu
epärealistista itsearvostusta ja perusteettomia arvonannon ja
rakkauden odotuksia. Esimerkki lapsen ylitunnustamisesta on
“meidän lapsia” suosiva ajattelu etenkin verrattuna “naapurin
kakaroiden” epätunnustamiseen.
4) Kollektiivinen tunnustamattomuus (disrecognition) oikeutetaan
ideologisin kriteerein, joiden nojalla yksilö luokitellaan tunnustamattomaan ryhmään. Lapsen identiteetti ja persoona luokitellaan
syrjivästi, jolloin lapsen itsearvostus vääristyy. Esimerkiksi ajattelu,
että lapset häiritsevät jumalanpalvelusta, ilmentää kollektiivista
iältään lasten tunnustamattomuutta.
5) Kollektiivinen valetunnustaminen (pseudorecognition) perustuu
ideologisten kriteerien nojalla tehtyyn identiteetin tunnustamiseen,
jolloin lapsen persoonan idealisoinnin perustana ovat hierarkkisesti
rakentuneet ja ideologiset rakkauden, kunnioituksen ja arvonannon
rakenteet. Esimerkiksi ilmaisuihin “papin poika” ja “uskovaisten
lapset” sisältyy ideologisia valetunnustamisen elementtejä.
Lapsen identiteetin asianmukainen hyväksyvä tunnustaminen edellyttää
sekä lapsen ikään ja kehitykseen että lapsena olemisen suhteeseen viittaavan
merkityksen tunnustamista. Kapeutunut käsitys lapsesta voi johtaa hyväksyvän tunnustamisen epäonnistumiseen. Esimerkiksi lapsen ikää ja kehitystä
painottavan identiteetin tunnustaminen sivuuttaa lapsen suhteessa olemiseen
640

Hallamaa 2018, Recognition Table. Julkaisematon taulukko, tekijän hallussa.
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perustuvan olemuksen ja merkitsee siten vain osittaista tunnustamista.
Toisaalta lapsen lähisuhteissa voi kehittyä taipumus lapsen ylitunnustamiseen, mikäli ikään ja kehitykseen kuuluvat kriteerit sivuutetaan.
Uskonnollisessa kielessä ja paljon teologista sisältöä kantavien käsitteiden
käytössä jää usein epäselväksi, mihin yksilön tai yhteisön hyväksyvää
tunnustamista tai ei-tunnustamista ohjaavat luokittelut perustuvat. Seuraavaksi esitän aiemmista luvuista poimittujen metaforien tiivistetyn luokittelun,
joista paljastuu, millaiset luterilaisen kirkon tunnustusta ja toimintaa
ohjaavien tekstien totalisoivat teologiset lapsimetaforat asettuvat vastakkain
ja mihin vastakkainasettelu perustuu. Metaforien vaarallisuus perustuu
pahimmissa tapauksissa vastakkainasettelun nojalla toiseen osapuoleen
luokiteltujen ihmisten demonisointiin. Metaforien kriittinen tarkastelu on
välttämätöntä, jotta metaforien huolimattomaan käyttöön liittyvät riskit
voidaan välttää.
Olemuksellista alkuperää kuvaavissa lapsimetaforissa voidaan kuvion 2
mukaisesti erottaa toisistaan katoavaisuuden ja tuhon alaisuuteen sekä
toisaalta katoamattomuuteen viittaavat merkitykset. Ihmislapset ovat
katoavaisuuden alaisia ilman Jumalan toimintaa, jossa Jumala nostaa ihmisen
elämän lapseksi.

Ihmislapsi, Aadamin
lapsi, eilisen lapsi,
synnin ja vihan lapsi

Kuvio 2

Jumalan lapsi,
elämän lapsi

Olemuksellinen lapseuden metafora

Uskonnolliset metaforat vahvistavat sisällöllistä, ideologista perustelua
sekä hyväksyvälle tunnustamiselle että ei-tunnustamiselle. Kuviossa 3 totaalisimmat hyväksyttävän ja tuomittavan lapseuden väliset erot perustuvat
käsitykseen lapsen vahvasta siteestä siihen, jonka lapsi hän on. Lapsi itse ei
voi muuttaa tätä sidettä, sillä hän on saanut ja omaksunut vanhemmaltaan
kaiken. Näissä metaforissa oletetaan, että vanhemman ominaisuudet tai
toimintatavat ovat siirtyneet lapseen imitaation ja omaksumisen kautta. Jopa
tulkinta lapsen samaistumisesta alkuperäänsä on mahdollista.
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perkeleen lapset,
paholaisen lapset,
pahan lapset

Kuvio 3

Jumalan lapset

Imitoiva lapseuden metafora

Isossa katekismuksessa esiintyy antropomorfista lapsimetaforapuhetta,
joka ohjaa tarkastelemaan ihmisten toimintaa mustavalkoisesti hyvän ja
pahan välisenä taisteluna. Hyvätapaisuus kertoo Jumalan lapsen kuuliaisuudesta noudattaa Jumalan tahtoa. Häpeän tuottaminen Jumalalle taas
paljastaa, ettei toimija todella voi olla Jumalan lapsi vaan osoittaa toiminnallaan olevansa perkeleen lapsi. 641
Päättely on ongelmallinen kolmesta syystä. Ensinnäkin metafora perustuu
patriarkaalista ajattelua ilmentävään malliin, jossa kunnia lapsen hyvästä
toiminnasta osoitetaan perheen isälle ja vastaavasti lapsen tuottama häpeä
kohdistuu isään. Tässä mallissa lapsi ei kanna moraalista vastuuta eikä häntä
tunnusteta moraaliseksi toimijaksi.
Toinen päättelyn ongelmakohta on antropomorfinen käsitys Jumalasta.
Häpeän ja kunnian kulttuurista siirretty isän kokemus suhteessa tottelemattomiin lapsiinsa heijastetaan jumalakuvaan. Myös tässä näkökulmassa
painottuu patriarkaalinen isän intressien korostus ja lapsen ja hänen toimijuutensa ei-tunnustaminen. Tähän ajattelumalliin sisältyy riski, että isän
häpeän tai kunnian kokemus tuottaa yhä uusia normeja siitä, mikä on
tavoiteltavaa ja sallittua ja mikä taas kiellettyä ja siten tuomittavaa.
Myös kolmas ongelmakohta koskee jumalakuvaa. Vahva dikotomia
Jumalan ja perkeleen lasten välillä vaarantaa kristillisen jumalakuvan, sillä se
vahvistaa ajatusta paholaisen valta-asemasta suhteessa Jumalaan. Luterilaiseen tunnustukseen kuuluva käsitys perisynnistä ihmisen olemusta korruptoivana voimana korjaa dikotomista ajattelua hyvän ja pahan valtakuntien
välillä. Käsitys perisynnistä korjaa sekä jumalakuvaa että ihmiskuvaa.
Ihminen on samanaikaisesti vanhurskas ja syntinen ja sen vuoksi jatkuvassa
tarpeessa turvautua Jumalaan. Pahuuden tunnistaminen itsessä ja omassa
yhteisössä purkaa dikotomista ajattelua ja johdattaa jatkuvaan parannukseen.
Osassa totalisoivaa teologista lapsikäsitteistöä lasten luokittelu perustuu
heidän vanhempiensa laadun arviointiin: jumalattomien ja syntisten lapset
ovat tuhoon tuomittuja. 642 Saman logiikan mukaisesti varhaisissa kirjoituksissa muukalaisheimoihin kuuluvien ihmisten lapset tai epäjumalanpalvojien lapset olivat uhattuina.
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Tunnustuskirjat, 388–389. GK Erste Bitte, BSELK 1082–1083.
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Esim. Siir. 41:5–10.
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Syntisten lapset,
jumalattomien lapset

Kuvio 4

Käskyjä noudattavien
lapset, Jumalaa
rakastavien lapset

Vanhempien ominaisuuksiin tai toimintaan perustuva lapseus

Ajattelu perustuu Mooseksen laissa ilmoitettuun varoitukseen ja
lupaukseen: Jumala kostaa lain rikkomukset kolmanteen ja neljänteen
polveen, mutta lupaa siunauksensa sukupolvesta toiseen niille, jotka noudattavat käskyjä. Ajatukseen vedotaan myös Vähässä katekismuksessa:
Mitä Jumala sanoo kaikista näistä käskyistä? Vastaus: Hän sanoo näin:
Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka panen lapset
vastaamaan isiensä pahoista teoista aina kolmanteen ja neljänteen
polveen, jos he vihaavat minua, mutta tuhansien sukupolvien ajan
osoitan armoni niille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun
käskyjäni. 643

Käskyjen velvoittavuutta vahvistetaan edelleen uhkauksella Jumalan
rangaistuksesta ja lupauksella armosta ja kaikesta hyvästä, mikäli niitä noudatetaan. Tekstien lukutapa vaikuttaa jakeiden tulkintaan. Mikäli lauseet
tulkitaan performatiivisina, ne ovat totalisoivia ja johtavat paheksuttavien
vanhempien lasten tuomitsemiseen ja jopa tuhoon yhteisössä. Tämä lukutapa
kiistää lasten oman toimijuuden ja persoonana tunnustamisen suhteessa
toisiin ihmisiin ja Jumalaan.
Suositeltavampi lukutapa olisi tulkita lauseita vaikuttamisrelaatioiden ja
aikaansaamisvallan näkökulmasta. Tällöin uhkaus ja lupaus voidaan
ymmärtää keinoiksi, joiden avulla pyritään saamaan aikaan hyvää
toimintaa. 644 Hetkellisesti tarkasteltuna päättely Jumalan rakastamisen ja
vihaamisen välisessä erottelussa on selkeä, mutta tarkasteltaessa ihmisen ja
Jumalan välistä suhdetta prosessina erottelu johtaa teologisiin ongelmiin. On
vaarana, että vanhurskauttamisoppi vesittyy ja hyvät teot muuttuvat
prosessina pelastuskysymykseksi. 645
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Tunnustuskirjat, 304. KK Die Zehn Gebote, BSELK 868–869. GK Erstes Gebot, BSELK 940–941.

Vrt. esim. GK Erstes Gebot BSELK 942–945, jossa Luther kuvaa sangen antropomorfisin
sanakääntein Jumalan päättelyä, millaisten uhkauksien avulla “jukuripäiden” toimintatapoja voidaan
muuttaa. Rangaistuksen kohdistaminen lastenlapsiin on äärimmäinen paha, jota ihmisten ajatellaan
haluavan välttää kaikin keinoin.
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645 Tunnustuskirjojen ilmauksissa esiintyy horjuvuutta sen välillä, ajatellaanko ihmisten pelastuvan
yksin uskosta ja armosta Kristuksen tähden vai vaikuttavatko tietyt teot pelastukseen tai omien
jälkeläisten pelastukseen.
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Lutherin käskyjen selityksessä toistuu ilmaus “pelätä ja rakastaa”, joka
sitoo jumalakuvassa yhteen rangaistuksella uhkaavan ja hyvillä lahjoilla sekä
rakkaudella houkuttavan Jumalan. Ajatus sopii yhteen luterilaisen ihmiskuvan kanssa, jossa kristitty on samanaikaisesti syntinen ja siten rangaistuksenalainen sekä vanhurskas, Jumalan kaikkien lahjojen ja hyvyyden vastaanottaja. Sen sijaan kuva Jumalasta joillekin ihmisille totaalisesti rangaistuksia
tuomitsevana ja toisille kaikkea hyvää ja lahjoja jakavana ei ole yhteensopiva
luterilaisen tunnustuksen ihmis- eikä jumalakuvan kanssa.
Tämänpuoleisesta ja tuonpuoleisesta lapseudesta puhumalla tarkennetaan
ensisijaista lapsena tunnustautumisen tasoa (kuvio 5). Liittyminen maanpäälliseen sukulinjaan ja sukulinjan säilyminen yhdistetään biologisen
elämän, nimen, muiston ja omaisuuden säilymiseen sekä tradition jatkumiseen. Biologisella lapseudella on myös uskonnollisia merkityksiä esimerkiksi juutalaisessa uskonnonharjoituksessa. Jeesuksen ja saddukeusten
välisessä keskustelussa (Luuk. 20:27–40) jumalasuhteen ensisijaisuus
muuttaa uskonnollisen identiteetin painopistettä niin, että Jumalan
lapseudesta tulee ensisijaista suhteessa maanpäällisen lapseuden antamalle
identiteetille. Varhaisessa kristinuskossa sillä, että Jumalan lapseutta
pidettiin ensisijaisena, oli myös sosiaalisia merkityksiä, kun orjien ja ylhäisten
lapset saivat uskonnonharjoituksessa Jumalan edessä saman statuksen.
Uskonnollisen statuksen kohoaminen vaikutti myös sosiaalisten hierarkioiden
purkautumiseen.

Abrahamin
lapset, orjien
lapset

Kuvio 5

Jumalan lapset

Tämänpuoleinen ja tuonpuoleinen lapseus

Maanpäällisen lapseuden ylikorostuminen on teologisesti ongelmallista ja
se voi olla myös lapselle haitallista, jos hänestä tulee vanhempansa identiteetin
jatke. Vääristyneessä suhteessa lasta saatetaan pitää omaisuutena tai lapsen
omaa toimijuutta tai persoonaa ei tunnusteta. Lapselta saatetaan riistää toivo
tuonpuoleisuudesta. Toisaalta pahimmillaan tuonpuoleisuuteen keskittyvän
lapsen identiteetin vahvistaminen voi mitätöidä lapsen tämänpuoleisia
tarpeita, kuten koulutuksen tai tavoitteiden asettamisen näköaloja. Myös tässä
dikotomiassa tarvitaan kykyä ottaa huomioon sekä tämän- että tuonpuoleisuus. Lapseuden ihanne korjaa eettisen ja teologisen tason käsityksiä ja
toimintaa.
Jeesuksen julistuksessa esiintyy runsaasti lapsimetaforia, jotka nyansoivat
tuonpuoleista Jumalan lapseutta ja asettuvat tämänpuoleisen maailman
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lapseuden vastaidentiteetiksi. Jumalan lapseus on Jeesuksen julistuksessa
Valon lapseutta, Korkeimman lapseutta ja Viisauden lapseutta vastaidentiteettinä tämän maailman lapseudelle. Kuvion 6 metaforiin sisältyy
toimijuus- ja identiteetti-ihanteita mutta myös erottautumisen riski.
Paavalilaisessa ja johannekselaisessa teologiassa lapsimetaforat keräävät
uutta sisältöä. Vastaidentiteetit ilmaisevat dualistisia ja gnostilaisia
dikotomioita.

Tämän maailman
lapset, yön ja
pimeyden lapset

Kuvio 6

Korkeimman lapset,
Viisauden lapset,
Valon lapset

Ideologiset lapseuden vastaidentiteetit

Kuviossa 7 ilmaistaan erottautumista toisista paikkaan sidotuilla lapsikäsitteillä. Tutkimuksen lähdeteksteissä myönteistä lapseutta vahvistavia
paikkaan sidottuja metaforia ovat Israelin ja Siionin lapset ja ideologisista
syistä tunnustamattomia Babylonin lapset. Perusmalli noudattaa eksklusiivista jaottelua meihin ja muihin. Monista luterilaisten tunnustuskirjojen
teksteistä voidaan poimia jaottelu, jossa meidän seurakunnissamme
noudatetaan ideaalia, kuten katekismusopetusta tai kasteiden oikeaa
toimittamista, ja vastustajien yhteisöissä ei. Myös paikkaan tai yhteisöön
sidottu lapseuden tunnustaminen tai tunnustamattomuus on tuhoisaa etenkin
ei-tunnustetuille.

Babylonin lapset,
toisten yhteisöjen
lapset

Kuvio 7

Siionin lapset,
Israelin lapset,
oman yhteisön
lapset

Eksklusiivinen oman ja toisten yhteisön lapseus

Uuden testamentin kirjeissä lapsimetaforiin on kertynyt sisältöä, jonka
mukaan ihmisen toiminta paljastaa kuvion 8 mukaisesti, kenen lapsi hän on.
Käskyjen noudattaminen sekä Jumalan ja lähimmäisten rakastaminen
paljastaa Jumalan lapseuden. Rakkaudettomuus ja käskyjen noudattamattomuus taas paljastavat paholaisen lapseuden.
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Paholaisen lapsi,
joka ei rakasta

Kuvio 8

Jumalan lapsi,
rakas ja
rakastava lapsi

Rakkaudellinen toiminta paljastaa, kenen lapsi toimija on

Luterilaisissa tunnustuskirjoissa on kehitetty edelleen Raamatun lapsimetaforia. Ilmaus valtakunnan lapset asetetaan vastakkain perkeleen
lapseuden kanssa. 646 Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa ilmausta
Jumalan lapsi käytetään runsaasti, jolloin Jumalan lapseus kerää lisää normatiivista painolastia. Jumalan lapseudesta tulee vanhurskauden lähikäsite.
Lähdetekstien lapsimetaforat sisältävät ideologisia aineksia, joiden
varomaton käyttö voi johtaa yksilö- ja yhteisötasolla toimijoiden keskinäisen
hyväksyvän tunnustamisen epäonnistumiseen. Uskonnolliset merkitykset
voivat vahvistaa ei-tunnustamista, joka ilmenee syrjintänä, tuomitsemisena,
paheksumisena ja karttamisena. Tällaiseenkin toimintaan lapseuden
identiteetti asettuu korjaavaksi eettiseksi ihanteeksi. Toisia paheksuva ja
tuomitseva toimija paljastaa oman rakkaudettomuutensa, joka on lapseuden
ihanteen vastaista.
Kirkon liturgisten tekstien puhe lapsista heijastelee yhteiskunnassakin
ilmenevää suuntausta puhua lapsista kaventuneessa merkityksessä alle
kouluikäisinä lapsina (ks. luku 2.2). Käytettäessä lapsen ikään ja kehitykseen
viittaavaa käsitteistöä kavennetaan lapsen identiteetin rikkaita merkityksiä.
Kirkon työmuodoissa aiemmin käytetty puhe varhaisnuorista on muuttunut
puheeksi tytöistä ja pojista seurakuntalaisina. 647 Lapsen teologisen identiteetin rakentumisen kannalta on sekaannuksia aiheuttava uhka, että kirkon
lapsipuhe painottuu varhaiskasvatuksen ikäkauteen. 7–14-vuotiaiden lasten
jaottelu tyttöihin ja poikiin voi lyhentää puhetta lapsena olemisen ikäkaudesta. Vaarana on sekä ikään että sukupuoleen viittaavan hierarkian
vaaliminen ja lapsen identiteetin kapeneminen.
Voimassa olevissa kirkon liturgisissa teksteissä puhe lapsen identiteetistä
on etääntynyt todellisista lapsista. Liturgisissa teksteissä teologisella
lapseuden metaforatasolla ilmaistaan annettua identiteettiä, jolla pyritään
ohjaamaan toimintaa. Esimerkiksi Kirkkokäsikirjassa maanantain viikonpäivärukouksessa tunnustaudutaan lapsiksi ja kiitetään siitä, että saamme
osallistua Jumalan työhön maailmassa. Rukouksessa pyydetään apua,
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Apol. CA VII, BSELK 404.
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Tytöt ja pojat seurakuntalaisina, 8–9.
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“ettemme sotkeudu asioihin, jotka eivät meille kuulu”. 648 Pyyntö ohjaa
teologisen lapseuden metaforan ja identiteetin rakentumista, mutta samalla
on kysyttävä, millaiseen lapseuden identiteettiin pyyntö olla sekaantumatta
lapsille kuulumattomiin asioihin perustuu.
Lapsena olemisen ihanne korjaa vääristynyttä vallankäyttöä hauraalla,
pakottamattomalla tavalla. Lapsena olemisen vallankäyttöä korjaava ihanne
toimii kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että lapseuden ihanne tunnustetaan
kokonaisvaltaisesti sekä suhteena että kehityksellisenä ihanteena, joita
vahvistetaan myönteisesti lapseuden metaforien sisällöillä. Mikäli lapsena
olemisen ideaali kapeutuu pienen lapsen ikää, haurautta, voimattomuutta ja
riippuvaisuutta korostavaksi ja toimijuusihanteiltaan tottelevaisuutta,
hiljaisuutta ja passiivisuutta painottavaksi, ideaali luo tilaa vääristyneelle
vallankäytölle. Se ohjaa normatiivisesti ihanteeseen rajoittaen ja sanktioita
käyttäen. Kapeutunut lapsen ikää ja kehittymättömyyttä korostava ideaali
antaa tilaa niille, jotka käyttävät valtaa ja voimaa korruptoituneesti.
Esimerkiksi lapsiin kohdistuvat kurinpidolliset toimet paljastavat toisinaan
sadistista ja kieroutunutta vallankäyttöä.
Lutherin katekismusten neljännen käskyn selityksessä lapsen oman
toiminnan merkitys perhekunnan ilon, rakkauden, ystävällisyyden ja yksimielisyyden takaajana painottuu liikaakin. Ison katekismuksen mukaan lapsen
tulee kunnioittaa vanhempia, “vaikka he menisivät liian pitkälle”. 649 Luther
rakentaa vastaavuuden jumala- ja kasvatussuhteen välille, jossa Jumalan
rakastamisesta ja palvelemisesta seuraa kaikkea hyvää ja Jumalan vihastuttamisen seurauksena hän lähettää kimppuun kuoleman ja pyövelin.
Vastaavasti perheissä Lutherin mukaan roistoja tuottaa se, etteivät he suostu
hyvällä kasvatettavaksi, minkä seurauksena heitä täytyy myöhemmin hirttää,
mestata ja teilata. 650 Luther kyllä muistuttaa, ettei Jumala tahdo vanhemmuuden tehtäviin roistoja tai tyranneja, mutta vetoaa siihen, että vanhemmat
vastaavat teoistaan Jumalan edessä. 651 Hän ei kirjoita vanhempien vastuusta
lasta kohtaan, jolloin hallinta- ja käskyvalta korostuvat. 652
Lapsen ja vanhemman välisen suhteen vastaavuus teologisen tason
ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen ei toimi, jos vanhemmat tahtovat
lapselleen pahaa ja toimivat lasta kohtaan julkeasti tai tuhoavasti. Lapselta ei
voida odottaa tottelevaisuutta, jos vanhempien tahto on korruptoitunut. Sekä
sosiaalisella että sitä vastaavalla teologisella tasolla lähtöoletus vanhemmuuteen kuuluvasta hyväntahtoisuudesta lasta kohtaan voi olla tuhoisaa.
Toteutunut toiminta suhteessa lapseen paljastaa, onko toiminta lapselle
hyvää. Vanhemmilta tulee edellyttää moraalisia resursseja sekä emotionaalisia ja tiedollisia kykyjä asettua lapsen asemaan.
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Tutkimuksen lähdeteksteissä ilmenee, miten jumalakuvan muutokset ovat
heijastuneet sekä yksilö- että yhteisötasolla lapseuden identiteettiin. Rankaiseva, kiivas ja kostoa janoava tuomari muuttui Jeesuksen julistuksessa Isäksi,
jota lapsi voi turvallisesti lähestyä. Myös patriarkaalinen vallan, kunnian,
häpeän ja hierarkian järjestys muuttui radikaalisti. Pelon tilalle tuli rakkaus.
Jumalakuvan ja perheihanteiden välinen suhde on dynamiikaltaan
kiinnostava. Lutherin katekismuksissaan esittämä perheideaali oli konkreettinen yritys soveltaa sosiaalista evankeliumia perheiden kautta koko yhteiskuntaan. Historiallisessa kontekstissaan uudistukset olivat merkittäviä ja
Luther osoitti haluavansa oppia lapsilta. Kuitenkin osana muuttumattomaksi
tulkittua traditiota tunnustuskirjojen tulkinnat saattavat rajoittaa mahdollisuuksia hyödyntää lapsena olemisen ihannetta kirkossa. Lapseus on hauras ja
usein sivuutettu mutta dynaaminen ihanne, joka koettelee kirkon tunnustuksen ja toiminnan sekä ihmisenä olemisen perusolemusta. Lapsen identiteettiä kuvaavat metaforat ilmaisevat ihmisen syviä psyykkisiä perusrakenteita. Niissä esiintyy myös ihmisenä olemiseen kuuluvia tuhoavia ja
pimeitä impulsseja, joita tulee hallita sekä yksilö- että yhteisötasolla.

6.3 IÄLTÄÄN LAPSET JA LAPSEUDEN METAFORA
Tämän väitöstutkimuksen aiemmissa luvuissa olen esittänyt aatehistoriallisen
peruslinjan iältään lapsena olemisen merkityksistä, lapseudesta suhteena ja
lapsena olemisen metaforista. Lähdeaineistosta on paljastunut lapsen arvoa
kuvaavien näkökulmien spektri. Tuhoisimmillaan iältään lapsena oleminen
on vaarallista ja jopa kirottua, mikä voi merkitä totaalista yksittäisen lapsen
arvon kiistämistä. Toisaalta lapseus on korkein uskonnollinen hyvä suhteessa
Jumalaan, mikä merkitsee lapsena olemisen mittaamatonta arvoa. Ihannetilassa myös lapseuden sosiaalisella ja psykologisella tasolla lapseus merkitsee
syvää yhteenkuuluvuutta, luottavaisuutta ja rakkautta. Pieni lapsi kykenee
olemaan suhteessa ehdoitta. Tällainen toista varten oleminen on ihmisen
korkea hyvä, joka myöhemmässä elämässä voidaan saavuttaa hetkittäin.
Lapseuden suhteessa olemisen ihanne korjaa ihmisyyden irrallisuutta ja
yksinäisyyttä. Lapseuden ihanne ohjaa suuntautumaan kohti toista ihmistä,
sillä jokainen ihminen on osallinen lapseudesta ja siten keskinäisestä
sisaruudesta.
Lapseuden ihanne voi olla myös epämiellyttävä, mikäli toimija on
asettanut päämääräkseen riippumattomuuden toisista. Äärimmäiset vapauden ja individualismin ihanteet ovat vastakkaisia lapseuden suhteessa
olemisen ihanteen ja lapsuuteen kuuluvan riippuvaisuuden kanssa. Toisaalta
kapeutunut puhe iältään lapsista ohjaa ajatteluun, että lapsena olemista
kuvaavat attribuutit ilmaisevat lapsen pienuutta, heikkoutta, vajavaisuutta ja
kehittymättömyyttä. Kapeutuneen lapsipuheen kontekstissa lapsen kehitysvaiheen taakseen jo jättäneelle lasten kaltaiseksi tulemisen velvoite on
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epämiellyttävää, sillä lasten kaltaisuus näyttäytyy statuksen, kykyjen ja
toimintamahdollisuuksien kaventumisena.
Tässä alaluvussa kysyn, miten iältään lapset ohjaavat lapsena olemisen
identiteettiä ja lapsiksi tunnustautuvien toimintaa kirkossa eettisellä ja
teologisella tasolla. Pohdin, miten iältään lapset rikastuttavat lapseuden metaforia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja opitaanko kirkossa lapsilta,
kun yhteisössä tavoitellaan lapseuden identiteettiä. Kysymyksen kääntöpuoli
on, lisääkö tavoiteltava lapseuden identiteetti iältään lasten arvoa kirkossa.
Lähdetekstien kronologiassa lapsen aseman ja lapsen käsitteen kannalta
olennainen muutos tapahtuu Jeesuksen julistuksessa ja toiminnassa. Juutalaisessa uskonnonharjoituksessa naiset ja iältään lapset kuuluivat Jumalan
liittoon perhekunnan miesten välityksellä. Uskonnonharjoitus ja metafyysiset
pohdinnat tuonpuoleisuudesta kuuluivat etenkin miesten maailmaan. Hätistellessään pois Jeesuksen luo tuotavia lapsia saattajineen opetuslapset
olettivat todennäköisesti toimivansa oikein ja omaksumansa perinteen
mukaisesti.
Jeesuksen julistus lapsista mullisti tapaa olla suhteessa lasten kanssa.
Opetuslapset, jotka tähyilivät suurimman ja arvostetuimman asemaa tuonpuoleisuudessa, joutuivat muuttamaan ajatteluaan ja toimintaansa seuratessaan Jeesuksen toimintamallia ja opetuksia. Taivasten valtakunta ja sen
arvojärjestys olikin jotakin muuta, mitä he olivat kuvitelleet. Jeesus asetti
pienen lapsen esimerkiksi ja kehotti taivasten valtakuntaan pääsyä
tavoittelevia tulemaan lasten kaltaisiksi. Uskonnollinen ja sosiaalinen
hierarkia kääntyivät nurin. Jeesuksen opetuksen mukaan lapsia ei saa katsoa
alaspäin, halveksien. Sukupuoli, ikä, kehitystaso tai asema ei ole kriteeri
uskonnolliselle hyväksynnälle. Lapsenkaltaisuuden ihanteen keskeinen
funktio on korjata sekä eettisiä että uskonnollisia arvostelmia ja siten muuttaa
Jeesuksen opetuksia seuraavien toimintaa.
Jeesuksen puhe Jumalan valtakunnasta ja taivasten valtakunnasta käänsi
huomion tuonpuoleisuudesta tämänpuoleisuuteen ja erityisesti lapsiin.
Taivasten valtakunta ei ole elämästä irrallinen ja tuonpuoleinen. Jumalan
valtakunnalla on vahva yhteys tämänpuoleisuuteen ja lapset opettavat siitä:
“Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.”
(Mark. 10:15) Jeesuksen asettaman esimerkin mukaan suhde lapseen muuttaa
eettisiä ja uskonnollisia ihanteita.
Katekismusopetuksessaan Luther asetti vastustajilleen velvoitteen tulla
lapsiksi sekä kertoi itse seuraavansa päivittäin lapsen esimerkkiä ja jäävänsä
mielellään lapseksi. Lutherin tulkinta omaksumastaan lapsena olemisen
identiteetistä keräsi merkityssisältöä todellisten lasten esimerkistä. Toisaalta
Luther oli tehnyt oivalluksen lapseuden (Kindschaft) teologisesta ihanteesta
jo ennen avioitumistaan, kääntäessään Uutta testamenttia saksan kielelle.
Hänen ajattelussaan lapsena olemisen ihanne muodostui kolmisäikeisesti 1)
todellisten lasten esimerkin tunnustamisesta ja seuraamisesta, 2) lapseuden
teologisesta tulkinnasta ja 3) lapseuden sosiaalieettisestä soveltamisesta, jossa
perhe-elämän keskinäisillä suhteilla oli vastaavuus jumalasuhteeseen.
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Lapseuden eettinen ja hengellinen kutsumusihanne laajeni myös yhteiskunnalliseksi ihanteeksi.
Tiivistän seuraavasti kolmisäikeisen lapseuden ihanteen, jossa yhdistyvät
iältään lapsena oleminen, lapsena oleminen suhteessa ja lapseuden teologinen
metaforataso: Todellisen iältään lapsen vastaanottaminen, siis lapsen kanssa
suhteeseen asettuminen, merkitsee samalla Kristuksen ja hänen lähettäjänsä
vastaanottamista. Tämä vastavuoroinen suhde muuttaa sekä lapsen vastaanottavaa ihmistä että lasta. Eettinen ja hengellinen praksis syntyy vastavuoroisessa lahjoittamissuhteessa, jossa lapsi on lahja ja lapseuden mahdollistaminen on lahja lapselle. Hengellisenä praksiksena lapsessa oleva salattu
Kristus on lahja ja lapsen palveleminen on Kristuksen palvelemista.
Lapseuden ihanteessa suhde todellisiin lapsiin ja teologiset käsitykset lapsesta
nivoutuvat yhteen eettisessä ja hengellisessä praksiksessa.
Lutherin tekstien ulkopuolella osassa tunnustuskirjojen tekstejä
jalostetaan lapseuden ihannetta, kun niissä hyödynnetään todellisten lasten
esimerkkiä. Etenkin oman yhteisön iältään lapset nähdään esimerkillisinä.
Iältään lasten esimerkki purkaa valtahierarkiaa kirjassa Paavin vallasta ja
johtoasemasta. Augsburgin tunnustuksessa, Puolustuksessa ja Yksimielisyyden ohjeessa iältään lapsiin viitataan lähinnä kasteeseen ja lasten
synnyttämiseen, kasvattamiseen ja perhe-elämän kutsumustyöhön liittyvässä
argumentaatiossa.
Yksimielisyyden ohjeessa ja Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa
lapsimetaforien käyttö on runsasta. Lutherin jälkeen lapsen esimerkki ja
todelliset lapset jäävät kuitenkin sivujuonteeksi. Lapseuden teologisen tason
tulkinnat korostuvat ja lapseuden ihanne muuttuu teologiseksi rakennelmaksi, joka karkaa iältään lasten ulottumattomiin. Lapsesta tulee teologinen
ja sosiaalinen symboli ja lapsimetaforat keräävät teologista sisältöä, joka
irtaantuu havaittavasta todellisuudesta. Puhe todellisista lapsista vähenee, ja
lapsimetaforiin yhdistetään ihanteita, joita lasten on vaikeaa saavuttaa.
Lastenkaltaisuuden korostamisen sijaan lapsista puhutaan kasvatuksen
kohteina. Lapseksi tulemisen lahja suhteessa vanhempiin ja Jumalaan sekä
lapsen arvokas esimerkki ja kutsumus perheessä jäävät sivuun, kun
vanhempien velvollisuudet synnyttää ja kasvattaa lapsia vahvistuvat. Eettisen
ja hengellisen toimintaideaalin fokus siirtyy jälleen lapsena olemisesta aikuisena olemisen ihanteisiin. Lapsen roolin kaventuessa kasvatuksen kohteeksi
lapsi putoaa jälleen kehittymättömään tilaan, toiseksi aikuisiin nähden. 653
Luvussa 2.2 tutkin, millaista kuvaa 2000-luvulla kirkossa käytettävät
liturgiset tekstit rakentavat iältään lapsista. Paljastui, että niissä iältään
lapsista puhutaan tavalla, joka on teologisesti kevyttä. Iältään lapsista
puhutaan viittaamalla usein kasvatuksen ja hoivan haasteisiin aikuisen
Ehtoollisen ikärajan kohoaminen sekä rippikoulun ja konfirmaation muuttuminen
aikuistumisriitiksi, jossa saavutetaan avioliitto-oikeus, ovat merkkejä siitä, että lapsesta tuli jälleen
kasvatuksen kohde aina siihen saakka, että hän aikuistuessaan saavutti iän ja sosiaalisen tunnustuksen,
jolloin saattoi lisääntyä ja alkaa kasvattaa lapsia.
653
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kannalta. Iältään lapset esitetään liturgisissa teksteissä heidän hoitamisestaan
ja kasvattamisestaan johtuvien ongelmien kautta. Lasten kanssa toimiville
pyydetään voimia, viisautta ja kärsivällisyyttä. Kirkkovuoden liturgisissa
teksteissä iältään lapsen esimerkki ja lastenkaltaisuuden ihanne sivuutetaan
suurelta osin. Toisaalta liturgisten tekstien puhe todellisista lapsista on ohutta
myös lapsena olemisen suhteeseen viittaavassa merkityksessä. Liturgisessa
kielessä iältään lapsi ja lapsi suhteessa vanhempaan tai kasvattajiin on useimmiten toinen, josta puhutaan kolmannessa persoonamuodossa. Lapset ovat
rukousten kohteena, mikä tietenkin on tärkeää. Kuitenkin aikuisen tai
vanhemman äänelle laadittu rukous sulkee iältään lapset seurakunnan
yhteisen rukouksen ulkopuolelle. Toiseutettu lapsi ei voi liittää omaa ääntään
seurakunnan yhteiseen rukoukseen. 654
Virsien ja laulujen merkitys jumalanpalveluselämässä korostuukin iältään
lasten kannalta juuri siksi, että monissa virsissä ja jumalanpalveluselämässä
käytetyn Lasten virsi 655 -kirjan lauluissa iältään lapset saavat oman äänen.
Lapsiksi tunnustautuminen ilmaistaan monissa virsiteksteissä yksikön tai
monikon ensimmäisessä persoonassa. 656 Luterilaisen lapseuden teologian
kannalta onnistuneimmissa virsi- ja lauluteksteissä lapsiksi tunnustautumisessa hyödynnetään todellista iältään lapsena olemista, lapsena olemista
suhteena ja metaforatason ja teologisen tason Raamatun ja luterilaisten
tunnustuskirjojen teksteistä ammennettavaa lapseuden kuvastoa.
Liturgisissa teksteissä ja jumalanpalveluselämän kokonaisuuden rakentamisessa voitaisiin hyödyntää kolmisäikeistä lapseuden identiteetin vahvistamista. Liturgian kokonaisuuteen on mahdollista sitoa iältään lasten esimerkki
ja osallisuus, lapseus suhteena ja lapseuden teologinen taso. Jumalanpalveluselämän liturgisissa teksteissä lapsiksi tunnustautuminen ilmaistaan
kuitenkin lähinnä lapsimetaforien avulla, kuten luvussa 4.4 osoitin. Jo luvussa
6.1 esitin myös, että lapseuden teologinen identiteetti ei toimi, mikäli
käytetyillä lapsimetaforilla ei ole yhteyttä todellisiin lapsiin ja havaittavaan
todellisuuteen. Lapsimetaforien karkaaminen irrallisiksi todellisista lapsista
merkitsee sitä, että lasten esimerkki sivuutetaan. Se on ongelmallista sekä
eettisellä että teologisella tasolla. Etiikan kannalta lasten esimerkin
sivuuttaminen merkitsee epäonnistumista iältään lasten persoonan ja
Lasten osallisuuden vahvistaminen jumalanpalveluselämässä edellyttää siis sekä lasten toimijuuden
vahvistamista että inklusiivisen kielen käyttöä.
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toimijuuden tunnustamisessa. Se on kultaisen säännön vastaista. Teologisella
tasolla lasten esimerkin sivuuttaminen taas merkitsee Jeesuksen opetusten
väheksymistä.
Jeesuksen julistus ja toimintamalli lapsia kohtaan ohjaavat Jeesuksen
opetuslapsia tulemaan lasten kaltaiseksi. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa
Lutherin käsitteellinen innovaatio lapseuden identiteetistä suhteessa
Jumalaan eksplikoi yhä selvemmin jaettua ja inklusiivista sidettä suhteessa
Jumalaan ja toisiin lapsiin, sisaruksiin Kristuksessa. Etenkin Lutherin
katekismusteksteissä teologista lapseuden ihannetta rikastetaan tukeutumalla
iältään lasten esimerkkiin. Lasten esimerkki ja lapseuden teologiset sisällöt
korjaavat eettisiä ja uskonnollisia toimijuusihanteita.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ilmaistaan toiminnan
tasolla jumalanpalveluselämässä ja kirkollisissa toimituksissa. Toisaalta
luterilainen kutsumus eletään todeksi arjen keskellä. Lutherin katekismusopetus pyrki juuri arkielämän eettisen ja hengellisen toiminnan ohjaamiseen.
Lutherin katekismusopetuksessa lapsen toimijuusihanteilla oli keskeinen sija
yhteisön dynamiikassa. Lapseuden sosiaalisen ja hengellisen tason prosessien
tärkeyden tunnustaminen osana luterilaista elämäntapaa voisi vahvistaa myös
iältään lasten arvostusta. Toisaalta lähdetekstien lapseusihanteita tulee
tarkastella historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan.
Seuraavaksi teen ehdotuksia, miten todelliset lapset voisivat rikastuttaa ja
vahvistaa persoonina ja toiminnan tasolla lapsena olemisen jaettua identiteettiä kirkossa. Synoptisiin evankeliumeihin tallentunut Jeesuksen antama
velvoite tulla lasten kaltaiseksi on kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavissa
teksteissä voimassa. Iältään lapsia tarvitaan ohjaamaan seurakuntayhteisöä
kohti lasten kaltaisuuden ihannetta sekä eettisellä että teologisella tasolla
kirkon toiminnassa. Lapseuden siteen ja lapsen identiteetin vahvistuminen
voisi olla kirkon toiminnassa yhdessä tavoiteltava hyvä.
Pieni lapsi otetaan kirkon jäseneksi ja Jumalan lapseksi kasteessa. Tämä
merkitsee myös yhteisön lapseksi ottamista sekä sosiaalisella että teologisella
tasolla. Lapsen kasteen yhteydessä käytettävät liturgiset tekstit korostavat
lapsenkaltaisuuden ihannetta. Lapsen kaste messussa on lahja jumalanpalvelusyhteisölle. Seurakunnan keskelle asetettu lapsi konkretisoi lasten
evankeliumin sanoman. Kastettu lapsi on todellinen Jumalan lapsi, joka on
saanut lahjaksi kaiken: elämän, uskon, lapseuden ja Jumalan valtakunnan
perillisyyden. Eri-ikäisten seurakuntalaisten kannalta lapsen kasteeseen
osallistuminen merkitsee myös oman kasteen harjoittamista. Pienen, kastettavan lapsen esimerkki antaa mallin Jumalan valtakunnan vastaanottamisesta.
Lasten evankeliumi muistuttaa lasten vastaanottamisen ja tervetulleiksi
toivottamisen tärkeydestä. Lasten täytyy saada tulla osaksi yhteisöä. Ilman
lapsia kirkolla ei ole jatkuvuutta, mikä merkitsee havaittavassa todellisuudessa kirkon tradition katkeamista. Vielä vakavampi teologinen uhka
kuitenkin on, että ilman lapsia kirkossa ei ole lasten esimerkkiä Jumalan
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valtakunnasta. Lapsi haastaa eettisellä ja teologisella tasolla seurakuntayhteisöä muistuttaen taivasten valtakunnan hierarkiasta. Pienin on suurin.
Vastasyntyneen hauras riippuvaisuus paljastaa keskinäisriippuvuuden
merkityksen. Jokainen on osallinen lahjojen vaihtamisen verkostosta. Pienen
lapsen esimerkki purkaa siten itseriittoisuuden harhaa. Olemuksellaan lapsi
saa suurimman palvelemaan ja kiittämään.
Lapsen kasteen toimittaminen kotona antaa puolestaan mahdollisuuden
liittää kaste ja Jumalan lapsena eläminen arkikutsumukseen ja kasteen
päivittäiseen harjoittamiseen. Kotona toimitettu sakramentti kertoo
Jumalasta, joka on jatkuvasti lähellä ja läsnä. Perheyhteisö on kuva Jumalan
perheväestä ja heijastelee arjessa keskinäistä rakkauden, luottamuksen,
palvelun, kasvun, kiitollisuuden ja toisaalta katumuksen ja anteeksiannon
dynamiikkaa. Perhe-elämä on luterilaisen kirkon arvostettu kutsumus.
Perheeseen syntyneen lapsen ja vanhempien ja sisarusten suhteilla on
eettisiä ja hengellisiä merkityksiä. Myös kuva Jumalasta muovautuu
ihmissuhteiden dynamiikassa. Lapseus toteutuu suhteessa vanhemmuuteen
ja sisaruksiin sekä perheen yhteisenä lapseutena suhteessa Jumalaan.
Katekismusopetuksen mukaan lapsi on perheessä hengellinen esimerkki ja
hänen kutsumustaan tulee arvostaa. Luterilaiseen spiritualiteettiin kuuluu
päivittäinen lapsiksi tunnustautuminen Jumalan edessä. Lapseus ilmenee
suhteena Jumalaan esimerkiksi aamu-, ruoka- ja iltarukouksissa sekä Isä
meidän -rukouksessa. Lisäksi Jumalan sana ohjaa jokaisen toimintaa, ja
vanhempien velvollisuutena on ohjata lapsia Jumalan tahdon suuntaisesti.
Iältään lasten tunnustaminen osaksi jumalanpalvelusyhteisöä merkitsee
myös yhteisön toiminnan korjaamista niin, että iältään lapset perheineen
tunnustetaan yhteisössä persoonina ja osallistuvina toimijoina. Iältään lasten
osallisuuden ja toimijuuden tunnustaminen merkitsee lasten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä palvelutehtävissä, seurakunnan yhteisissä
rukouksissa ja musiikissa. Yksinkertaisuus ja selkeys ei tarkoita sisällön
ohentumista vaan sen kirkastamista. Lapsen kokonaisvaltainen tunnustaminen edellyttää kirkkotilan käytön tarkastelua sekä eri aistien ja erilaisten
oppimistapojen käytön tunnustamista ja omaksumista. Lasten erityinen
huomioiminen jumalanpalveluksessa ei ota keneltäkään pois. Se tarkoittaa
pyrkimystä mahdollistaa, että seurakunnan keskellä Kristus ja lapset
kohtaavat.
Kristillinen kasvatus tapahtuu arjessa, yhdessä eläen. Kasvatuksessa lapsi
ja lapsen arvokas identiteetti tulee tunnustaa. Se merkitsee lapsen suhteessa
olemisen mahdollistamista ja tukee kasvun ja kehityksen edellytyksiä.
Lapsena olemisen ihanne rohkaisee jokaista jatkuvaan kasvuun ja kykyjen
kehittämiseen yhteiseksi hyväksi sekä asettumaan vastavuoroiseen
suhteeseen toisten kanssa.
Kummin tehtävää luonnehditaan kirkossa erityiseksi kristillisen
kasvatuksen tehtäväksi. Kasvatustehtävän korostaminen etenkin kapeassa
merkityksessä voi kuitenkin redusoida kummiuden ja kummilapseuden
merkityksiä. Todelliset lapset taas voivat rikastuttaa niitä. Lapsen

238

kastehetkessä syntyvä sosiaalinen side ja hengellisen vanhemmuuden side
sitovat kummin ja kummilapsen erityiseen ihmissuhteeseen. Kummi ja
kummilapsi ovat toisiaan varten ja siten lahjoja toisilleen. Erityinen kummin
ja kummilapsen suhde voi muuttaa sekä perheen arkea että kirkon suhdeverkostoja ja yhdessä toimimista. Kummi voi myös oppia kummilapseltaan.
Näin kirkon kummi-instituution voidaan ajatella olevan perusteltu paitsi
kasvatuksen ja tradition siirtymisen nojalla, myös siksi, että kummisuhteet
sitovat kirkon jäsenet sosiaalisiin ja hengellisiin verkostoihin ja siten erityisiin
lapseuden ja vanhemmuuden kutsumuksiin. Lapseuden identiteetin nyanssit
voivat vahvistaa myös kummisuhteiden merkityksiä.
Kirkon jumalanpalveluselämässä seurakunta tunnustautuu lapsiksi
suhteessa Jumalaan. Jumalanpalveluselämän käytäntöjä ja kirkon liturgista
kieltä tulisi kuitenkin arvioida ja kysyä paikallistasolla, missä suhteessa
kirkossa vaalittava lapseuden identiteetti ja todelliset lapset ovat jumalanpalveluselämässä. Voivatko iältään lapset ja nuoret kokea kuuluvansa lasten
joukkoon? Tämä kysymys on laaja ja edellyttää empiiristä tutkimusta ja kirkon
toimintakulttuurin kehittämistä esimerkiksi osallisuuden lisäämisen avulla.
Käsiteanalyyttisen tutkimukseni nojalla esitän kuitenkin huoleni siitä, että
kirkon liturginen kieli näyttää irtaantuvan todellisista lapsista ja kapeuttavan
lapsena olemisen identiteettiä. Kirkon lapseus näyttäytyy täysi-ikäisten
lapseutena. Iältään lasten on vaikeaa liittyä siihen. Jumalanpalveluselämässä
tarvittaisiin todellisia lapsia korjaamaan lapseuden identiteetin ja toimijuuden ihanteita. Lapseus ei ole passiivisuutta vaan kasteessa saatu kutsumus
palvella.
Inkarnaation teologia mullisti länsimaisen jumalakuvan. Lapsena
olemisen teologian kannalta Jeesuksen lapsuuskertomukset ovat olennainen
osa inkarnaation teologisia merkityksiä. Historiallisen tason sijaan keskeistä
niissä on ihmiseksi tulemisen arvon pyhittäminen. Kuitenkin kirkkovuoden
liturgisissa teksteissä Jeesuksen lapsuus sivuutetaan nopeasti. Kertooko se
vaikeudesta tunnustaa Jeesuksen lapseus ja lapseuden esimerkki? Vaikuttaa
siltä, että lapseksi syntynyt ja toisista ihmisistä riippuvaiseksi tullut Jeesuslapsi on jumalakuvan osana jopa vaikeampi tunnustaa kuin ristillä häväisty,
yksin jäänyt ja kärsivä Kristus. Toisaalta Suomessa kirkkoihin kauneimpia
joululauluja laulamaan kokoontuvien toiminta kertoo kaipauksesta kohdata
lapseksi syntynyt Jumala. Seimen lapsessa kohdattava itsensä lahjoittava
rakkaus kutsuu luokseen ja muuttaa ihmistä.
Lapsiteologian kannalta inkarnaatio on yksi avain lapsen ihmisarvon täysimääräiseen tunnustamiseen. Syntymättömänä, kasvavana ja kehittyvänä
lapsena Kristus tuli osalliseksi ihmisyyteen kuuluvasta totaalisesta riippuvaisuudesta, hauraudesta ja kehitysprosesseista. Ne kuuluvat kristilliseen ihmisja jumalakuvaan ja muistuttavat, ettei kukaan ihminen ole toisista irrallinen
ja riippumaton. Pieni lapsi havahduttaa muistamaan ihmisten keskinäisriippuvuuden.
Jeesuksen inkarnaatio pieneksi lapseksi liittyy yhteen Jeesuksen
julistukseen lapsista. Synoptisten evankeliumien mukaan Jeesus kertoo
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olevansa todellisesti läsnä lapsessa, mikä merkitsee inkarnaation jatkumoa,
joskin eri muodossa. (Matt. 18:5; Mark. 9:37; Luuk. 9:48) Eettinen kultaisen
säännön velvoite ohjaa toimimaan suhteessa lapseen tunnustaen lapsen
persoonan ja toimijuuden. Samanaikaisesti Kristus on läsnä kohtaamisessa
lapsen kanssa. Jeesus kuvaa läsnäoloaan lapsissa konkreettisella tavalla. Tällä
itseilmoituksella on yhtymäkohtia Kristuksen läsnäoloon ehtoollisessa.
Käsitykset inkarnaatiosta ulottuvat käsityksiin Kristuksen läsnäolosta
lapsissa, pienimmissä, kastetuissa ja ehtoollisen leivässä ja viinissä.
Iältään lapset korjaavat eettisiä ja teologisia ihanteita ja toimintamalleja
kirkossa. Toiminnan tasolla iältään lasten arvostaminen jumalanpalvelusyhteisössä ja lapseuden identiteetin tavoittelu ohjaavat yhteisöä Kristuskeskeisyyteen. Lapseuden identiteetti on jaettu identiteetti, joka kutsuu
kaikenikäisiä tunnustautumaan Jumalan lapsiksi. Seurakunnan keskeltä
marginaaliin joutuneet lapset tai muut ihmisryhmät taas haastavat kysymään,
mikä vääristää seurakunnan toimintatapoja ja kulttuuria.
Kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavat tekstit sisältävät jännitteisiä
käsityksiä iältään lapsista (ks. luku 2.4). Tässä tutkimuksessa olen tutkinut
Raamattua, luterilaisia tunnustuskirjoja ja kirkon liturgisia ja juridisia
tekstejä niiden lapsikäsitteistön valossa. Käsiteanalyyttisen metodin avulla
olen osoittanut, miten lapsikäsitteistön käytön jännitteisyyttä voidaan purkaa
ja lapsena olemisen merkityksiä selkeyttää. Metodin avulla on paljastunut
myös, että luterilaisissa tunnustuskirjoissa ja etenkin Lutherin teksteissä
lapsena olemisen identiteetti on omaksuttu tavaksi ilmaista suhdetta
Jumalaan ja korjata eettisellä tasolla ihmisten välistä toimintaa.
Lapseus ja vanhurskaus ovat luterilaisissa tunnustuskirjoissa lähikäsitteitä. Niinpä lapsena olemisen merkityksiä ei saa sivuuttaa luterilaisen
tunnustuksen ja toiminnan tulkinnasta. Lapsikäsitteistön ja lapsena olemisen
sivuuttaminen purkaa uskon ytimen, vanhurskauttamisopin, sisältöjä.
Lutherin ajattelussa lapsena olemisen havaittava ja teologinen taso liittyvät
yhteen. Hän asetti velvoitteen seurata Jeesuksen opetuksia lasten kaltaiseksi
tulemisesta. Hän tulkitsi lapseksi tulemisen ihannetta oppien todellisilta
lapsilta ja kehotti tulemaan lapsiksi. Teologisella tasolla termi lapseus
(Kindschaft) on dynaaminen. Sillä on vahva yhteys lapsena olemisen
havaittavaan tasoon ja sosiaalieettisiin tulkintoihin.
Iältään lasten esimerkin seuraaminen, lapsen identiteetin tavoittelu,
kasvatuskutsumus paremman tulevaisuuden rakentamisen keinona sekä
avoimuus lasten läsnäololle ja esimerkille kirkossa, perheissä ja yhteiskunnassa ovat lähdetekstien mukaan luterilaisen kirkon tavoiteltavia
ihanteita. Tekstikohdat ilmaisevat nyansseja lapsen arvosta ja osoittavat, että
kirkon tunnustusta ja toimintaa ohjaavissa teksteissä on runsaasti aineksia
vahvistaa toiminnan keinoin lapsen arvon ilmenemistä kirkossa. Uskollisuus
kirkon omalle tunnustukselle velvoittaa tarkastelemaan, miten iältään lasten
arvokkuus osoitetaan yhteisössä toiminnan keinoin.
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Väitöstutkimusprosessini lähti liikkeelle kysymyksestä, mitä juuri luterilainen
lapsiteologia voisi olla. Tahdoin tutkia teologisena ja teologis-eettisenä
kysymyksenä, millaisia luterilaisen kirkon normatiivisten tunnustusta ja
toimintaa ohjaavien tekstien käsitykset lapsesta ovat.
Tutkimuksen tehtävänä oli analysoida sosiaalieettisen käsiteanalyysin
keinoin, mitä lapsena oleminen ja lastenkaltaisuus ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon normatiivisten tekstien valossa sekä miten niiden mukaan
lapseksi tai lasten kaltaiseksi tullaan. Lähteinä olivat kirkon tunnustusta ja
toimintaa normatiivisesti ohjaavat tekstit, eli Raamattu, luterilaiset
tunnustuskirjat sekä kirkon juridiset ja liturgiset tekstit.
Tutkimuksen johdantoluvussa ehdotin, että termiä lapsiteologia
käytettäisiin tutkimuksesta, joka käsittelee lapseen liittyviä teologisia kysymyksiä. Perustelin ehdotustani luvussa 1.3 esittämälläni termin lapsi käsiteerottelulla. Termin lapsi perusmerkitykset voidaan jaotella lapsen ikään ja
kehitykseen, lapsena suhteessa olemiseen sekä lapsena olemisen metaforamerkityksiin. Lapsen iän tai kehitysvaiheen perusteella rajattu teologinen
tarkastelu, kuten lapsuudenteologia, saattaa kapeuttaa sekä lapsikäsitystä että
siihen liittyviä teologisia näköaloja.
Tämän tutkimuksen lähteissä termin lapsi perusmerkitykset ovat
keränneet runsaasti käsitteellistä sisältöä sekä sosiaalisella että teologisella
tasolla. Analysoimalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon normatiivisten
tekstien lapsikäsitteistöön liittyvät käsitykset olen poiminut esiin sekä
lähteiden lapsena olemisen arvoa että lapsiteologiaa ohjaavat käsitykset.
Tutkimuksen yksi metodinen tulos on, että luterilaisen lapsiteologisen
puheenvuoron esittäminen edellyttää lapsena olemisen merkitysten laajaalaista tulkintaa, johon kuuluvat lapsuuteen, lapseuteen ja lapsena olemisen
metaforiin liittyvät merkitykset sekä sosiaalisella että teologisella tasolla.
Käsitteen lapsi perusmerkitysten läpi tarkasteltuna tutkimuksen lähteet
näyttäytyvät jopa paradigmaattisesti uudessa valossa.
Johdantoluvussa lähdin liikkeelle havainnosta, että tutkimuksen lähteissä
ja kristillisessä perinteessä lapseksi tai lasten kaltaiseksi tuleminen on sekä
tavoiteltavaa että kartettavaa. Myös lasten vastaanottaminen ja lapsista sekä
lapseudesta luopuminen on asetettu vastakkaisiksi ihanteiksi. Tämä lapsikäsitysten hämmentävä jännitteisyys vaikuttaa iältään lasten saamaan arvonantoon ja hyväksyvään tunnustamiseen persoonina, toimijoina ja lapsen
ominaisuuksien ja identiteetin kantajina.
Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli selkeyttää kirkossa käytävää keskustelua lapsesta käsiteanalyyttisen työkalun avulla. Käsitteen lapsi analyysin
avulla paljastui, että lapsena olemisen ikään ja kehitykseen viittaavan
käsitteistön ja lapsena suhteessa olemisen käsitteistön toimintalogiikat
poikkeavat toisistaan. Mikäli lapsen käsitteen merkitysten erottelua ei tehdä,
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puhe lapsesta ja lapsena olemisesta saattaa kapeutua tai vääristyä. Tätä
metodista havaintoa voitaisiin hyödyntää myös muilla tieteenaloilla kuin
teologisessa tutkimuksessa sekä käytännön tasolla toimittaessa yhdessä
iältään lasten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Etenkin ikä- ja kehityskäsitteistön valossa lapsi on aikuisiin nähden “toinen”. Lapseuden suhdekäsitteistön avulla tätä toiseutta voidaan purkaa.
Käsiteanalyyttisen metodin valinta tutkimuksen lähteiden analyysimenetelmäksi oli sekä harkittua että seurauksiltaan onnekasta. Alustavat
ihmettelykysymykseni sanan lapsi sanakirjamääritelmien äärellä saivat
tutkimuksen edetessä tarttumapintaa lähteiden lapsikäsitteistöön sekä
termien etymologisiin juuriin ja käyttömerkityksiin. Lähdetekstien analyysissä paljastui, että sanakirjojen itsestäänselviltä kuulostavat lapsuuden ja
lapseuden käsite-erottelut kantavat lähdeteksteissä huikeaa teologista sisältöä
ja sosiaalisen tason merkityksiä. Käsiteanalyyttinen työkalu oli tehokas väline
niiden kokoamisessa ja järjestämisessä.
Tutkimuksen argumentti rakentui lapsen käsitteen analyysin ja lähdetekstien vuoropuhelussa. Jaottelin luvussa 1 esittämäni lapsen käsitteen
perusmallin avulla tutkimusaineiston niin, että luvussa 2 kysyin, mitä on olla
iältään lapsi ja lasten kaltainen lähdetekstien mukaan. Luvussa 3 kysyin, mitä
lapseus suhteena merkitsee ja mitä lapseuskäsitteistö paljastaa lapsenkaltaisuudesta. Luvussa 4 kysyin, miten lapseksi tullaan, ja esitin mallin
lapseksi tulemisen geneettis-biologisesta, sosiaalisesta ja psykologisesta
tasosta, joilla lähdeaineiston valossa on vastaavuus lapseksi tulemisen
teologisiin tasoihin. Kysyin hyväksyvän tunnustamisen teorian näkökulmasta,
mihin lapsen hyväksyvä tunnustaminen kohdistuu ja tarkastelin myös lapsen
hyväksyvän tunnustamisen epäonnistumista. Lapsen ominaisuuksiin
kohdistuva hyväksyvä tunnustaminen paljastui etenkin luvuissa 2 ja 3, lapsen
persoonana tunnustamisen ehdot osana lukua 4, lapsen toimijuuteen
kohdistuva hyväksyvä tunnustaminen luvussa 5 ja lapsen identiteettiin
kohdistuva hyväksyvä tunnustaminen luvussa 6. Kokonaisuudessaan
tutkimus paljastaa, mitä on olla lapsi ja lapsenkaltainen ja miten lapseksi
tullaan kirkon normatiivisten tekstien valossa.
Tutkimuksen keskeinen löytö oli, että kääntäessään jaetta Ef 1:5 Luther
valitsi termin lapseus (die Kindchaft) kuvaamaan lunastetun ihmisen suhdetta
Jumalaan. Neutrista sanasta das Kind johdetussa termissä lapseus (die
Kindchaft) purkautuivat kreikan- ja latinankielisissä lähteissä esiintyvien
termien maskuliiniset konnotaatiot. Lapseussuhteeseen viittaava termi
purkaa sukupuoleen ja ikään viittaavat hierarkkiset erottelut ja rakentaa
suhteessa olemisen kielen avulla ihmisten jaettua ydinidentiteettiä suhteessa
Jumalaan ja toisiinsa. Lutherin innovaatio luo käsitteellisen perustan
tulkinnoille lapsena olemisen teologisista merkityksistä luterilaisessa
kirkossa.
Termin lapseus käyttö laajentaa myös lapsena olemisen merkitysten kirjoa
ihmisten välisissä suhteissa. Lapseuden olemus on pysyvää sekä näkyvässä
todellisuudessa että teologisella tasolla. Lapsena oleminen ei tyhjenny
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lapsuuteen ja ikäkäsitteistöön. Toisaalta iältään lapsia ei voida sulkea
teologisen lapseuden ulkopuolelle, kun kristityn ydinidentiteetti määritellään
lapsiin viittaavan termin avulla ja Jeesuksen julistus velvoittaa tulemaan juuri
lasten kaltaisiksi. Niinpä käsitteellisten ehtojen nojalla luterilaisessa
kontekstissa lapsiteologian tutkimusala laajenee tarkastelemaan lapsena
olemista kolmen perusmerkityksen läpi.
Lapseuden teologinen idea otettiin käyttöön myös suomenkielisessä teologisessa lapsikäsitteistössä. Agricolan Uuden testamentin käännöksessä
jakeessa Ef. 1:5 lapsena oleminen ilmaisee teologisella tasolla suhdetta Jumalaan. Lutherin käännöstä seuraten vuoden 1933/-38 käännöksessä termi
lapseus omaksuttiin kuvaamaan identiteettiä suhteessa Jumalaan. Raamatun
ja tunnustuskirjojen suomenkielisissä käännöksissä suhteessa Jumalaan
olemista ilmaistaan viitaten inklusiivisesti Jumalan lapsiin monissa sellaisissakin kohdissa, joissa alkuperäinen teksti viittaa kirjaimellisesti Jumalan
poikiin.
Lapsena olemiseen viittaava teologinen käsitteistö sopii suomen kieleen
hyvin, koska sana lapsi on kielen ikivanhaa perussanastoa. Se tavoittaa
erottelematta ihmisenä olemisen jaetun ydinidetiteetin ja on teologisesti
ilmaisuvoimainen ja dynaaminen. Myös suomen kielen sana opetuslapsi on
muihin kieliin verrattuna ainutlaatuinen esimerkki kantasanasta lapsi
johdetusta teologisesta termistä. Viime aikoina ikäkäsitteistöksi kapeutunut
lapsipuhe kuitenkin purkaa lapseuden merkityksiä ja uhkaa myös lapseuden
teologisen identiteetin tavoittelua. Tuomalla esiin kirkon lapsikäsitteistöön
sisältyvää teologista rikkautta kirkossa voitaisiin vahvistaa yhteistä lapsen
identiteettiä ja toimijuusihanteita.
Termi Kindschaft esiintyy luterilaisten tunnustuskirjojen laitoksessa
(BSELK 2014) ainakin seitsemän kertaa. Jostakin syystä asiasanahakemistossa ei viitata teologiseen termiin Kindschaft, vaikka hakemiston muut
viittaukset lapsikäsitteistöön ovat lisääntyneet verrattuna edelliseen
laitokseen. Syynä voi olla, että latinan kielellä käytyjen teologisten väittelyiden
vuoksi saksankielinen termi on liudentunut pois käytöstä. Lutherin jälkeen
tunnustuskirjojen teologiset rakennelmat myös irtaantuivat todellisista
lapsista ja lasten esimerkin seuraamisesta. Tässä tutkimuksessa olen
kuitenkin osoittanut, että lapseuden teologinen idea olisi dynaaminen ihanne
ja että sen käyttö voisi parantaa iältään lasten asemaa kirkossa ja yhteiskunnassa. Samalla lapseuden teologinen idea haastaa teologista ajattelua ja
toimintaa suhteessa lapsiin.
Myös sanakirjamerkityksissä kuvattu lapseuden metaforataso keräsi
vuoropuhelussa lähteiden kanssa rikkaat sisällölliset merkitykset. Lähteiden
lapsimetaforien tarkastelu paljasti niiden kehityslinjan sekä merkityksiä
lapsen toimijuusihanteiden, identiteetin ja lapseksi tunnustamisen, tunnustautumisen ja ei-tunnustamisen kannalta. Lapsimetaforien kehityslinja
paljasti myös jumalakuvan muutoksia.
Käsitteellisten ehtojen nojalla lapseus edellyttää suhdetta vanhemmuuden
edustajaan. Kysymyksen ’Kenen lapsi?’ avulla tutkimuksessa paljastui, mihin
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lapseussuhteen ajateltiin lähteissä perustuvan. Näkyvässä todellisuudessa
lapseus merkitsee geneettis-biologista alkuperää, sosiaalista suhdetta ja
psykologista lapseksi tunnustautumista. Teologisella tasolla näillä lapseuden
merkityksillä on vastaavuus. Olemuksellisella tasolla lapseus on kokonaan
lahjaa, eikä kukaan voi vaikuttaa mitenkään lapseksi tulemiseensa. Lutherin
katekismusten mukaan elämä eli lapseksi tuleminen näkyvässä todellisuudessa on Jumalalta saatu lahja, jonka lapsen vanhemmat välittävät. Myös
sosiaalisella tasolla lapseus on lahjaa tai annettua, sillä lapseksi tuleminen
yhteisössä edellyttää lapsen vastaanottamista ja hyväksymistä. Lapseus
merkitsee riippuvaisuutta suhteessa vanhemmuuden edustajiin, mutta
samalla lapsi saa vanhemmiltaan jatkuvassa prosessissa runsaasti hyviä,
kuten hoivaa, kasvatusta ja toimijuuden vahvistamista. Lapseksi tunnustautumisen ehtona on, että lapsi on ensin tunnustettu persoonana, toimijaksi ja
lapsen identiteetin kantajaksi ja että lapsi on saanut tarvittavat lapsen hyvät.
Psykologisella tai spiritualiteetin tasolla lapseksi tunnustautuminen on
vastaamista lahjoihin niiden vastaan- ja käyttöönottamisena.
Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa tarkoittamaan lapsella jokaista alle
18-vuotiasta henkilöä. Määritelmä kapeuttaa lapsena olemisen merkityksiä.
Lapseus suhteena rakentuu ylisukupolvisten geneettis-biologisten kriteerien
perusteella ja sosiaalisella tasolla vastavuoroisessa suhteessa vanhemmuutta
osoittaviin toimijoihin sekä psykologisella tasolla lapseksi tunnustautumisessa. Lapseus ei pääty ikäkriteerien nojalla. Lapseus on moniulotteinen
ilmiö, joka ei tyhjenny helposti mitattaviin määritelmiin. Lapseus rakentuu
sosiaalisessa todellisuudessa annettuna ja omaksuttuna yksilö- ja yhteisöidentiteettinä. Lapseuden identiteetin ydin paljastuu ensimmäisessä persoonamuodossa annettuna vastauksena kysymykseen, kenen lapsi minä olen.
Lapseuden käsitteen antia voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan ja kirkon
keskustelussa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Se ohjaa laajentamaan
keskustelua lapsena olemisesta, lapsiperheestä, perheestä ja ihmisyydestä.
Viidennessä pääluvussa esitin teologisen etiikan kannalta, miten lähdetekstit ohjaavat iältään lapsen hyväksyvää tunnustamista ja sen ilmenemistä
toiminnan tasolla suhteessa lapsiin. Jeesuksen opetukset lapsista ja niiden
tulkinta luterilaisissa tunnustuskirjoissa vahvistavat lastenkaltaisuuden
ihannetta sekä moraalista ja uskonnollista velvoitetta kohdella jokaista lasta
kunnioittaen. Kristus ilmaisi olevansa läsnä lapsissa, ja lasten hyväksyvä
vastaanottaminen merkitsee Kristuksen vastaanottamista. Käsitys inkarnaation jatkumosta ohjaa myös näkyvässä todellisuudessa toimintaa
suhteessa lapsiin ja laajemminkin Kristuksen sisaruksiin.
Hyödynsin kultaisen säännön tulkintaa, jonka mukaan hyvän tekeminen
on lahja lapselle. Lapsen arvo ilmenee hänen elämässään, kun toiset toimijat
tunnustavat hänet persoonana, toimijana ja ominaisuuksineen sekä tunnustavat lapsen hyvien moninaisuuden ja lapsena olemisen identiteetin
myönteisellä tavalla.
Käsiteanalyysin avulla paljastui, että lähteissä uskonnollinen kieli
vaikuttaa lapsen arvon ilmenemiseen yhteisössä sekä myönteisesti että
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kielteisesti. Se laajentaa lapsen hyväksyvän tunnustamisen näköaloja, kun
näkyvän todellisuuden lisäksi keskustellaan tulevaisuuteen ulottuvasta ylisukupolvisuudesta ja tuonpuoleisesta todellisuudesta. Esimerkiksi
siunauksen ja kirouksen termit laajentavat hyväksyvän tunnustamisen ja eitunnustamisen vertailusanastoa. Niiden käyttö edellyttää vastuullisuutta.
Myönteiset teologiset lapsimetaforat ilmaisevat lähteissä kokonaisvaltaista
hyväksyntää Jumalan lapsena. Riskialttiit metaforat taas ilmaisevat lapsen
persoonan, toimijuuden tai identiteetin totaalista tai osittaista eitunnustamista. Yksilön kannalta totalisoivien metaforien käyttö on yhteisössä
tuhoisaa sosiaalisella ja psykologisella tasolla sekä jumalasuhteen kannalta.
Lapsen arvon ilmenemisen kannalta uskonnollisia lapsimetaforia tuleekin
tarkastella kriittisesti. Samalla lapsena olemisen ihanne ja todelliset lapset
toimivat eettistä ja teologista keskustelua ja toimintaa korjaavana kriteereinä.
Lähteissä esiintyvien lapsimetaforien analyysi paljasti velvoitteen arvioida
huolellisesti lapsimetaforien käyttöä kirkossa. Moniin metaforiin sisältyy
teologisia jännitteitä, kuten antropomorfisen ja dikotomisen jumalakuvan
vaikeuksia. Toiseksi lapsimetaforia tulee arvioida siitä näkökulmasta, miten
ne ohjaavat kirkon lapsipuhetta ja toimintaa todellisten lasten ja aikuistenkin
kanssa. Lapseuden teologinen ihanne purkaa valtarelaatioita, mutta osa
lähteiden lapsimetaforista sisältää patriarkaalista ja väkivaltaista ajattelua.
Nykytutkimuksen valossa väkivallan eri muotojen tiedetään rapauttavan
vastavuoroisuuden edellytyksiä. Siten osa lapsimetaforista on riskialttiita
siksi, että ne purkavat edellytyksiä turvata lapseuden suhteessa olemisen
ihannetta näkyvässä todellisuudessa ja teologisella tasolla.
Arvioin, että tässä tutkimuksessa metodina käytetty sosiaalieettinen käsiteanalyyttinen tarkastelu on paljastanut sekä eettisellä tasolla suhteessa lapsiin
että teologisella lapsena olemista tutkivalla tasolla oivalluksia, jotka ohjaavat
tarkastelemaan kriittisesti ja korjaamaan käytäntöjä, jotka sivuuttavat lapsia,
lapseuden, lastenkaltaisuuden ihanteen ja lapsena olemisen arvon.
Aloitin tutkimustehtävän rakentamalla vuoropuhelussa lähteiden kanssa
käsiteanalyyttisen työkalun, jonka avulla selkeytin ja jäsensin lähdetekstien
lapsikäsitteitä ja -käsityksiä. Järjestin lähdeteksteissä esiintyvät lapsen ikään
ja kehitykseen viittaavat käsitteet ja käsitykset, lapsena olemista suhteessa
ilmaisevat käsitykset ja lapsena olemista ilmaisevat metaforat ja teologiset
käsitykset. Lapsikäsitteistön ja -käsitysten tarkastelun keskeinen metodinen
kysymys oli myös, puhutaanko lähdeteksteissä havaittavalla tasolla todellisista lapsista vai teologisella tasolla lapsena olemisesta.
Rakentamaani lapsikäsitteistön analyysityökalua voidaan hyödyntää
teologian ohella monititeisessä tutkimuksessa ja kirkon oman toiminnan
arvioinnissa ja kehittämisessä.
Toteuttamani lapsena olemisen analyysi on tarpeellinen vertailukohta
moninaisille ihmis- ja jumalakuville, sillä se muistuttaa, että ihmiseksi tullaan
lapsena ja että ihmisyyteen kuuluu sama keskinäisriippuvuus kuin lapsena
olemiseen. Toteuttamani analyysi vankistaa esimerkiksi kasvatusfilosofian
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käsitteellistä perustaa, mutta näen sen sovellusmahdollisuuksia myös hoivan,
sosiaalityön ja diakonian alalla.
Käsitteellinen erottelu lapsuuden ja lapseuden välillä on tarpeellinen, sillä
se paljastaa toisaalta lapsuuteen kuuluvan kasvun ja kehityksen ihanteen ja
toisaalta lapsen suhteeseen perustuvan olemuksen. Tutkimuksessa havaitsin,
että lapsi- ja lapsuudentutkimuksen tieteellisenä valtakielenä käytetyssä
englannissa ei hyödynnetä selkeästi tätä käsitteellistä erottelua. Englannin
kielen termi ’childship’ vastaa termejä lapseus, Kindschaft ja barnaskap,
mutta sen käyttö on hyvin harvinaista. Myös suomen, saksan ja ruotsin kielissä
lapseuden suhdekäsitteeseen viittaavan termin käyttö on vähentynyt ja jopa
kuihtunut pois sanakirjoista. Suhdekäsitteistön sivuuttaminen kaventaa
lapsena ja siten ihmisenä olemisen merkitystä. On uhkana, että ikä- ja
kehityskäsitteistön käytön korostuessa lapsi toiseutetaan aikuisiin nähden.
Sillä voi olla eri yhteisöissä vakavia lapsen arvoa heikentäviä vaikutuksia.
Toisaalta hyödyntämällä suomen kieleen kuuluvaa lapseuden käsitettä
rikkaine merkityksineen voitaisiin tukea lapsena olemisen myönteistä identiteettiä ja rikastuttaa ihmiskuvaa.
Lähdeaineiston lapsikäsitteistön analyysia varten rakentamani käsiteanalyyttisen työkalun avulla tutkimuksessa paljastui luterilaisen lapsiteologian
ydin. Lutherin katekismustekstien viesti on kirkas: iältään lapsen esimerkkiä
tulee tavoitella, eikä sitä saa sivuuttaa. Iältään lasten esimerkki on sidoksissa
lapsena olemisen teologiseen tulkintaan: sekä havaittavassa että tuonpuoleisessa todellisuudessa lapseus on mahdollista vain Jumalan lahjana.
Kristityn kutsumuksessa teologiset sisällöt ohjaavat Jumalan lasten –
Kristuksen sisarusten – toimintaa. Nämä kolme säiettä punoutuvat iältään
lasten esimerkin seuraamiseksi, lapseuden teologisen identiteetin tunnustamiseksi ja sen ilmaisemiseksi sosiaalisella tasolla kiitollisuutena saaduista
lahjoista ja siitä kumpuavana toimintana eli toisten lasten palvelemisena.
Luther yhdisti katekismusajattelussaan todellisten lasten esimerkkiä
seuraavan toimintamallin teologisiin käsityksiin lapsista ja lapsena
olemisesta. Lutherin ajattelussa lapsena olemisen sosiaalisella ja teologisella
tasolla on vastaavuuksia. Niinpä teologisilla ja eettisillä käsityksillä lapsena
olemisesta on vahva yhteys toisiinsa ja todelliset lapset korjaavat niitä.
Luther puuttui iältään lasten kannalta haitallisiin katolisen kirkon
säädöksiin, jotka ohjasivat ajattelemaan, että lapset sitovat vanhempansa
tämänpuoleisuuteen ja estävät hengellisten päämäärien tavoittelua. Katekismuksissaan Luther asettui puolustamaan lasten vastaanottamisen ja lasten
esimerkin seuraamisen merkitystä. Niissä sanouduttiin irti luostarielämän ja
hengellisen säädyn kutsumuksesta, jonka selibaatti-ihanne velvoitti
luopumaan lapsista. Lapseudesta, lapseuden mahdollistamisesta ja lapsen esimerkin seuraamisesta tuli luterilainen hengellinen kutsumus.
Luterilaisen teologian ja lapsiteologian ytimessä on, että Jumala on kaiken
hyvän lahjoittaja. Lapseksi tuleminen ja lapsena pysyminen on täysin riippuvaista Jumalan lahjoittavasta toiminnasta. Elämä näkyvässä todellisuudessa
ja elämä Jumalan lapsena ovat lahjaa.
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Lapsen arvokkuus on ihmisen luovuttamatonta arvokkuutta, sillä ihmiseksi tullaan lapsena. Toisaalta Jumala ottaa kasteessa pienen lapsen omaksi
lapsekseen, jolloin suhde Jumalaan merkitsee lapseutta teologisella tasolla.
Lapsen usko (fides infantium) ja lapseus kuuluvat yhteen. Kasteessa Jumalan
lahjana (donum) saatu usko liittää kastettavan Jumalan lapseksi. Lahjana
saatu lapsen usko ja lapseus merkitsevät ensimmäistä vanhurskautta (iustitia
prima). Jumalan lahjoihin vastaaminen on lapsena tunnustautumista ja
lapsen identiteetin kantamista. Se on vanhurskauden toinen puoli (iustitia
secunda).
Vastasyntyneessä ja juuri kastetussa lapsessa Jumalan lahjat ovat havaittavissa konkreettisimmillaan. Lapsessa Jumalan kädet näkyvät uutta luovassa
työssä. Niinpä lasta hoivaavat vanhemmat palvelevat kiitollisina ja kunnioittaen Jumalan luomistyötä, sillä lapsi on myös lahja vanhemmilleen. Toisaalta
he välittävät Jumalan lahjoja lapselle toimien itse palvelevan lapsen
tehtävässä.
Kasteessa Jumala ottaa pienokaisen omaksi lapsekseen, ja siten kaste on
ordinaatio lapseuteen. Lapseus on kristityn ydinidentiteetti, joka ilmenee
Jumalan lapseksi tunnustamisen ja tunnustautumisen dynamiikassa.
Lapseuden identiteetti kehittyy sosiaalisen ja teologisen tason vastavuoroisissa suhteissa, ja todelliset iältään lapset korjaavat eettisen ja teologisen tason
toimijuusihanteita. Pienen lapsen tunnustaminen persoonana ja toimijana on
välttämätöntä sekä lapsen että yhteisön jäsenten lapseuden identiteetin
kehittymiselle. Kristittyjen yhteisö tarkistaa käsitystään lastenkaltaisuuden
ihanteesta suhteessa iältään lapsiin, jotka vastaanotetaan yhteisöön.
Lapseuteen kuuluu oma arvokas kutsumus, jota toisten tulee kunnioittaa
arvokkaana hengellisenä kutsumuksena. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa
lapseuden ihanne on aktiivinen toimijuusihanne. Katekismuksissaan Luther
rakentaa lapsen erityistä kutsumusta etenkin iältään lasten arvokkaana
kutsumuksena perhe-elämässä ja siitä laajenevissa kehissä. Lapsen kutsumus
on arvokkaampi hengellinen kutsumus kuin luostarikutsumus. Se perustuu
Jumalan lahjoittavaan rakkauteen, joka saa lapsen harjoittamaan kutsumustaan kiitollisena. Ihanteena on, että Jumalan lahjat välittyvät vanhempien
kautta pyyteettömästi lapselle ja lapsi ottaa ne iloisesti ja kiitollisesti käyttöön
palvellen sopivin vastalahjoin. Ihannetilassa Jumalan lahjoittamat hyvät
ruokkivat jatkuvaa hyvien lahjoittamisprosessia.
Teologisella tasolla lapseus ja vanhurskaus ovat tunnustuskirjoissa lähikäsitteitä. Jumalan lapseksi tullaan kasteessa. Yksimielisyyden ohjeessa ja
Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa lapsen kutsumus tulkitaan osana
lapseuden teologista identiteettiä, jolloin lapsen kutsumus liittyy lain
kolmanteen käyttöön.
Luterilaisen lapsiteologian kannalta on keskeistä, että lapsena olemisen
teologiset tulkinnat ja iältään lasten esimerkki ovat vuorovaikutussuhteessa
eikä niitä saa erottaa toisistaan. Lapseksi tunnustaminen ja lapsena tunnustautuminen on vastavuoroinen prosessi sekä sosiaalisella että teologisella
tasolla. Onkin tärkeää, että kirkon normatiivisten tekstien lapsikäsitteistön
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käytön ja tulkinnan vaikutuksia tarkastellaan sen kriteerin nojalla, miten ne
vahvistavat lapseksi tunnustamista, lapsen toimijuuden vahvistamista ja
lapseuden myönteistä sosiaalista ja teologista identiteettiä.
Tutkimuksessa paljastui, että lapsen ikään ja kehitykseen viittaavassa
merkitysjärjestelmässä osa lähdeteksteistä tukee ajattelua, jossa iältään lapsi
nähdään kehittymättömänä, helposti sivuutettavana ja statukseltaan
alhaisena. Varhaisimmissa teksteissä lasten ja naisten arvon ja toimijuuden
tunnustaminen oli rajoitettua. Ihmisen arvokkuus yhteisössä rakentui ikään,
sukupuoleen, kansaan, uskonnolliseen ryhmään ja asemaan perustuvien
hierarkioiden perusteella. Lähdetekstien kirjoittamisajankohdan sosiokulttuurisen kontekstin analyysi on tarpeellinen kehys, kun tarkastellaan tekstejä
iältään lapsista. Sosiaalisella ja teologisella tasolla lähteissä paljastui lapsen
aseman kannalta keskeinen käänne, kun evankeliumitekstien mukaan Jeesus
kyseenalaisti julistuksessaan vallitsevia hierarkioita ja velvoitti seuraajiaan
tavoittelemaan lasten kaltaisuuden ihannetta. Yhä edelleen Jeesuksen julistus
lapsista on vastakulttuurista, sillä sosiaalisessa kontekstissa ihmisten välisillä
hierarkioilla on taipumus muovautua valtahierarkioiksi. Luterilaisissa
tunnustuskirjoissa yksi tulkinta iältään lasten esimerkistä (Matt. 18:1–4) oli,
että lapsen olemukseen kuuluu, ettei lapsi tavoittele herran asemaa.
Lapseuden ihanne siis ohjaa korjaamaan ihmisten välisiä suhteita valtarelaatioista palvelu- ja lahjoittamisrelaatioiksi.
Luther muotoili katekismuksissaan useita näkökulmia iältään lapsen
esimerkistä, kun hän tulkitsi Jeesuksen julistusta lapsista. Lapsen esimerkki
ja kutsumus nousivat arvokkaammiksi kuin luostarikutsumus. Avioelämä
sekä lasten synnyttäminen ja kasvattaminen muotoutuivat hengelliseksi
kutsumukseksi. Iältään lasten esimerkistä tuli osa kriteeristöä, jonka valossa
luterilainen sosiaalinen ja hengellinen praksis muotoutui.
Lasten kaltaisuus on eettinen ja teologinen ihanne Jeesuksen julistuksessa.
Jeesus kehotti opetuslapsia kääntymään ja tulemaan lasten kaltaisiksi. Lasten
kaltaisuutta tavoitellaan jo tämänpuoleisessa todellisuudessa, mutta sen
vaikutukset ulottuvat tuonpuoleisuuteen. Lapsenkaltaisuuden ihanne sitoo
kristillisen uskon vahvasti kiinni sekä tämän- että tuonpuoleiseen elämään.
Lapseuden metaforan ydin on lapseksi tulemisen lahjaluonteessa ja riippuvaisuudessa Jumalasta ja toisista ihmisistä. Lapseuden teologinen inklusiivinen identiteetti perustuu siihen, että Jumala luo lapseussuhteen lahjoittamalla biologisen elämän havaittavassa todellisuudessa ja ikuisuuteen
ulottuvan elämän kasteessa. Tätä olemuksellista ja pysyvää lapseuden tasoa
kukaan ihminen ei voi kiistää toiselta. Geneettis–biologisella tasolla lahjaksi
saatu elämä sitoo jokaisen ihmisen lapseuteen ja siten keskinäiseen sisaruuteen. Teologisella tasolla kaikkien kastettujen välillä on pysyvä Jumalan
lapseuden, Kristuksen sisaruuden ja keskinäisen sisaruuden side.
Lapseuden olemuksellisen tason lisäksi jokainen ihminen tarvitsee sosiaalisella tasolla lapseutensa hyväksyvää tunnustamista. Ilman lapseksi
ottamista ja lapseussuhteen vahvistumista vastavuoroisessa toiminnassa
lapseuden identiteettiä ei voi omaksua. Psykologinen tunnustautuminen
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lapseksi edellyttää myös yhteisön antamaa lapsen persoonan, ominaisuuksien,
toimijuuden ja identiteetin hyväksyvää tunnustamista. Kirkon toiminnassa on
välttämätöntä tarkastella, millaisen viestin se välittää toiminnan keinoin
suhteessa lapsiin – ja kaikkiin ihmisiin –, sillä kirkon teologiset sisällöt
välittyvät sosiaalisella tasolla.
Kirkon normatiivisten tekstien lapsikäsitteistö on laaja ja sen valikoivaan
ja vääristyneeseen käyttöön sisältyy riskejä. Kirkossa lapseuden korkea
teologinen ihanne muovautui vähitellen niin, että iältään lasten oli vaikeaa
täyttää sitä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko kantaa myös taakkanaan
paternalistista leimaa ajalta, jolloin sen tehtäviin kuului valvoa kirkkokuria.
Lapseuden ihanne kääntyy itseään vastaan silloin, kun lapsena olemisesta
kehitetään vallankäytön väline ja esimerkiksi lapsena olemisen ikäkäsitteistöön kuuluvaa vajaavaltaisuutta pidetään yllä rajoittavilla ihanteilla.
Korruptoitunut vallankäyttö saattaa hyödyntää omaksi edukseen velvoitetta
esivaltauskollisuuteen, nöyryyteen, kuuliaisuuteen, hiljaisuuteen, sävyisyyteen ja uskolliseen ja pyyteettömään palveluun. Ilman todellisten lasten
esimerkin ja toimijuuden tunnustamista on vaarana, että lapsenkaltaisuuden
ihanne luutuu symboliksi ja että iältään lapset ja statushierarkian alemmalla
tasolla olevat toiseutetaan.
Tässä tutkimuksessa esittämääni lapsena olemisen käsitteellistä antia
voidaan soveltaa monipuolisesti rakennettaessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon omaa lapsi- ja perheteologiaa. Tehtävä olisi kiinnostava jatkotutkimusaihe. Kirkon normatiivisten tekstien teologiset käsitykset lapsena
olemisesta haastavat myös käytännön tasolla kirkkoa ja sen jäseniä oman
tunnustuksen tulkintojen ja toiminnan uudelleentarkasteluun.
Kristityn identiteetti ja toimijuusihanteet voidaan sanoittaa ja ilmaista
lapsena olemisen käsittein. Lapseussuhteiden ja lapsen identiteetin vahvistuminen voisi olla kirkon ja yhteiskunnan toiminnassa yhdessä tavoiteltava hyvä
sekä havaittavassa todellisuudessa että teologisella tasolla.
Lapsena olemiseen kuuluu kasvu ja kehittyminen. Lapsi tarvitsee jatkuvasti toisilta resursseja kehitykseensä, ja kasvaessaan ja uutta oppiessaan hän
ottaa ne käyttöön. Kehittyessään lapsen riippuvaisuus vanhemmistaan
vähenee ja hänen kyvykkyytensä ja toimintaresurssinsa lisääntyvät. Hän
kykenee tavoittelemaan haluamiaan päämääriä. Ikään ja kehitykseen
viittaavan lapsipuheen korostaminen voi kuitenkin johtaa virhepäätelmään
siitä, että riippumattomuus toisista on tavoiteltavaa. Riippumattomuus on
kuitenkin harhaa, jota lapseuden suhdekäsitteistö ohjaa korjaamaan.
Kapeutunut lapsen ikää ja kehitystä korostava puhe sivuuttaa lapsena
suhteessa olemisen merkitykset ja tarkoittaa siten vain osittaista lapsena
olemisen tunnustamista. Ikä- ja kehityskäsitteistön korostumisen riskinä on,
että toimijaa arvostetaan ansioitumislogiikan mukaisesti suhteessa hänen
toimintakykyynsä tai asemaansa vallitsevassa hierarkiassa. Ajattelumalli
rapauttaa moraalista velvoitetta kohdella jokaista ihmistä kultaisen säännön
mukaisesti. Vaarana on myös, että ajattelumalli siirtyy teologisiin käsityksiin.
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Kirkon juridisissa teksteissä lapsuuden ikäkäsitteistön korostuminen ja
siten kaventunut lapsikäsitys puolestaan vaikeuttaa lapsia koskevien
juridisten velvoitteiden yhteen sovittamista kirkon tunnustusta ohjaavan
teologisen ajattelun kanssa. Esimerkiksi kummiuteen, kasteeseen,
kasvatukseen ja kirkon jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä tulisi tarkastella myös
lapseuden suhdetason mahdollistamisen kannalta.
Luterilaisessa teologiassa vanhurskauden ja lapseuden lahjaluonne niveltyvät toisiinsa. Lapseuden (Kindschaft) metaforan vahvuus on, että luterilaisen teologian mukaan lapseus on Jumalan lahjaa. Jumala lahjoittaa kaiken
ensin. Lapseus on suhde, jossa Jumala osoittaa rakkautensa antamalla elämän
ja tunnustamalla rakkaaksi lapsekseen. Olemuksellinen lapseus on voimassa
aina, sillä se perustuu Jumalan hyvää lahjoittavaan olemukseen ja Jumalasta
lähtöisin olevan lahjoittamisprosessin jatkuvuuteen. Lapseuden teologinen
idea sopii yhteen vanhurskauttamisopin kanssa juuri lahjan logiikan ja
Jumalan olemuksen vuoksi. Lapseksi tunnustautuminen ei ole ansioitumista,
vaan se perustuu Jumalan lahjojen ylitsevuotavuuteen, joka synnyttää lapsen
kiitollisuuden ja vastarakkauden.
Vähän katekismuksen Isä meidän -rukouksen selityksen mukaan ihannetilanteessa lapseksi tunnustautuminen tapahtuu rakastavan lapsen ja rakastavan isän – tai latinankielistä tekstiä seuraten lapsen ja rakastavien
vanhempien – välisessä suhteessa, kun lapsi lähestyy vanhempiaan täysin
luottavaisesti ja pelottomasti. Pieni lapsi kykenee tähän suhteessa olemiseen
ehdoitta, mutta lapsen luottamusta, pelottomuutta ja rakkautta ei saa turmella
väärinkäytöksin. Luottamuksen, rakkauden ja turvallisuuden rakentaminen
on tärkeä osa lapseuden mahdollistamiseen kuuluvia hyviä. Niinpä lapseuden
ihanne korjaa myös sosiaalisen tason toimintaa.
Lapseudelle ja lapsen kutsumukselle tulisi antaa arvo eettisenä ja hengellisenä praksiksena. Lastenkaltaisuuden ihannetta tavoitteleva kirkko tarvitsee
lapsia, lapsiteologian tuntemusta ja sen soveltamista toiminnan tasolla sekä
arkikutsumuksessa että kirkon liturgiassa. Lahjan ja vastalahjan logiikkaan
perustuva lapseuden dynamiikka haastaa välineellistävää ja kaupallista ansioitumisen ajattelua. Olemme saaneet kaikki hyvät lahjana, ja lapseuden
kutsumus ohjaa vastaamaan lahjoihin keskinäisenä palveluna.
Lapseuden idea täydentää kristillistä ihmiskäsitystä. Aikuisuuden
ihanteiden vastapainona lapseksi syntymisen, lapsena kasvamisen sekä
lapseksi tunnustamisen ja tunnustautumisen valossa paljastuu, että ihmisinä
synnymme ja elämme riippuvaisina toisistamme, luomakunnasta ja
Jumalasta.
Lapseuden identiteetin korostamisella olisi annettavaa muun muassa
kirkon perheteologialle. Olemuksellisen lapseuden nojalla jokainen ihminen
kuuluu perheeseen. Lapseuden idean avulla kirkon perheteologisen
keskustelun painopistettä voitaisiin siirtää aikuisten parisuhdetasolta
huomioimaan sekä iältään lasten näkökulmia että jokaisen ihmisen
kuuluminen perheeseen. Iältään lapset, yksin elävät ihmiset ja perheiden
moninaisuus voitaisiin ottaa paremmin huomioon, mikäli kirkon keskustelu
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perheestä ei painottuisi ensisijaisesti avioliittoon. Lapseuden side vahvistaa
sekä sosiaalisen tason keskinäisriippuvuutta että teologisella tasolla Jumalan
perheväen yhteenkuuluvuutta.
Lapseuden kutsumusta voitaisiin sanoittaa yhdistämällä kirkon jumalanpalveluselämä ja arki- ja perhe-elämän kutsumus dynaamiseksi vuoropuheluksi ja spiritualiteetin jatkumoksi. Kirkon omasta lapsikäsitteistön
varannosta olisi ammennettavissa liturgian ja arkikutsumuksen yhdistäviä
aineksia. Niiden erottaminen taas merkitsee irtaantumista luterilaisesta
tunnustuksesta. Kasteessa saatu lapseuden kutsumus rohkaisee palvelemaan
sekä jumalanpalveluselämässä että arkikutsumuksessa. Lapseus saa
kiittämään runsaista lahjoista ja ottamaan ne iloiten käyttöön keskinäisessä
palvelussa.
Käsiteanalyyttinen tarkastelu nosti esiin uusia tutkimuskysymyksiä, joihin
en niiden laajuuden vuoksi ole voinut paneutua tässä väitöstutkimuksessa.
Olisi kiinnostavaa analysoida tarkemmin, miten lapsi ja käsitys siunauksesta
liittyvät yhteen lähdeteksteissä ja niiden tulkinnassa. Siunauksen käsitettä
lapsen uskonnollisena hyvänä tulisi selventää, jotta voitaisiin ilmaista, mitä
siunaus tarkoittaa lapselle – tai kenelle tahansa – turvattavana hyvänä. Myös
käsityksiä sakramentin ja siunauksen suhteesta tulisi tarkastella lapsikäsitteistön laajan kirjon läpi sekä kasteeseen että ehtoolliseen liittyvässä
keskustelussa. Kirkossa lapselle tarjoittava suurin hyvä on kasteen
sakramentissa välittyvät Jumalan lahjat. Kasteessa lapsi saa lahjana koko
uskonnollisten hyvien rikkauden, kuten Jumalan lapseuden, oman uskon ja
Kristuksen. Lapsen siunaamisen taas ajatellaan murentavan lapsikasteiden
asemaa. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa sanoudutaan irti lapsikasteen
kyseenalaistavista käytännöistä. On kuitenkin jännitteistä, että ehtoollispöydässä lasten siunaamisen ei katsota murentavan lasten ehtoollisen
asemaa. Tässä on ristiriita, sillä Kristus kehottaa seuraajiaan sekä kastamaan
että viettämään ehtoollista. Kasteen sakramentti liittää lapsen pelastettujen
yhteyteen. Lasten kohdalla ehtoollisen merkitys sakramenttina nähdään
kuitenkin ohuena.
Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Luther otti käyttöön
termin lapseus (die Kindschaft) Uuden testamentin käännöksessä. Hän otti
vakavasti Jeesuksen julistuksen velvoitteen tulla lasten kaltaisiksi, oppi
lapsilta perhe-elämässä ja kertoi jäävänsä lapseksi mielellään. Tässä
väitöstutkimuksessa olen koonnut yhteen kirkon normativiisten tekstien
käsitykset siitä, mitä kaikkea on olla lapsi, mitä lasten kaltaisuus on ja miten
lapseksi tullaan. Lapseus ei kuitenkaan tyhjenny käsitteisiin, vaan se on
kutsumus elää ja toimia näkyvässä todellisuudessa samalla tunnustautuen
Jumalan lapseksi. Voisiko lapseus jaettuna identiteettinä olla juhlan aihe
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuonna 2022?
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8 LYHENTEET, LÄHTEET JA
KIRJALLISUUS
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