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JUMALAN MAHDOLLISUUDET 

 

KASTEESSA JUMALAN KÄSIIN 

 

Sain luottamuksen ja kunnian vierailla Muukkosten kodissa torstaina, päivä sen jälkeen, kun olin 

itse kuullut perheen suruviestin Julian kuolemasta. Parissakin paikkaa kodissa oli esillä Julian 

kastekuva. En tullut kysyneeksi, oliko kuva valmiiksi esillä, mutta siinä se nyt oli joka tapauksessa 

muistuttamassa Herramme Jeesuksen lupauksista, jotka hän oli Julialle antanut pyhässä kasteessa. 

 

Kastetoimituksessa yleensä luetaan tämä evankeliumin katkelma: Ja he toivat [Jeesuksen] tykö(nsä) 

lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. 
14

 Mutta kun Jeesus sen näki, 

närkästyi hän ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä 

senkaltaisten on Jumalan valtakunta. 
15

 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan 

valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle." 
16

 Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä 

heidän päällensä ja siunasi heitä. (Mark. 10:13–16). 

 

Muukkosten perhepotretti kasteen jälkeen kertoo, että tuossa hetkessä pieni vauva oli tuotu 

Jeesuksen syliin. Ja kasteen veteen oman nimensä asettanut pyhä Kolmiyhteinen Jumala oli 

kutsunut Julian valtakuntaansa. Jeesus oli itse koskettanut Juliaa ja antanut hänelle siunauksensa. 

Sen jälkeen Julia oli Taivaallisen Kuninkaan oma lapsi, hän kuului siihen joukkoon, jota Kuninkaan 

hovin väki riemuiten palveli. Tässä Jumalan lapseudessa Julia sitten sai varttua. Vahvistua 

Kristuksen omana ja kasvaa uskossa. 

 

Itse sain tavata Julian vain pari kertaa. Hän oli mukana muutama vuosi sitten seurakuntiemme 

lasten päivässä ja toisella kertaa Mailis Janatuisen -opetuspäivässä kappelillamme. Lyhyen 

kohtaamisen perusteella voin yhtyä siihen, mitä on kerrottu: Julia oli sosiaalinen ja iloisesti 

jutteleva tyttö. Hänen kanssaan oli mukava keskustella. 

 

JEESUKSEN KÄSIIN 

 



 

 

Tänään Julia, joka kerran kasteessa on saatettu Jeesuksen syliin, on viimeisen kerran saateltu ja 

siunattu. Hänet on toivossa jätetty saman Jeesuksen käsiin, joka kasteen hetkellä tahtoi ottaa hänet 

vastaan, vaikuttaa hänessä uskon, ja avata ovet Jumalan valtakuntaan. 

 

Me suremme sitä, että olemme tässä ajassa menettäneet Julian. Mutta me myös muistamme Jumalan 

sanaa, kun hän apostoli Paavalin kautta neuvoo seurakuntaa, “ettette murehtisi niinkuin muut, joilla 

ei toivoa ole.” (1. Tess. 4:13). Tämä kohta ei tarkoita sitä, etteikö saisi itkeä kuolleitansa. Mutta se 

kertoo, että kristillinen suru on toisenlaista. Kuolema, vaikeakin kuolema, on surullista, mutta ei 

toivotonta, murheellista, mutta ei kuitenkaan lopulta synkkää. Kristityt surevat toisin, koska meillä 

on toivo. 

 

Mikä tämä toivo sitten on? Joku voisi ajatella, että kyse on todellisuuden pakenemisesta, kun asiat 

ovat liian kovia. Mutta Jeesukseen uskova tietää, että kyse on juuri päinvastaisesta. Me kyllä 

pakenemme, mutta emme todellisuutta, vaan todellisuuteen. Maailman pimeyttä katseleva, helposti 

luulee, ettei muuta ole. Kuolemaa tarkkaileva näkee siinä kaiken lopun. Kuitenkin Jumalan 

valkeutta ja kirkkautta Jeesuksessa katseleva näkee toisin. Pimeys väistyy. Kuolema on totta, mutta 

ristiinnaulittu Jeesus, jonka käsiin Julia on laskettu, on voittanut kuoleman. Jumalan mahdollisuudet 

ovat paljon todempia, kuin meidän mahdottomuutemme. 

 

Juha on kertonut kuinka Julia pyysi vähän ennen kuolemaansa lukemaan Narnian tarinoita. Eräässä 

Narnian kirjoista tarinan henkilöt päätyvät maan alle, luolien pimeyteen. Siellä heiltä alkaa unohtua 

se, että on olemassa kuu ja aurinko ja koko maailma. Paha uskottelee, että tässä pimeydessä on 

kaikki. Ja noiden kirjojen Jeesus-hahmo, Aslan-leijona, että hänkin on vain kuvitelmaa. 

 

Me kristittyinäkin kuulemme tämän toivottomuuden kutsun. Mutta silloin me katsomme Jeesuksen 

ristin pimeyteen. Opetuslasten täydelliseen toivottomuuteen. Heillä ei ollut enää pienintäkään 

ajatusta Jumalan valtakunnan tulosta, kun Jeesus kerran oli surmattu. Kaikki oli päätöksessä. Mutta 

juuri ristin pimeydessä Jeesus toi meille iankaikkisen kirkkauden. Siinä hän kärsi synkimmänkin 

synnin rangaistuksen kaiken maailman sijasta. Ylösnousemisellaan Kristus avasi tien synkistä 

luolista iankaikkiseen elämään. Niinpä me opimme: loppu ei ole loppu, ei Juliankaan kohdalla. 

 

Edellisenä sunnuntaina Julian kuolemasta muistelisin, että Juha oli jättänyt messuun esirukouksen 

Julian pelastumisesta. Tuo pyhä oli kirkkovuoden pieni pääsiäinen. Minä saarnasin silloin siitä, 

miten Jeesuksen käsi pysäyttää kuoleman kulun. Se tuo kuoleman keskelle elämän. Näin hän on 

tehnyt juuri kasteen hetkellä. Ja tämä Jeesuksen elämä nostaa ajan lopulla Juliankin ylös 



 

 

haudastaan. Koittaa ylösnousemuksen päivä. Maailma tehdään uudeksi. Ja Jumalan mahdollisuudet, 

jotka näyttivät ehkä joskus mahdottomuuksilta, loistavat meille kirkkaina ja ihanina. 

 

Päätän puheeni tämän päivän Raamatun tunnussanaan, jonka ehkä joku muukin ehti tänään lukea 

(puheen kirjoittaja havaitsi myöhemmin lukeneensa aamulla epähuomiossa seuraavan kuukauden 

tunnussanan kohdan, ja siitä tässä puhutaan). Se oli psalmista 16. Itse yritän pitää yllä heprean 

taitojani, lukemalla päivän tunnussanan alkukielellä. Niinpä tarjoan oman käännökseni ja tahtoisin 

omistaa nämä sanat Julialle: “Sinä Herra teet minulle tiettäväksi elämän tien.” Tämä oli päivän 

kohta, mutta jae vielä jatkuu: “ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun 

oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.” (Ps. 16:11) 


