Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta

Viime sunnuntain evankeliumitekstissä (Matt. 18: 1-10) opetuslapset pyytävät Jeesusta kertomaan
heille kuka on suurin taivaassa. Tämän kuullessaan Jeesus asettaa heidän keskelleen lapsen, ja
ilmoittaa että heidän täytyy nöyrtyä tämän lapsen kaltaiseksi. Siinäpä ohjetta meille jokaiselle
kerrakseen.
Pienen lapsen nöyryys on meille kristityille hyvin esikuvallista; lapsi on nimittäin aina lapsi, eikä
pyrikään olemaan mitään muuta. Juuri lapsi onkin meidän kristittyjen paras mahdollinen esikuva;
Lapsella on vain yksi taho, jonka suojaan turvata ja jonka puoleen kääntyä; Oma vanhempi, tässä
tapauksessa Isä, eli tarkemmin sanoen meidän rakas Taivaallinen Isämme.
Jeesus asettui sunnuntain evankeliumitekstissä lasten suojelijaksi. Lapset olivat nimittäin tuolloin
usein hyvin heikossa ja vähäisessä osassa olevia. Jeesuksen sanojen ansiota ja siunausta osittain
onkin, ettei lasta enää yleisesti pidetä vanhempiensa omaisuutena, vaan elävänä ja arvokkaana
ihmisenä. Nykyään suurimmassa osassa maailmaa lasten oikeudet ja arvo tunnustetaankin ainakin
yleisellä tasolla. Lasten tie ihmisarvoiseen elämään ja inhimilliseen kohteluun on kuitenkin ollut pitkä
ja kivinen, eikä se ikävä kyllä toteudu kaikkialla maailmassa edelleenkään.
Jeesuksen ja lasten yhteys on hyvin luja. Evankeliumin mukaan se, joka ottaa vastatakseen lapsesta,
ottaa samalla vastaan itse Jeesuksen, eli armon ja pelastuksen. Tätä vahvistaa myös evankeliumin
kohta, missä Jeesus ilmaisee hyvinkin kovaa kieltä käyttäen millainen kohtalo olisi
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uskonyhteydestä meidän ainoan toivomme ja pelastuksemme luota, meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen armahtavan rakkauden piiristä. Jeesus on lasten ystävä, joka ei suo yhdenkään heistä
joutua kadotukseen. Jeesus halusi korostaa lasten suurta merkitystä Jumalan perheväen keskuudessa,
osana meidän seurakuntaamme. Herramme itse sanoikin: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää
estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.”
Ottakaamme siis mallia lapsista. He ovat totisesti meidän tulevaisuutemme, sekä tässä Jumalan
luomassa maailmassa kuin myös tämän elämän jälkeen hänen ikuisessa valtakunnassaan.
Tehkäämme siis me kaikki osamme, ja pitäkäämme huolta lapsista lähellä ja kaukana. Siunattuja
olkoon kaikki Jumalan lapset.
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