amv vko 2 ya/lukio, kasteen lahja

biisi: Fröbelin palikat; Savusauna- rock

Hyvää tätä vuotta toivottaa Klaus Tefke kl-srk
Ensi sunnuntain aiheena on Jeesuksen kaste, Loppiaisen vanha kirkollinen aihe.
Jeesuksen kasteesta näkökulma laajenee kristilliseen kasteeseen yleensä. Kaikki
Uuden testamentin tekstit keskittyvät tänä sunnuntaina kasteeseen ja sen
merkitykseen kristityn elämässä. Jeesuksen kaste hänen kärsimystiensä alkuna on
meidän kasteemme perusta. Kasteessa meidät on liitetty Kristukseen ja hänen
kirkkoonsa.
Luen teille nyt pienen pätkän ensi sunnuntain evankeliumia Matteuksen 3. luvusta
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja
sanoi: ”Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!” Mutta
Jeesus vastasi hänelle: ”Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta
täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon:” Silloin Johannes suostui hänen
pyyntöönsä.
Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus
näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja
taivaasta kuuluin ääni: ”Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt”.

Katselin viikon vaihteessa televisiosta keskieurooppalaisten tekemää dokumentti
ohjelmaa suomalaisesta saunasta. Dokumentin tarkoitus oli jakaa tietoutta ja
hälventää keskieurooppalaisten ehkä mystisiäkin käsityksiä suomalaisesta
kulttuuriperinnöstä, lahjasta maailmalle.
Huvittavaa oli seurata kuinka ohjelmassa suomennettiin tai siis käännettiin ulkomaan
kielelle meille niin tavallisia saunomiseen liittyvää sanastoa. Jäi miettimää miltähän
oikeasti kuulostaa keskieurooppalaisen tai välimerenrannan asukin korvissa vaikkapa
sanat kiuas, löyly, vihta tai vasta, tai vaikkapa termi vilvoitella. Samalla tulisi heidän
yrittää ymmärtää noiden sanojen mahdollinen merkitys, niiden sisältö.
Kun ohjelmassa esiteltiin mahdollisia saunomisjärjestyksiä perheen ja tuttavien
kesken, saati sitten että esiteltiin yleisiä saunoja 40- luvulta luulen, että kulttuuri
hämmennys valtasi yhä enemmän muun maalaisen mielen.

Saunomiskulttuuri on vuosien varrella kehittynyt edelleen, erilaisten ja eri tyyppisten
saunojen muodossa. Niissä on tehty politiikkaa, vietetty erilaisia juhlariittejä sekä
järjestetty kilpailuja kuka on suurin ja mahtavin.
Dokumentissa kerrottiin myös, että jokainen suomalainen on käynyt saunassa ja
valtaosa käy viikoittain, useat heistä jopa joka päivä.
Entäpä sinä itse. Kuinka usein istahdat saunan lauteilla, heität vettä kiukaalle elikkäs
löylyä, vihdot ja vilvoittelet. Ehkä joinakin viikkoina useastikin, joskus vain kerran
viikossa, kuukaudessa. Ehkä kuitenkin joka joulu!
Entä oletko saanut istahtaa lauteille yhdessä vierasmaalaisen kanssa, esitellä
suomalaista saunaa, tapoja ja kulttuuria. Jakaa yhteistä kokemusta, puhua kieliä
saunan lauteilla tai verannalla?
Näin seurakunnan työntekijänä, rippikoulun opena, jää usein miettimään kuinka
osaisi selittää ja suomentaa hienot kirkolliset liturgiat koululaiselle / opiskelijalle,
nuorisolle ja vähän vanhemmallekin niin että niistä jotain irti saisi. Miten vääntää
asiat rautalangasta käsin kosketeltaviksi kun ei aina itsekkään ymmärrä.
Kuinka osaisi kääntää Raamatun teksti ja kertomukset niin ettei niitä nuoren tai
aikuisen tarvitsisi hämmentyä oudoista sanoista, kulttuurista, tuntea itseään
muunmaalaiseksi. Hävetä omaa alastomuuttaan uskon asioiden äärellä. Ettei tarvitsisi
pelätä auktoriteettien ja paremmin tietävien edessä, vaan voisi turvallisin ja rohkein
mielin elää ja kasvaa niin kuin tarkoitettu on.
Ensi sunnuntain aiheena on Jeesuksen kaste, Loppiaisen vanha kirkollinen aihe.
Jeesuksen kasteesta näkökulma laajenee kristilliseen kasteeseen yleensä. Ja tuon
aiheen äärellä seurakunnallisella työnorjalla on ehkä samankaltainen olo kuin tuon
sauna dokumentin tekijöillä.
Mutta ehkä kuitenkin jotain oleellista, arvokasta ja tärkeää voi, tuosta pyhästä
toimituksesta, kirkollisesta sakramentista, kasteesta tavoittaa ihan itse.
Niinpä uskaltaudun ja kehoitan: Mene viikon loppuna saunaan, karvennä siellä
itseäsi kuin jouluporsasta uunissa. Vihdo tai vasto. Sen jälkeen pulahda järveen,
avantoon, kömmi viileään suihkuun, peseydy puhtaaksi menneen viikon menneen
vuoden liasta ja ryönästä ja sitten istahda vilvoittelemaa..
Saattaa olla että pieni pala taivasta aukeaa siihen hetkeen
Parempaa ja puhtaampaa uutta vuotta kaikille

