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KASTEEN EVANKELIUMI
MITÄ RAAMATTU SANOO?
On tärkeää tutkia, mitä Raamattu sanoo vesikasteesta ja toisaalta, mitä se jättää siitä sanomatta?
Meidän on tyytyminen myös siihen, ettei Raamattu sano tästä niin paljon kuin ehkä toivoisimme.
Toisaalta meidän tulee ajatella, että Jumala on ilmoittanut meille kasteesta kaiken, mikä on välttämätöntä. Siitä, mitä emme löydä Raamatusta, emme saa tehdä opinkappaletta – emmekä
varsinkaan sen pohjalta tuomita toisiamme ja syyllistyä näin rakkauden käskyn rikkomiseen
(Joh.13:34,35) ja kristittyjen yhteyden turmelemiseen. Useimmat kastekiistat on laitettava
hengellisen alaikäisyyden, lihallisuuden, lahkolaisuuden ja heikon kristillisen tiedon tiliin.
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille,en antanut ruokaa,sillä sitä ette
silloin sietäneet, ettekä vielä nyt kään siedä; olettehan vielä lihallisia.Sillä kun keskuudessanne on
kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä
olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset
ainakin? (1. Kor. 3:1-4.
Kirkkohistorian esiintuomat kastekiistat osoittavat, että tällä kysymyksellä, millä tavalla ihminen
kasteen saa, on – puolin ja toisin – ratkaistu koko pelastuminen. Järkyttävää yksisilmäisyyttä ja –
pikkusieluisuutta!
EVANKELIUMI = ILOSANOMA
Kaste on myönteinen, positiivinen asia. Se on Jumalan lahja koko ihmiskunnalle. Kenelläkään
ihmisellä tai millään ryhmällä ei ole siihen erikoisoikeutta. Kaste-evankeliumin sisältö on lahja (a)
ja tehtävä (b):
a) ”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet”
(Gal.3:27).
Tähän jää meille vielä yksi tärkeä kysymys: MITÄ ON KRISTUKSEEN KASTAMINEN? Vastaus on
yksinkertainen: Kristukseen kastaminen = KRISTUKSEN NIMEEN KASTAMINEN!
b) 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13. kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista
vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. (Kol.3:12-14).
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Saamme pukeutua loistavaan pukuun; pukuvarasto on vertaansa vailla! Golgatan kangaspuilla
meille kudottiin: 1) Juhlavaatteet (vanhurskauttaminen), 2) Työvaatteet (pyhitys), 3) Sota-asu
(voittoelämä).
KASTEEN YDIN
Ydin on siinä, kenen nimeen henkilö on kastettu: ”Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? ” (1.
Kor.1:13).
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen (Matt.28:19).
”Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille
alamaiset sinun nimesi tähden" (Luuk.10:17).
”Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle
annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." (Apt.3:6).
5. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat
Jerusalemissa,
6. niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat
ylimmäispapillista sukua.
7. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?"
(Apt.4:5-7).
9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta
hän on parantunut,
10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen,
Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista
herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. (Apt.4:9,10).
SAATANAN JUONI
Saatanan kaksi nimitystä paljastavat sen kaksi tärkeää ja kavalaa ominaisuutta: 1. Diabolos =
hajottaja, erilleen heittäjä. 2. Beelsebub = kärpästen herra. Edellinen kertoo siitä, että kun Pyhä
Henki yhdistää Herran kansan, diabolos pyrkii hajottamaan, heittämään uskovat erilleen toisistaan.
Jälkimmäinen taas kertoo siitä, että tekemällä pikkuasioista tärkeitä, saatana saa uskovat
riidantielle. Korinton seurakunnassa koko seurakuntaelämä oli suistua raiteiltaan kastekiistan
takia. Paavali joutui puuttumaan siihen lujin ottein. Paavali hajoitti ”kastekarsinat” ja samalla luki
madonluvut kaikille ”hengellisille kodeille”.
11. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne.
12. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen",
joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen".
13. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te
kastetut Paavalin nimeen? (1. Kor.1:11-13).

3

LAHKOUTUMISEN SYY
Korintossa uskoon tulleet kastettiin. Saatana pääsi kuitenkin väliin. Seurakuntalaiset jakaantuivat
omiksi porukoiksi ”kastajan mukaan” (Apollos, Keefas, Paavali jne.). Paavali sanoi, ettei tämä ole
oikein. Kasteesta oli tullut erottava ja lahkouttava tekijä.
POIS KRISTUKSESTA
Korintolaiset olivat joutuneet syrjäpolulle. Heille oli tullut sivuasia (kuka kastaa) keskeiseksi. He
olivat unohtaneet, että SEURAKUNTA ON YKSI. Puoluehenki on Saatanan keksintöä! Sitä ei tule
uskovien piirissä suvaita eikä helliä.
”Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen",
joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". (1. Kor.1:12).
KRISTUKSEN PALOTTELU – SUURI SYNTI
”Onko Kristus jaettu?” (1. Kor.1:13). Kristusta ei ole lupa palotella! Kristuksen ruumiin
yhtenäisyyttä ja kokonaisuutta on varjeltava kaikin voimin. Jos Kristus palotellaan, lähdetään
uudelleen rakentamaan sitä muuria, jonka Kristus purki Golgatalla:
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
Tämän ”väliseinän” uudelleen pystytys merkitsee Jeesuksen työn mitätöimistä, hänen verensä
halveksimista, hylkäämistä ja maahan polkemista:
28. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen
nojalla kuoleman:
29. kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa
Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon
Henkeä!
30. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä:
"Herra on tuomitseva kansansa".
31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. (Hebr.10:28-31).
TUHLAILEVA JUMALA
”sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin
vanhurskaillekin. (Matt.5:45).
”Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra,
rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat” (Room.10:12).
Kylväjällä on paljon siementä. Sitä kylvetään tuhlailevasti ja runsaskätisesti: tien oheen,
kallioperälle, orjantappuroihin ja hyvään maahan (Matt.13:3-8).

4

”Kylvä siemenesi aamulla äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan; sillä et tiedä, tuoko onnistuu vai tämä
vai onko kumpikin yhtä hyvä” (Srn.11:6)
”Onnelliset te, jotka kylvätte kaikkien vetten vierille ja laskette härän ja aasin jalat valtoimina
kulkemaan! (Jes.32:20).
RUNSAS KASTEVESI
Israelin kansalla oli erämaataipaleella kaikki ”sakramentit” mukana. Tosin nämä olivat
vertauskuvallisesti esillä. Vanhassa testamentissa on paljon esikuvia, jotka toteutuvat
myöhemmin Uuden testamentin puolella. Tämä kertoo Raamatun saumattomasta
yhtenäisyydestä. Punainenmeri oli kaste. Kalliosta pulppuava vesi oli ehtoollisen viini ja manna
taivaasta oli ehtoollisleipä. Koko kansa poikkeuksetta pääsi näistä osalliseksi: miehet, naiset,
suuret, pienet ja jopa – sekakansa:
37. Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin; heitä oli noin kuusisataa
tuhatta jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia.
38. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret
laumat” (2. Moos.12:37,38).
1. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla
ja kulkivat kaikki meren läpi
2. ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3. ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4. ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä
seurasi; ja se kallio oli Kristus. (1. Kor.10:1-4).
HENGELLISET LAHJAT MITÄTÖITYIVÄT
Koko Israelin kansa sai kokea Jumalan hyvyyttä ja huolenpitoa erämaataipaleella. Näytti siltä, että
koko kansa pääsee takuuvarmasti perille luvattuun maahan. Lopulta vain Joosua ja Kaaleb
pääsivät perille. Kaikki muut käyttivät väärin Jumalan runsaat lahjat ja armonosoitukset.
Armorikkaat sakramentit eivät kantaneet perille saakka.
PYHITYKSEN PUUTTUMINEN KOITUI KANSAN KOHTALOKSI
5. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa.
6. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niinkuin he
himoitsivat.
11. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille
maailmanaikojen loppukausi on tullut. (1. Kor.10:5,6,11).
Herran lahjat (kaste ja ehtoollinen) eivät sovi yhteen syntielämän kanssa.
”Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee (jatkuvasti) syntiä” (1. Joh.3:9; Saarnivaaran käänn.).
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Osallisuus Kristukseen merkitsee yhteiselämää (symbioosi) Kristuksen kanssa. Kristukseen
yhdistetty ei voi elää ”lihan mukaan”.
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan
jälkeen, vaan hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia).
VESI PELASTAA – VESI HUKUTTAA
18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta,
johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi
hengessä,
19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin
kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan
poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen kautta (1.Piet.3:18-21).
Itse asiassa Nooa ja hänen omaisensa pelastuivat ”arkin kautta”, jota vesi kannatti. Vesi ja arkki
olivat yhdessä pelastuksen välineinä. Tänäänkin kasteen pelastava vaikutus on siinä, että se tuo
pelastusarkin, Kristuksen. Tänäänkin vesi (kastevesi) sekä pelastaa, että kadottaa. Israelilaiset
pääsivät Punaisenmeren läpi – ja pelastuivat. Sama meri hukutti egyptiläiset.
”Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra,
joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet” (Juud.5).
18. Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille?
19. Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. (Hebr.3:18,19).
NÄKYVÄ SANA
Kristillisen julistuksen ydin on SANA. Kasteessa ja ehtoollisessakin Sana on keskeinen; se on niiden
”rautainen ydin”. Sana on kasteen ja ehtoollisen varsinainen olemus. Jumala antaa evankeliumin
monipuolisesti eri muodoissaan. Näkyvä Sana pyrkii vahvistamaan meidän heikkoa uskoamme.
USKOSSA SULAUTUMINEN
Jumalan suuret lahjat menevät hukkaan elleivät ne ”uskossa sulaudu” meihin:
”Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä
hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat” (Hebr,4;2).
KAIKILLE KANSOILLE
Lähetyskäsky kattaa koko maailman. Sekä kaste että opetus on tarkoitettu ”kaikille”: kaikille
roduille, miehille, naisille, nuorille ja vanhoille.
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18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa
ja maan päällä.
19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20).
KAIKILLE LUODUILLE
Raamatun mukaan koko luomakunta kuuluu Kristuksen tuoman vapautuksen piiriin. Franciscus
Assisilainen saarnasi linnuille.
”Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”
(Mark.16:15).
”saarnatkaa evankeliota koko luomakunnalle” (Mark.16:15; Saarisalon käänn.).
Ihminen luomakunnan kruununa veti koko luomakunnan turmeluksen orjuuteen.
19. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan,
21. koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten
kirkkauden vapauteen.
22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan
tähän asti (Room.8:19.22).
KASTE JA YMPÄRILEIKKAUS – KASTE = KRISTUKSEN YMPÄRILEIKKAUS
1) Jumalan kansalle
Ympärileikkaus tehtiin Jumalan kansalle, sen miespuolisille jäsenille. Kaste suoritetaan myös
Jumalan kansalle, miehille ja naisille, nuorille ja vanhoille.
2) Liiton merkki
A. Ympärileikkaus oli liiton merkki Jumalan ja Israelin välillä, 1. Moos. 17:1-14.
B. Kaste taas on liitto Jumalan ja uskovien (kaikkiin kansoihin kuuluvien) välillä, Matt. 28:18-20.
3) Pakollinen – vapaaehtoinen
Ympärileikkaus oli pakollinen poikalapsille: "mutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka
esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni" (1.
Moos. 17:14).
Kaste, samoin kuin kaikki uskonelämään liittyvä, on vapaaehtoista. Tosin kirkko on tällä kohtaa
monta kertaa käyttäytynyt vanhatestamentillisesti lähtemällä pakkokastamisten tielle. Monet
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muutkin kirkon toiminnot ovat evankeliumin hengen vastaisesti vuosisadasta toiseen kantaneet
"pakko" -leimaa. Kristinuskon ydin on vapaaehtoisuus. Saatana taas käyttää pakkovaltaa!
”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo Tuomenoksa).
4) Ei anna uskoa
Aabraham, uskon isä, ei saanut ympärileikkauksen myötä uskoa – se oli hänellä jo ennen
ympärileikkausta.
"Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli
ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat,
niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin" (Room. 4:11).
Kaste edellytti alkuseurakunnassakin uskoa; ketään aikuista ei kastettu ennen uskoontuloa.
Kansankirkkojärjestys
Aabraham sai uskon ennen ympärileikkausta. Yleensä ihmiset kuitenkin vanhassa liitossa tulivat
uskoon ympärileikkauksen jälkeen. Heitä ei tietenkään uudestaan ympärileikattu. Oltiin "kansankirkkosysteemissä". Tänäänkin kansankirkossa useimmat tulevat uskoon kasteen saamisen jälkeen.
Näin usko ja sen sinetti kuitenkin kohtaavat toisensa – uutta kastetta ei tarvita! Epäuskoisella
sinetti ilman uskoa jää "tyhjän pantiksi" – ei ole mitään sinetöitävää; sinetillä ei ole käyttöä.
5) Sinetti
Aabrahamille ympärileikkaus tuli "uskon vakuudeksi, sinetiksi". "Ja hän sai ympärileikkauksen
merkin sen uskonvanhurskauden SINETIKSI, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna" (Room. 4:11).
Kaste on "Kristuksen ympärileikkaus": "ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette
käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella" (Kol. 2:11). Kun ihmiset alkuseurakunnassa tulivat uskoon, HEIDÄN USKONSA VAHVISTETTIIN
JA SINETÖITIIN KRISTUKSEN YMPÄRILEIKKAUKSELLA, KASTEELLA! Kasteen merkitys: SINETTI.
"Tosin näemme Uudesta testamentista, että monet pääsivät Jeesuksen yhteyteen kasteen kautta,
kun he tulivat samanaikaisesti uskoon. Mutta näemme myös, että jotkut tulivat Jeesuksen yhteyteen ennen kuin heidät oli kastettu tulemalla uskoon sen sanan kautta, jonka he kuulivat heille
julistettavan (Apt. 10:43-44). Heille kasteesta tuli vahvistus sille, mitä he jo uskon kautta olivat
ottaneet vastaan. Ja näemme myöskin Uudesta testamentista, ettei ketään kastettu, joka ei tullut
uskoon Jeesukseen, sillä heidän sydämensä eivät olleet oikeita Jumalan edessä" (Öivind Andersen).
Varsinainen asian olemus ei ole sinetti, vaan SINETÖITÄVÄ ASIA! Me emme saa tehdä sinetistä
hallitsevaa pääasiaa, vaan keskeisin on sinetöitävä asia, USKO.
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6) Kasteen anti
Ympärileikkauksen tapaan kaste merkitsee sinettiä, vahvistusta USKOVALLE. Epäuskoiselle, joka on
ilman uskon lahjaa, kaste ei pysty antamaan mitään; koska hänellä ei ole mitään mitä sinetöidä!
Vasta uskoontulon jälkeen kasteella sinettinä on käyttöä. Se on uskosta irrallisena aivan
merkityksetön. Kasteella ei ole mitään "itsenäistä" antia.
Meidän tulee ponnistella enemmän sen suhteen, että ihmiset tulisivat uskoon. Uskoontulo on siis
"ykkösasia". Kastehuoli on vasta tämän jälkeen.
"Ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen kaste ei vaikuta mitään. Puhuminen ´salatusta kasteen
armosta` sen kohdalla, joka on kastettu, mutta ei usko Jeesukseen, on vain harhaanjohtamista.
Kaste merkitsee yksinomaan jatkuvaa velvoitusta kääntyä sellaiselle, joka ei elä Jeesuksen kanssa"
(Öivind Andersen).
7) Hyödyllisyys
Sekä ympärileikkaus ja kaste ovat liiton merkkejä, mutta ne hyödyttävät vain niitä, jotka kantavat
hyvää hedelmää.
"Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun
ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi" (Room. 2:25).
Sovellutus: "Kaste on kyllä hyödyllinen, jos sinä elät kristityn elämää, mutta jos et sitä elä, niin
sinun kasteesi on tullut kastamattomuudeksi (olkoon se sitten lapsi- tai uskovien kaste!)” –
kasteesta ei tällöin ole sinulle mitään hyötyä!
Ratkaistaan asia vaikutuksen mukaan ja siitä käsin. Jos kasteen merkitys ja hyöty jäävät pelkästään
kunkin kuvittelun varaan, silloin ollaan heikoilla. Olemme tekemisissä "luulouskon" kanssa. Pitää
löytyä näyttöä!
Jos kasteuudestisyntyminen ei johda kristilliseen elämään, kerskaus tällä kohden osoittautuu
turhaksi – kaste on tullut kastamattomuudeksi. Tällöin kasteuudestisyntyminen on todettu ja
todistettu kuplaksi – ja kirkon petokseksi! Eikö Suomen kansa riitä todistajaksi tällä kohden?
"Kristuksen ympärileikkaus" (Kol. 2:11-13) on totta ainoastaan KASTETTUJEN USKOVIEN
KOHDALLA – muiden kohdalla se on vailla katetta!
8) Ulkonainen ja sisäinen
Ulkonainen ympärileikkaus ei vanhassa liitossa riittänyt. Ulkokullatut juutalaiset luottivat siihen,
että he ovat Aabrahamin lapsia ja ympärileikattuja. Samoin tänään luotetaan luterilaiseen
kirkkoon ja KASTEESEEN. Sekä ympärileikkaus että kaste ovat ULKONAISIA asioita, jotka eivät riitä
– eikä niitä ole tarkoitettu pelastuksen perustaksi.
"Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita" (5. Moos. 10:16).
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"Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki
eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset" (Kol. 2:13).
"Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä –
niinkuin teidän isänne, niin tekin" (Apt. 7:51).
Uusi elämä ei tullut ympärileikkauksen, vaan sydämen muutoksen kautta:
"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra:
Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen
heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani" (Jer. 31:33).
"Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä
poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän
sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun
oikeuksiani ja pidätte ne" (Hes. 36:26-27).
9) Ei ole mitään
Ympärileikkaus oli Jumalan säätämys. Kuitenkin, kun pelastuksesta on kysymys, sen arvo kalpenee
– se kärsii auttamattomasti inflaation! Jos pelastus halutaan lainomaisesti ja automaattisesti sitoa
ympärileikkaukseen tai kasteeseen, ollaan harhateillä: "Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä
ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus" (Gal. 6:15). Tässä annetaan ymmärtää, että "uusi
luomus" on sekä ympärileikkauksen että kasteen suhteen erillinen, irrallinen ja itsenäinen asia.
Varsinainen asia on ihmisen muuttuminen uudeksi luomukseksi – ympärileikkaus ja kaste ovat
tähän
kuuluvia
LIITÄNNÄISIÄ
(sinettejä!).
Tässä
me
teemme
johtopäätöksen:
UUDESTISYNTYMINEN, JOKA TEKEE IHMISESTÄ UUDEN LUOMUKSEN, ON OIKEA, AITO JA
TODELLINEN! Kasteuudestisyntymisen kohdalla ei tästä ole riittävästi näyttöä. Asia raukenee –
näytön puutteeseen!
10) Ei auta
Ympärileikkauksen ja kasteen "apu" pelastuksessa on marginaalinen: "Sillä Kristuksessa
Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta
vaikuttava usko" (Gal. 5:6).
Kasteelle ei saa antaa muuta merkitystä kuin mitä Raamattu sille antaa: KASTE ON USKON SINETTI!
Sillä on arvoa vain sinettinä. Thomas Wilcox, eri hengellisissä piireissä varauksetonta luottamusta
nauttiva Jumalan mies, rohkenee jopa nimittää kastetta "roskaksi":
"Jos uskot, täytyy sinun joka päivä luopua (niitä tappiona ja roskana pitäen, Fil. 3:7,8)
etuoikeuksistasi, kuuliaisuudestasi, kasteestasi, pyhityksestäsi, täytetyistä velvollisuuksistasi,
armolahjoistasi, kyyneleistäsi, liikutuksistasi, nöyryydestäsi, ja on sinun korotettava vain Kristus."
(Wilcox: Kallis hunajan pisara).

