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KASTE: PIENI VAI SUURI ASIA?                                                       Väinö Hotti 

Vilkasta aikaa 

Hengellisellä kentällä käy tänään ennen näkemätön vilske. Uusia yrityksiä syntyy kuin ”sieniä 

sateella”. Ajankuva: kilpalaulanta, kilpakosinta, kilparahastus. Uskovalla on hyvät mahdollisuudet 

toteuttaa ”toimintaviettiään”. Samalla tulee hyvin esille se että ”ihminen on luonnostaan 

uskonnollinen”.  

Opitonta aikaa 

”Itse emme ota kantaa oppikysymyksiin juuri sen takia, että evankeliumi pysyy pääasiana” 

(21.8.2015). 

Siunauksin 

Radio Dei 

Kirsi Rostamo  

 

----------------- 

 

Tämä päätoimittaja Kirsi Rostamon viesti lienee suuntaa-antava molemmille suomalaisille 

kristillisille valtamedioille (TV7 ja Radio Dei). Kaikki opillisuus on näille myrkkyä. Ohjelmat 

koostuvat pitkälti henkilökohtaisista kokemuksista.  

 

Rostamon mukaan meille julistetaan ”opitonta evankeliumia”. Raamattu tosin ei tunne moista 

kummajaista. 

 

Ei harhaoppia – ei lahkolaisuutta 

 

Edellisestä johtavasta periaatteesta on seurauksena, ettei ketään voi sanoa harhaoppiseksi eikä 

myöskään lahkolaiseksi. Jokainen saa pitää oman raamattutulkintansa – kaikki ovat yhtä oikeita. 

Mediat tarjoavat vapaan temmellyskentän eri näkemyksille – kaikki kukat saavat kukkia! Kukaan ei 

ole ehdottomasti oikeassa eikä kukaan taas ole harhassa. Jokaisen raamattutulkinta on 

hyväksyttävissä. Lähtökohtaisesti toimitaan populismin säännöillä. Noudatetaan näin politiikan 

periaatteita. 

 

Itse asiassa tällöin yhdytään saumattomasti yhteiskunnassa vallitsevaan relativismiin (kaikki on 

suhteellista). Kenelläkään ei ole monopolia totuuteen. Kaikki mielipiteet ovat samalla viivalla. 

 

Raamattu – opillinen kirja 

 

Raamattu on oppia täynnä. Lisäksi meidän on syytä muistaa, että ”kristinusko on vahvasti opillinen 

uskonto”. Tähän löytyy vankka peruste kaste- ja lähetyskäskystä: 

 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 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). 
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YLEINEN NÄKEMYS KASTEESTA 

Nykyisessä opillisessa sekamelskassa on eräs ongelma myös se, että priorisointi on olematonta. 

Tärkeät opinkappaleet voidaan hylätä toisarvoisina ja taas päinvastoin.  Tästä on seurauksena 

onneton sekasotku. Tämä koskee myös kastetta.  

1. Nimenantotilaisuus 

Tämä lienee yleinen suhtautuminen kasteeseen suomalaisessa maisemassa. Muinaisista ajoista 

lähtien on kuviteltu, että ”pappi antaa lapselle nimen”. Hengellinen merkitys on jäänyt enemmän 

tai vähemmän taka-alalle. Tässä toteutuu kasteen ”alamerkitys”. 

2. Uskoontulo 

Eräs evankelinen pappi totesi lapsensa kastamisen jälkeen: ”Meidän Lauri tuli uskoon.”  Tässä taas 

olemme tekemisissä kasteen ”ylämerkityksen” kanssa. Samalla tämä on katolista 

sakramentalismia. Jeesus siunatessaan lapsia edellytti näiden olevan uskossa ennen ja ilman 

kastetta ja ympärileikkausta. He olivat uskossa myös ennen kuin Jeesus siunasi heitä.  

3. Riitti 

Hyvin yleinen lienee nykyään kasteen käsitteleminen ”riittinä”. Se kuuluu asiaan, mutta sitä ei 

erikoisesti korosteta. Sen raamatullisuutta ei tutkita eikä oteta esille. Siihen suhtautuminen on 

lähinnä ehdonvallan (adiafora-) asia – kukin saa ajatella siitä kuten tykkää! Tällä asenteella 

pyritään erikoisesti suojelemaan pyhää ja antikristillistä ekumeniaa. Tämän varjelemiseksi ollaan 

valmiit heittämään kaste vähin äänin ”marginaaliosastoon”. Samalla kaste tavallaan ”vaietaan 

kuoliaaksi”. 

RAAMATTU JA KASTE 

1. Megakaste 

”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet” 

(Gal.3:27). 

Kaikki ”Jeesuksen nimeen kastetut” ovat Jeesuksen päällensä pukeneet! HALLELUJA! 

Voimmeko tämän jälkeen koskaan enää liikaa ylistää kastetta? 

Tämän vahvistukseksi saamme lukuisia raamatunlauseita: 

 "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me 

tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23). 

”ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani” 

(Room.15:29). 

”Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27). 

”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä 

tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan 

rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room.8:38,39). 
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”Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, 

elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat” (Room.14:8). 

”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 

Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni” 

(Gal.2:20). 

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 

uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 

2. Jumalan osuus – ihmisen osuus 

Jumala antaa ”loistopuvun”, ihmisen osuudeksi jää sen vastaanottaminen ja siihen pukeutuminen: 

”Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja 

pukeutukaamme valkeuden varuksiin” (Room.13:12). 

”Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja 

irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin 

pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät” (Room.13:13,14). 

”että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee 

itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi 

ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen” (Ef.4:22-24). 

”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet” (Ef.6:11). 

”Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa  

ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole 

kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei 

skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette 

Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, 

nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne 

anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin 

myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden 

side” (Kol.3:9-14). 

”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen 

nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon" (1. Piet.5:5). 

3. Välttämätön pelastukseen 

”Uskoon tullut ja kastettu on pelastuva, mutta epäuskoisena pysynyt tuomitaan kadotukseen” 

(Matt.16:16; Saarnivaaran käänn.). 

Pelkästään tämä raamatunkohta vakavasti velvoittaa kastamaan ihmisiä. On kysymys 

”pelastumisesta”. Pelastumiseen tarvitaan sekä usko että kaste. Näiden keskinäisestä 

järjestyksestä ei ole kysymys. Jos kaste on estetty jostakin välttämättömästä syystä (ryöväri 

ristillä), pelastuminen on kuitenkin mahdollista. 

”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena” (1. Piet.3:21). 
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4. Jeesuksen käsky 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 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). 
 
Kuka uskaltaa uhmata Jumalan Pojan käskyä? Käsky koskee ”kaikkia kansoja”, miehiä, naisia, 
nuoria ja vanhoja. Ihmisellä ei ole oikeutta jättää mitään kansanosaa kastekäskyn ulkopuolelle. 
 
5. Sisältyy uudestisyntymiseen 
 
Kaste kuuluu Jeesuksen sanojen mukaan olennaisena osana uudestisyntymiseen. On harhaoppia 
puhua uudestisyntymisestä ilman kastetta: 
 
”Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei 
hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan” (Joh.3:5). 
 
”hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme töiden ansiosta, vaan laupeutensa mukaan 

uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta” (Tiit.3:5; Saarnivaaran käänn.). 

6. Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen kastetut 

Meidän pyhitykseemme sisältyy kaksi osaa; nämä molemmat kuuluvat kasteeseen: 

1. Kuoleminen Jeesuksen kanssa ristillä. 2. Ylösnouseminen Jeesuksen kanssa pääsiäisaamuna.  

Nämä kuuluvat pyhityksen ”rautaiseen ytimeen”. Näiden sisäistäminen saa aikaan pyhityksen. 

Ilman näitä on pyhityksestä turha puhua. Vanha ihmisemme ristiinnaulittiin pitkäperjantaina 

Jeesuksen kanssa, uusi ihminen nousi pääsiäisaamuna Jeesuksen kanssa ylös uuteen elämään. 

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?  

Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?  

Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen 

kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 

kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää 

meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita 

yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun 

tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin 

ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on 

vanhurskautunut pois synnistä” (Room.6:1-7). 

”joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois 
kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut" (1. 
Piet.2:24). 
 
Joka hylkää kasteen, hylkää samalla raamatullisen pyhityksen! Pyhitys on alusta loppuun asti 
kasteen hedelmää! 
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7. Rakkaus – kasteen hedelmänä 
 
Väärä kastenäkemys johtaa kuppikuntiin, uskovat vihaavat toisiaan.  Riidellään kastetavasta ja 
ajaudutaan lillukanvarsiteologiaan. Selvin pyhityksen hedelmä on uskovien keskinäinen rakkaus. 
Tämä on myrkkyä lahkolaishengelle. Raamatullinen pyhitys johtaa välttämättä ekklesiayhteyteen! 
Pitkäperjantai ja pääsiäinen ovat Jumalan kansan yhteyden sinettinä! Siellä, missä Golgatan risti ja 
pääsiäisaamun hauta ovat tutut (on sisäistetty), ei ole mitään ongelmaa uskovien yhteyden 
suhteen! Voidaan jopa sanoa, että tällöin yhteys tulee ”automaattisesti”. 
 
”Jos halutaan saada selville seurakunnan hengellinen tila jollakin seudulla tai koko maassa, ei 
kannata katsoa kirkossa kävijöiden määrää, ehtoollisvieraiden lukua, uhrilahjojen suuruutta, 
kokousten ja jumalanpalvelusten paljoutta – vaan on mentävä uskovien joukkoon ja asetettava 
lämpömittari pyhien yhteisöön” (Fredrik Wislöff). 
 
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 
että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 
keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 
 
8. Kaikki annetaan kasteessa 
 
Kaikki, mitä syntinen tarvitsee, on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen hedelmää. Kasteen 
ytimessä ovat: 1. Jumalan sana. 2. Vesi. 3. Sisäistäminen.  
 
Ilman sisäistämistä (samaistumista Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen) kaste jää turhaksi. 
 
”Kaste vaikuttaa syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa 
iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset” (Luther, Vähä 
Katekismus). 
 


