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KASTE JA UUDESTISYNTYMINEN

Väinö Hotti

”Sinä suruton, jumalaton ihminen, sinulle on
opetettu, että sinä olet kasteessa
uudestisyntynyt. Sinua on oikein koetettu
vakuuttaa tästä kaikella jumaluusopillisella
kekseliäisyydellä. Samoin sinulle on vakuutettu,
että koko tämä Suomen kansa on pelkkiä uusia
luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa!”

(nettikuva)
URHO MUROMA
10.5.1890 – 25.6.1966
Kurs. toim.; väliotsikot, allev. ja lih. VHn

URHO MUROMA: Ystävän sana on ankara
'En ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois Minun luotani" Ei jokainen, joka sanoo
minulle: 'Herra, Herra`, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee Minun
taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo Minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö
Sinun nimesi kautta ennustaneet ja Sinun nimelläsi ajaneet ulos riivaajia ja Sinun
nimesi kautta tehneet monta voimatekoa?` Ja silloin Minä julkilausun heille: , te
laittomuuden tekijät`" (Matt.7:21-23).
Mitä heiltä puuttui?
Kun olen koettanut tutkia Jumalan Sanan valossa, minkälaisia ihmisiä Jeesus näillä
sanoilla tarkoittaa, niin ensimmäiseksi minulle on selvinnyt: - Tässä ei ole kyse
joistakin tavallisista, puutteellisista uskovaisista. - Tässä on kyse ihmisistä, joiden
jumalisuuden perussuhde Herraan on aina ollut väärä, koska Herra ei ole heitä
koskaan omikseen tuntenut, vaikka Hän nyt vasta julkilausuu sen heille. Mitä on siis
heidän elämästään puuttunut? Vakavan rukouksen ja harkinnan jälkeen olen tullut
tähän tulokseen. He eivät olleet milloinkaan kokeneet uudestisyntymisen ihmettä
elämässään. Kaikessa kristillisyydessään he olivat pelkkiä luontojumalisia. He olivat
väärän jumaluusoppinsa uhreja. Ja tämä on kauheata. He olivat pappien ja muiden
sananjulistajien petoksen tuloksia. Nyt he kierivät helvetin tulessa.
Sana ratkaisee
Tämä on vakava asia. Sen kanssa ei saa leikitellä. Juuri tämän uudestisyntymisen
välttämättömyyden on Herra erittäin vakavasti laskenut minun sydämelleni. Siksi
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minä yritän puhua siitä niin vakavasti kuin konsanaan osaan. Kun tulee kysymys
tästä kristinuskon tärkeimmästä totuudesta, käytännöllisen kristillisyyden kannalta
katsottuna, silloin minä en kuuntele ketään muuta kuin Herraa Jeesusta Kristusta
ja mitä Hän, Pyhän Hengen kautta on tästä asiasta Sanassa ilmoittanut. Silloin eivät
merkitse mitään arvovaltaisimpainkaan ihmisten mielipiteet. Niin, mikään
inhimillinen mahti ei merkitse mitään Sanan todistuksen rinnalla.
Lyötävä lujasti
Tässä on lyötävä lujasti ja - armottomasti Herran totuuden puolesta, sillä kyseessä
on yksi kristillisyyden kohtalokkaimpia asioita. Kun kyse on uudestisyntymisen ihmeestä, silloin on kysymys suorastaan elämästä ja kuolemasta. Ja juuri tämän suurimman ja tärkeimmän kysymyksen hämäämiseksi on saatana, minun täytyy näin
sanoa, keksinyt erään vaarallisen valheen, jolla tuhansia, niin miljoonia ihmisiä petetään. Jeesus on kerran sanonut: "Joka on totuudesta, se kuulee Minun ääneni".
Jospa sinä tätä lukiessasi kuulisit Hyvän Paimenen äänen, Hänen, joka nyt on syvästi
huolestunut sinun tilastasi.
Väärä kasteopetus
Sinä suruton, jumalaton ihminen, sinulle on opetettu, että sinä olet kasteessa uudestisyntynyt. Sinua on oikein koetettu vakuuttaa tästä kaikella jumaluusopillisella kekseliäisyydellä. Samoin sinulle on vakuutettu, että koko tämä Suomen kansa on
pelkkiä uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa! Kaikki nuo jumalankieltäjät, jotka lapsuudestaan saakka ovat kasvaneet synneissään ja himoissaan, ilman sanottavaa vaikutustakaan Herran Hengestä, ne ovat uusia luomuksia Kristuksessa. Kaikki
nuo portot, murhaajat, vääryydentekijät, pilkkaajat, jotka eivät tiedä yhtään mitään
todellisesta hengellisestä elämästä, ne ovat uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki nuo ulkokultaiset salasyntiset, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty,
ne ovat uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa. Niin, koko Suomen kansa on
uudestisyntynyt Pyhästä Hengestä, joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Merkillinen kansa
Eikö olekin merkillinen kansa! Ja kaikki tämä on tapahtunut ilman vanhurskauttamista ja uskoa. Kaikki tämä on tapahtunut heidän tietämättään, ja ilman että 90 %,
niin, -ainakin 90 % heistä, on vähimmässä määrässäkään muuttunut. Ja nyt tämä
kansa kantaa ihania "vanhurskauden hedelmiä" Jumalan kunniaksi (!), sillä sanoohan
Jeesus: "Heidän hedelmistään te tunnette heidät."
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Saatanallinen valhe
Ystävät, veljet, rakkaat, nyt tahtoisin ihan ääneni muuttaa ja huutaa teille: "Eikö
tämänlainen julistus ole ihan saatanallinen valhe?" "Eikö tämänlainen julistus ole
mitä hirvittävintä Jumalan pilkkaa!" Eikö ole kauhistus Herran edessä sanoa jumalatonta vanhurskaaksi, tehdä siis pimeys valkeudeksi? (Jes.5:20). Eikö ole kauhistus
Herran edessä sanoa synneissä ja rikkomuksissa kuollutta ihmistä, joka tahtoo näissä
suruttomana elää ja niissä viihtyy, eläväksi ja uudestisyntyneeksi ihmiseksi eli eläväksi uskovaiseksi, jommoiseksi Raamattu aina esittää uudestisyntyneen ihmisen? Eikö
ole suorastaan Jumalan pilkkaa väittää Jumalaa herjaavaa kommunistia ja Kristusta
vihaavaa jumalattomuuden liiton jäsentä uudeksi luomukseksi Kristuksessa
Jeesuksessa? Saatanallisempaa valhetta ei enää yksikään ihminen voi keksiä.
Yleinen julistus
Ja tätä valhetta julistetaan nykyään julkisesti sadoista saarnatuoleista. Kansaa pimitetään. Suruttomia nukutetaan väärään turvallisuuteen. Helvettiä sillä opilla kansoitetaan. Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä on vaarallisimpia valheita kaikkien hengellisten valheiden joukossa, sillä se on suurin omantunnon
herätyksen este, ja vahvin väärän rauhan tuki. Kyllä meidänkin maassamme julistetaan niin paljon omiatuntoja turruttavaa evankeliumia, että on toisinaan kuin suruun
pakahtuisi.
Ex opere operato - oppi
Onko sinuakin yritetty pettää, rakas lukijani? Onko sinulle sanottu esim. näin:
”Kristus on tehnyt koko maailman autuaaksi kuollessaan Golgatalla. Sinut tehtiin
autuaaksi silloin, kun sinut kastettiin. Kun olet näin kahdesti autuaaksi tehty, niin
usko nyt vain omaan autuuteesi, niin totisesti olet autuas." Ei kauheammalla tavalla
voida ihmissielua pettää. Tässähän mennään ihan kierosti ohi elävän Kristuksen.
Tosiasia on, ettei Kristus ole tehnyt ketään autuaaksi näin "ex opere operato",
pelkästä tehdystä toimituksesta.
Koko maailman autuus
Hän on kyllä sovittanut koko maailman synnin, ja näin valmistanut autuuden mahdollisuuden suurimmallekin syntiselle. Muuta Hän ei pyydä kuin että syntisen mieli
muuttuu ja hän tekee parannuksen, silloin hän saa sulasta armosta lahjaksi
vanhurskauden ja omakohtaisen pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa, johon hän
saa yksinkertaisella, köyhällä uskolla tarttua.
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Tie helvettiin
Mutta ei kukaan tule autuaaksi uskomalla omaan autuuteensa! Ainoastaan usko
Kristukseen pelastaa. Tuo yllämainittu opetus sisältää mitä kieroimman juonen
sielujen turmioksi. Ja tuhannet ovat sen turvissa helvettiin menneet. Muuta en voi
ajatella. Toinen yhtä kiero väite on, että kaikki kastetut ovat kasteessa
uudestisyntyneet. Kun tätä oppia on nyt alettu julistaa sellaisillakin tahoilla, joilta
sitä ei voisi odottaa, on varmaa, että tämä sieluja hukuttava valhe tulee yhä
syvemmin juurtumaan suruttomien, uudestisyntymättömien ihmisten sydämiin. Ja
onhan tämä oppi kovin mukava, kun kotonaan iltalampun ääressä hiljaisessa
rauhassa tyytyy vain siihen, että miettii kristinuskon ongelmia.
Viimeisellä veräjällä
Toista on kun sielunhoitajana kamppailee kuolevan vuoteen ääressä, ihmisen, joka
kaiken elämänsä on luullut olevansa Jumalan lapsi vain sillä perusteella, että on kerran kasteessa muka uudestisyntynyt. Mutta nyt, joutuessa pyhän iäisyyden eteen, ei
olekaan elävää uskoa Jeesukseen, ei olekaan koskaan tullut tehtyä parannus, ei olekaan mitään pelastusvarmuutta, ei olekaan Pyhän Hengen todistusta, vaan kaikki luhistuu. Kammottava kuolema vain tuijottaa silmiin.
Muistaakseni se oli Sören Kirkegaard, joka kerran sanoi: "Sinulla tulee olla sellainen
jumaluusoppi, että sen joka hiven kestää kuoleman edessä." Mutta sitä ei kestä oppi
kasteessa tapahtuneesta uudestisyntymisestä. Ihminen ei voi saada rauhaa uskomalla olemattomaan uudestisyntymiseensä. Hänen täytyy kohdata elävä Herra, joka hänessä uskon synnyttää ja luo hänet uudeksi luomukseksi, sinetöiden hänet Pyhällä
Hengellään.
Oletko kokenut tämän?
Oletko sinä, rakas lukijani, kokenut tämän? Minulla on hätä sinun sielustasi. Sinä
olet suuressa itsepetoksen vaarassa. Älä anna rauhaa itsellesi eikä Herralle ennen
kuin olet saanut täyden selvyyden tässä suhteessa.
Paavo Ruotsalaisella oli tapana kysyä ihmisiltä, jotka tahtoivat käydä uskovaisista:
"Onko sinulla passi?" Tällä hän tarkoitti elävää Pyhän Hengen todistusta. Ellei
sinulla sitä ole, älä luota järkeisuskoosi, näyttää tuo sitten kuinka viehättävältä
hyvänsä. Kun olet saanut "passin", s.o. Hengen todistuksen, silloin vasta myös tiedät
jotain todellisesta uudestisyntymisestä. Ilman sitä on uskosi vain hyvää ja kaunista
jumaluusoppia, jolla menet helvettiin, vaikka kuinka huutaisit, "Herra", "Herra", ja
tekisit ihan ihmeellisiä asioita Jeesuksen nimessä.
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Nöyrry parannukseen
Pyydän sinua: Polvistu Herran eteen ja huuda koko sydämestäsi, että Herra Jeesus
lähettäisi sydämeesi Pyhän Hengen johdattamaan sinut koko totuuteen, jotta et vain
virran vietävänä painuisi kadotuksen kuiluun väärän jumaluusoppisi turvissa. Älä
anna itsellesi eikä Herralle rauhaa ennen kuin todella olet kokenut sen uudestisyntymisen, mistä Jumalan oma Pyhä Sana puhuu, sen uudestisyntymisen, jonka kautta
sinusta todella tulee uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa, jossa saat kokea, että
vanhat ovat kadonneet, ja katso, uusi on sijaan tullut.
Varo väärää kasteopetusta
Älä anna pettää itseäsi tuolla sieluja turmelevalla julistuksella kasteessa
tapahtuvasta uudestisyntymisestä, ilman uskoa ja vanhurskauttamista, vain
maagillisesti uudestisynnyttävän voiman saaneen pelastavan kasteveden kautta.
Tämä uusplatonilaisuudesta ja hellenistisistä mysteeriouskonnoista väriä saanut
käsitys sakramentin itsenäisestä voimasta on katolisen kirkon kautta pyrkinyt
valtaan luterilaisessakin kirkossa. Olen varma, että sen edessä korottaisi apostoli
Paavali vielä kerran äänensä ja huutaisi, kuten muinoin petetyille galatalaisille:
"Mutta vaikka me, tai enkeli taivaasta julistaisimme teille evankeliumia, joka on
vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. -Niinkuin
ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: Jos joku julistaa teille
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu! Ihmistenkö suosiota nyt etsin vai Jumalan? Tai pyydänkö olla ihmisille mieliksi? -Jos
vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija" (Gal.1:8-10).
Urho Muroma (Herää Valvomaan! 1/1937) Valoa ristiltä 11-12/1997
RAAMATUN OPETUS KASTEESTA JA PELASTUKSESTA

(nettikuva)

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 ” (Rom.6:1-5).

