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KASTETTU JEESUKSEEN I

Väinö Hotti

Kasteartikkeli: ss.177-200
https://www.missiosakarja.
net/kristinopista.pdf
(nettikuva)
VÄINÖ HOTTI

Risto Santalan
tarkistama

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 - ja kristittyjen yhteyden turmelemiseen. Usein tehdään omasta "shibboletista" (Tuom. 12:5-6) lyömäase, jolla vastustajaleiriin kuuluva
verisesti kukistetaan. Tällä ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisen raamatullisuuden kanssa! Useimmat kastekiistat on laitettava hengellisen alaikäisyyden,
lihallisuuden, lahkolaisuuden ja heikon kristillisen tiedon tiliin, 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!

Joka uskoo ja kastetaan – joka kastetaan ja uskoo
"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" (Matt. 28:19-20).
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"Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen" (Biblia ja myös Agricola).
"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen" (Mark. 16:16).
"He that believeth and is baptized shall be saved" (King James Version)
"Uskova ja kastettu pelastuu" (Novum).

- Markuksen kastekäsky kuuluu kreikaksi:
"Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu".
Aoristit "pisteusas kai baptistheis" merkitsevät
kertakaikkista ja ehdotonta asennetta. Niinpä
kysymys on siitä, että "on uskossa" ja passiivin
menneessä aikamuodossa "theis"-liitteet sitä,
että "on kastettu". Ei siinä ole
marssijärjestystä (Risto Santala).
(nettikuva)
RISTO SANTALA
18.5.1929 – 26.9.2012
Kaste ja 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).

3

Kaste, samoin kuin kaikki uskonelämään liittyvä, on vapaaehtoista. Tosin kirkko on
tällä kohtaa monta kertaa käyttäytynyt vanhatestamentillisesti lähtemällä
pakkokastamisten tielle. Monet muutkin kirkon toiminnot ovat evankeliumin
hengen vastaisesti vuosisadasta toiseen kantaneet "pakko" - leimaa.
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 ei kastettu, ellei hän ollut ensin
tullut uskoon.

Kansankirkkojärjestys
Aabraham sai uskon ennen ympärileikkausta. Yleensä ihmiset kuitenkin vanhassa
liitossa tulivat uskoon ympärileikkauksen jälkeen. Heitä ei tietenkään uudestaan
ympärileikattu. Oltiin "kansankirkkosysteemissä". Näin 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.
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(nettikuva)
ÖIVIND ANDERSEN

"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.
6) Kasteen anti
Ympärileikkauksen tapaan kaste merkitsee sinettiä, vahvistusta USKOVALLE. Epäukoiselle, 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.
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"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."
Ratkaistaan asia vaikutuksen mukaan - ja siitä käsin. Otetaan avuksi empiirisyys
(kokemus) + hedelmät, kuten Paavalikin tekee. Jos kasteen merkitys ja hyöty jäävät
pelkästään kunkin kuvittelun varaan, silloin ollaan heikoilla. Olemme tekemisissä
"luulouskon" kanssa. Pitää löytyä näyttöä!
Jos kasteessa tapahtuva uudestisyntyminen ei johda kristilliseen elämään,
kerskaus tällä kohden osoittautuu turhaksi – kasteesi 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! Usko saa kasteen
voimaan!
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).
"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:
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"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.

