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LUTERILAISUUDEN PERUSPILARIT  III                Väinö Hotti   

  

 

          (nettikuva)  

    MARTTI LUTHER  
10.11.1483 – 18.2.1546  
 
Teh. V.Hotti 
 
9. KASTE 

”Kaste on autuutta varten välttämätön” (Tunnustuskirjat, s.135). 

”Pelastus tarjotaan kasteen yhteydessä” (emt. s.136). 

”Jos kasteesta poistetaan sana, se on aivan samaa vettä kuin keittämistä 

varten palvelijattaren käyttämä vesi” (389). 

”Usko yksin tekee ihmisen kelvolliseksi ottamaan hyödyksensä vastaan 

tämän autuutta-antavan jumalallisen veden. Kun autuus näet noilla 

sanoilla veden ohella ja kanssa tässä tarjotaan ja luvataan, se voidaan 

vastaanottaa yksinomaan siten, että me sen sydämestä uskomme. 

Uskotta se ei lainkaan hyödytä, niin jumalallinen ja ylen runsas aarre kuin 

se itsessään onkin” (390). 

”Kasteessa tuodaan jokaiselle oven eteen aarre” (391). 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus 

sanoo: Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, 

että uskovaisen koko elämä on oleva 

parannusta” (Luther, 1. teesi, 1517). 
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”Kaste on kyllä oikea, mutta minä valitettavasti en sitä oikein omistanut” 

(393). 

”Kaste on oikea, kunhan vain sana on veden ohella, vaikkei siihen usko 

liittyisikään. Minun uskoni näet ei perusta kastetta, vaan se vastaanottaa 

kasteen. Kaste siis ei muutu vääräksi, vaikkakaan sitä ei oikealla tavalla 

omisteta ja käytetä, koskapa se, niin kuin sanottu, ei ole sidottu meidän 

uskoomme, vaan sanaan… Sillä vaikka lapset, niin kuin sanottu, eivät 

uskoisikaan, mikä kuitenkaan ei pidä paikkaansa, niin kuin vast´ikään 

todistettiin, olisi kaste sittenkin oikea, eikä heitä kukaan saa mennä 

toistamiseen kastamaan”  (392). 

”Lapsenkaste on Kristukselle otollinen; sen todistaa riittävästi hänen oma 

tekonsa, se nimittäin, että Jumala monista tällä tavoin kastetuista tekee 

pyhiä ja on antanut heille Pyhän Hengen… Mutta ellei lastenkaste olisi 

Jumalalle otollinen, hän ei antaisi ainoallekaan niistä Pyhää Henkeä” 

(392). 

 

                   (nettikuva)     

      
             (nettikuva) 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja 

sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaas-

sa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki 

kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla hei-

tä 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) 

”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei 

usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark.16:16). 

- 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, 18.5.1929 – 26.9.2012). 
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    (nettikuva) 

ÖIVIND ANDERSEN 

LAPSIKASTE JA UUDESTISYNTYMINEN  

Öivind Andersen (norjalainen) 

"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...” 

”Pitäisi ilman muuta olla selvää kaikille, että Room.6:3-4 ei ole kirjoitettu 

meille yleiseksi kasteopetukseksi. Koko asiayhteys osoittaa tarpeeksi 

selvästi, että tässä puhutaan vain uskoville ihmisille muistutukseksi heille 

jostakin aivan määrätystä asiasta heidän kasteensa yhteydessä. Siksi 

tämä sana voidaan sovittaa vain jo uskossa oleviin...” 

”´Kasteen armoksi` kutsuttu ei ole jotakin uudenlaista armoa. On 

olemassa vain yhdenlaista armoa: Jumalan armoa Jeesuksessa 

Kristuksessa...” 

”Merkitseekö tämä sitä, että Jeesuksen nimeen kastettavat syntyvät 

uudesti ja tulevat Jumalan yhteyteen?...Tämä ei voi olla oikein Uuden 

testamentin mukaan...Vain silloin jos he todella uskovat! Jos on 

kysymyksessä aikuiset ihmiset, edellyttää kaste kääntymistä Jeesuksen 

puoleen ja henkilökohtaista uskonsa tunnustamista Häneen. Lapsena 

Käännetty englannista- 
Øivind Andersen on norjalainen filologi. Hän syntyi 

Oslossa ja otti tohtori Filos. tutkinto vuonna 1976 

opinnäytetyöllä Paradeigmata. Beiträge zum 

Verständnis der Ilias. Hänet nimitettiin professoriksi 

Trondheimin yliopistoon vuonna 1980, ja vuosina 1989-

1993 hän oli Ateenan Norjan instituutin ensimmäinen 

johtaja. Wikipedia (englanti) 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98ivind_Andersen
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kastetun henkilön on välttämätöntä tulla henkilökohtaiseen, varmaan 

uskoon Jeesukseen...” 

”Ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen kaste ei vaikuta mitään. 

Puhuminen ´salatusta kasteenarmosta` sen kohdalla, joka on kastettu, 

mutta ei uskossa Jeesukseen, on vain harhaanjohtamista. Kaste 

merkitsee yksinomaan jatkuvaa velvoitusta kääntyä sellaiselle, joka ei elä 

Jeesuksen kanssa... Kastetun, mutta ei uskovain ihmisen tilaa, voitaisiin 

siis luonnehtia näin: Hänelle kuuluu koko pelastus. Mutta hän ei omista 

sitä...”  

”Kasteen armon julistaminen on samaa kuin Kristuksen julistaminen! Se ei 

merkitse puhumista kastetuille heidän kastamisestaan! Joku voi puhua 

kasteesta koko elämänsä ajan, ja muistuttaa ihmisille että heidät on 

kastettu, julistamatta kertaakaan kasteen liittoa. Ihmisiä muistutetaan 

välikappaleesta, eikä Hänestä, jota varten välikappale on tarkoitettu. Joka 

sitä vastoin julistaa Kristusta, julistaa kasteen liittoa - vaikka hän ei 

mainitsisi sanaakaan kasteesta. Kun julistus saa johtaa kastetun ihmisen 

kääntymykseen ja uudestisyntymiseen uskon kautta Jeesukseen, silloin - 

ja vain silloin - saarnamies on saanut johtaa kastetun ihmisen ´ kasteen 

liittoon`"  

Öivind Andersen, Uskosta uskoon ( Uusi Tie 1975, ss.324, 327-330). 

KASTE JA PELASTUS 

 
Kun uskova samaistuu 
Kristuksen kuolemaan 
ja ylösnousekseen 
uskon kautta kasteessa, 
hän pääsee Kristuksesta 
osalliseksi! Kristus tulee  
tällöin hänelle vanhurskau- 
deksi ja pyhityksesksi! 

”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” (Rom.6:1-4). 


