JEESUKSEN KASTE JORDANILLA
Luuk. 3:15-22
15. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, olisikohan Johannes ehkä Kristus.
16. Johannes vastasi kaikille: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua
väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät
Pyhällä Hengellä ja tulella.
17. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa. Viljan hän
kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."
18. Monia muitakin kehotuksia antaen Johannes julisti kansalle evankeliumia.
19. Neljännesruhtinas Herodes sai Johannekselta nuhteita veljensä vaimon Herodiaan ja
kaiken sen pahan tähden, mitä hän, Herodes, oli tehnyt.
20. Kaiken muun lisäksi hän sulki Johanneksen vankilaan.
21. Kun paljon kansaa kastettiin, myös Jeesus sai kasteen ja rukoili. Silloin taivas aukeni,
22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen näkyvänä kyyhkysen hahmossa. Taivaasta
kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani. Sinuun minä olen mieltynyt."
Johanneksen kaste ja kristillinen kaste
Kristillinen kaste asetettiin vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen lähetyskäskyn
antamisen yhteydessä siitä syystä, että vasta Jeesuksen kärsiminen ja kuolema,
hautaaminen ja ylösnousemus antoivat kasteelle sisällön. Johannes Kastajan kastetta ei
missään vaiheessa samaistettu kristilliseen kasteeseen. Apostolien tekojen 19. luku kertoo,
miten Johannes Kastajan kasteella kastetut kastettiin uudelleen kristillisellä kasteella. Miksi
sitten Jeesuskin kastettiin Johanneksen kasteella ja missä suhteessa se on kristilliseen
kasteeseen, joka liittää ihmisen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen? Mikä oli se
vanhurskaus, joka vaati Jeesuksen kastamista Jordanissa? Ja mitä Jeesuksen kaste silloin
merkitsee meille?
Johannes: tiivistetty Vanha Testamentti
Johannes Kastajaa voidaan täydellä syyllä nimittää yhteen henkilöön tiivistetyksi Vanhaksi
Testamentiksi. Hänen tehtävänsä oli toisaalta julistaa Jumalan lakia sen äärimmäisessä
terävyydessä. Johannes ei tyytynyt vain julistamaan sitä, vaan hän kohdisti kaikki
lainvaatimukset kaikkein ankarimmin omaan itseensäkin. Vaikka hän ei toiminnassaan
tehnyt ainoatakaan ihmettä, hänen julistuksensa äärimmäinen terävyys ja totuudellisuus veti
valtaisat ihmisjoukot häntä kuulemaan. Johanneksen julistama laki murskasi hänet
itsensäkin siinä määrin, että ellei hänellä olisi ollut Vanhan Testamentin hyvää uutista
tulevasta Messiaasta, vapauttaja Kuninkaasta tuotavanaan, hänkin olisi sortunut lain
vaatimusten edessä. Kun hän sitten saattoi eräänä päivänä osoittaa Jeesusta, hän kutsui
Jeesusta Jumalan Karitsaksi, sillä hän ymmärsi, että koko Vanhan Testamentin laki vaati ja
lupasi Jumalan itsensä valmistamaan Uhrikaritsaa, joka kykenisi ottamaan pois ei vain
maailman, vaan myös hänen omat syntinsä.
Johanneksen tietoisuus omasta syntisyydestään ilmeni siinä, että hän ei olisi pitänyt itseään
arvollisena kastamaan Jeesusta. Johannes tiedosti myös oman kasteensa vähäpätöisyyden
Jeesuksen rinnalla, kun hän totesi, että toisin kuin hän, joka kastoi vedellä parannukseen,
Jeesus oli kastava ihmiset Pyhällä Hengellä. Näin Johanneskin osoitti, että Pyhän Hengen
saaminen on olennainen osa kristillistä kastetta.

1

Parannuksen kaste
Johannes määritteli oman kasteensa parannuksen kasteeksi. Hän kastoi vain ne, jotka
tunnustivat syntinsä. Näin Johanneksen kasteen ydin ei ole siinä, että se kykenisi
tarjoamaan pelastusta, vaan se oli julkista tunnustautumista siihen, että kastettava oli
rikkonut Vanhassa Testamentissa Jumalan ilmoittaman lain ja että hän syntisenä ansaitsi
tulla hukutetuksi, niinkuin Nooan aikuinen ihmiskuntakin. Toisaalta Johanneksen kaste
merkitsi jäämistä sen odotuksen varaan, että Jumala on omien lupaustensa mukaan
valmistava Messiaassa pelastajan, joka ei tulisi vain jonkinlaisena poliittisena vapauttajana,
vaan tulisi pelastamaan ihmiset heidän synneistään. Näin Johanneksen kaste valmisti
ihmisiä kristilliseen kasteeseen. Vaikka laki eikä syntien tunnustaminen parannuksessa
itsessään ei kykene ketään pelastamaan, ne ajoivat ihmisiä Kristuksen luo. Näin Johannes
valmisti kansaa vastaanottamaan pelastuksen Jeesuksessa.
Kaste lakiin ja kaste evankeliumiin
Koska Johanneksen kaste liittää ihmisen Jumalan vanhurskaaseen lakiin, sen sisältö kuuluu
myös osana kristilliseen kasteeseen. Siinäkin ihminen tunnustautuu kuoleman
ansaitsevaksi. Mutta kristillinen kaste liittää meidät kuitenkin ensisijassa evankeliumiin.
Kristillinen kaste ei siis ole vain kuolemantuomio, vaan se lahjoittaa myös tämän tuomion
loppuun kärsittynä Jeesuksen kärsimyksessä ja kuolemassa ristillä. Kun Johanneksen kaste
viittaa tulevaan pelastukseen siinä, että kastevedestä noustaan elävänä, vaikka olisikin
ansaittu kuolema, kristillinen kaste ei vain lupaa ylösnousemuselämää, vaan antaa sen
liittämällä ihmisen Jeesukseen ja Hänen ylösnousemuselämäänsä.
Lain tutkima Jeesus
Jeesuksen kaste Johanneksen kasteella tarkoittaa meidän kannaltamme ensinäkin sitä, että
Jeesus suostui viimeisintä myöten Jumalan pyhän lain tutkittavaksi ja tuomittavaksi. Koko
Hänen hiljainen vaelluksensa Nasaretin Puuseppänä ja veljiensä ja perheensä elättäjänä
Joosefin kuoleman jälkeen alistetaan nyt Jumalan pyhän lain kirkkaimpaan valokeilaan ja
sen tutkittavaksi. Kun sitten Isä sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen
mielistynyt", Hän antoi tunnustuksen siitä, että Jeesuksen vaellus oli ollut täydellinen lain
vaatimusten valossa ja täydellinen kuuliaisuus Isälle oli tuottanut Isän mielisuosion eli
hyväksynnän.
Isä hyväksyy Jeesuksessa
Meidän kannaltamme tällä asialla on suuri merkitys kristillisen kasteen kautta. Kun siinä
lahjoitetaan meille itsellemme koko Jeesus Kristus, saamme myös omaksemme sen
täydellisen lainkuuliaisuuden, jota Jeesus osoitti. Kasteessa saadun lahjan perusteella
voimme siis uskossa ottaa vastaan omalle kohdallemme nuo sanat: "Olet Jumalan rakas
lapsi, johon Isällä on mielisuosio, jonka Isä hyväksyy." Jeesuksen aktiivinen laintäyttäminen
tulee Häneen yhteenkasvaneen omaisuudeksi. Kaste ei siis tarjoa vain syntien
anteeksiantamusta Jeesuksen passiivisen eli meidän sijaisenamme kärsivän uhrin
perusteella, vaan myös aktiivisen Jumalalle kelpaavan elämän, jonka Hän eli meidän
sijaisenamme.
Jordanilta Golgatalle
Kun Johanneksen kaste oli parannuksen kaste, jonka saivat ne, jotka tunnustivat omat
syntinsä, miksi Jeesuksen synnittömän täytyi käydä tälle syntisten kasteelle. Käsittääkseni
kysymys oli siitä, että Jeesuksen tie meidän sijaiskärsijänämme alkoi juuri Jordanilta. Hän
ei mennyt veteen tunnustamaan omia syntejään, vaan tunnustamaan ihmiskunnan synnit
omikseen lähteäkseen kantamaan niiden vastuun loppuun asti. Jeesus ikäänkuin keräsi ne
2

synnit, jotka Johanneksen kasteen saaneet olivat Jumalan lain mukaisesti tunnustaneet ja
lähti kulkemaan niiden kanssa Golgatalle.
Vanhurskauden täyttäminen
"Kaiken vanhurskauden täyttäminen" Jeesuksen kasteessa Jordanilla liittyy myös siihen,
mitä Paavali kirjoittaa Jeesuksen sovitustyön ja vanhan liiton aikaisten, mutta erilaisin uhrein
peitettyjen syntien anteeksisaamisen suhteesta.
...Kristuksen Jeesuksen Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä,
osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
jumalallisessa kärsivällisyydessään,...(Room. 3:24-26)
Jeesus otti siis kantaakseen myös Vanhan liiton aikaiset synnit, jotta Jumalan
oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus, joka vaatii jokaiselle synnille tuomion ja rangaistuksen,
tulisi voimaan. Jumala ei voi antaa anteeksi ilman sovitusuhria, ilman Jeesuksen veren
vuodattamista. Kun Jumala suuressa kärsivällisyydessään oli luvannut anteeksiantamuksen
vanhassa liitossa eläinuhrien kautta, kysymys oli vain viittaamisesta Jeesuksen tulevaan
veriuhriin Golgatalla. Golgatan tulevasta uhrista eläinuhrit tulivat voimaan. Jotta siis
Jumalan vanhassa liitossa osoittama armo ei olisi ristiriidassa Hänen pyhän
oikeudenmukaisuutensa kanssa Jeesuksen tuli ottaa kaikki menneisyyden synnitkin
kantaakseen. Se taas alkoi Jordanilta. Näin "kaikki Jumalan vanhurskaus" täytettiin.
Kaste Pyhän Kolminaisuuden nimeen
Jeesuksen kaste Jordanilla on edelleenkin kuva tulevasta kristillisestä kasteesta siinä
mielessä, että kasteelta nousseen Jeesuksen päälle laskeutui Pyhä Henki kyyhkysen
muodossa ja Isä vakuutti rakkautensa omaan Poikaansa. Kristillisessä kasteessa
Jeesukseen yhteenkasvaneen ihmisen pelastumisessakin on kysymys koko Pyhän
Kolminaisuuden toiminnasta. Pyhä Henki laskeutuu kastetun päälle. Jeesuksella oli jo
Pyhästä Hengestä sikiämisen perusteella täysi Pyhän Hengen täyteys, mutta Jordanin
kasteella Jumala ilmoitti, että Jeesus on kastava Pyhällä Hengellä. Ilman Pyhää Henkeä ei
ole mahdollista elää kristittynä.
Kaste ja tehtävä
Pyhä Henki antaa myös varustuksen sitä tehtävää varten, johon Jeesukseen kasteessa
yhteenkasvaneet lähetetään. Jeesus lähti toteuttamaan sovitustyötään Pyhässä Hengessä.
Herran oma on kutsuttu viemään kaikkeen maailmaan Hänen sovitustyönsä lahjaa,
pelastusta uskon kautta evankeliumiin. Mutta vain Pyhän Hengen voimassa ja
johdatuksessa tämä työ on mahdollista.
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