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1. sunnuntai loppiaisesta 
Kasteen lahja 
Matt. 3:13-17 
 
13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille 
Johanneksen kastettavaksi.  
14. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet 
minun luokseni? Minunhan pitäisi saada 
sinulta kaste!"  
15. Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt 
vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta 
täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tah-
don." Silloin Johannes suostui hänen 
pyyntöönsä.  
16. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti 
vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja 
Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan 
kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen 
päälleen.  
17. Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on mi-
nun rakas Poikani, johon minä olen miel-
tynyt." 
 

13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille 
Johanneksen kastettavaksi.  
14. Tämä kuitenkin esteli ja sanoi: "Minä 
tarvitsen sinulta kasteen, ja sinä tulet mi-
nun luokseni!"  
15. Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Salli 
nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki 
vanhurskaus." Niin Johannes suostui sii-
hen.  
 
16. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti 
vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja 
Johannes näki Jumalan Hengen tulevan 
alas kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen 
päälleen.  
17. Taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tä-
mä on minun rakas Poikani, johon olen 
mieltynyt."

 
 
Mitä kaste merkitsee? 

"Mitä kaste Sinulle oikein päivittäisessä elämässä merkitsee?"  
Tähän kysymykseen saa uskovilta kristityiltäkin hyvinkin erilaisia vastauksia. 
Monet, jotka saattavat jopa lihallisella innolla kiivailevat mielestään ainoan oi-
kean kastekäsityksen puolesta, joutuvat tunnustamaan, että käytännön kristilli-
syydessä kasteella ei näytä olevan heille juuri mitään todellista merkitystä. 

 
Toisenlaisiakin vastauksia saattaa kyllä onneksi kuulla. Joku saattaa iloisena 
todeta, että hänen pelastusvarmuutensa luja ja muuttumaton perusta on siinä, 
että hänet on kastettu. Joku saattaa taas yhtyä erääseen japanilaiseen nuo-
reen, joka kastettiin 17 -vuotiaana. Hän kertoi, että vaikka hänelle ei mitään 
erikoista mielikuvaa tai voimakasta muistikivaa kasteesta olekaan, hän on jou-
tunut huomaamaan, että hänen asenteensa tiettyihin asioihin muuttui kasteen 
seurauksena. Ennen maalliset huvit olivat olleet hauskoja, mutta kasteen jäl-
keen ne alkoivat tuntua niin kovin tyhjiltä ja tarkoituksettomilta. 

 
Hämmennys 

Ymmärrän mainiosti, että moni uskova on kyllästynyt niin kirkkomme sisällä 
kuin sen ulkopuolella esiintyvien kastekäsitysten välillä käytäviin kiistoihin. Asi-
aa ei vähääkään helpota se, että monet kirkkomme sisällä julistavat kaikki kas-
tetut autuaiksi aivan soikeina sille epäuskon ja synnin todellisuudelle, jossa val-
taosa suomalaista kastetuista elää. Mutta monen kirkkomme ulkopuolella ole-
van ns. uskovien kasteen kannattajien ylpeys, jolla he kertovat, miten kaste 
avasi heille tien korkeampaan hengelliseen elämään, synnyttää myös vasten-
mielisyyttä, koska heistä paistaa usein sama lihallisuus kuin luterilaista kump-
paneistaankin. Tarvitsemme kipeästi oikeata raamatullista opetusta kasteen si-
sällöstä. 
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Usko ja kaste pelastavat 
Tärkeintä kasteessa ei ole se miten ja milloin se suoritetaan, vaan mitä se 
merkitsee. Jeesus liittää kasteen selkeästi elämämme kaikkein tärkeimpään 
asiaan eli pelastukseen, eikä se ole näin ollen mikään sivuasia kristillisessä 
uskossamme.  
"Joka uskoo ja kastetaan pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotuk-
seen." (Mk. 16:16)  
Tai:  
"Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan val-
takuntaa."(Joh. 3:5)  
Toisaalta kuitenkin tiedämme, että kadotukseen tuomitsemisen syyksikään ei 
panna kasteen puutetta, vaan epäusko, joka ei tarvitse kasteessa annettavaa 
Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen lahjaa. Epäusko ei siis ole uskon 
puutetta, vaan selkeää Jumalan armon torjumista ja hylkäämistä muka tarpeet-
tomana.  
 
Paavali tiivistää kasteen sisällön seuraavasti: 
Me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuo-
lemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kas-
teen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkau-
den kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. (Room. 6:3-
4) 
 

Kaste kuolemantuomiona 
Kristillinen kaste merkitsee ihmiselle kuolemantuomiota. Kastamistapa, jossa 
joko ihminen upotetaan kokonaan veteen tai sitä kuvaamaan hänen päänsä 
päälle valellaan vettä, osoittaa, että veden tehtävä on hukuttaa ihmisen synti, 
niin kuin vedenpaisumuksen vesi hukutti turmeltuneen ihmiskunnan. Yli kolme 
minuuttia veden alla merkitsee ihmiselle normaalisti hukkumista.  

 
Raamatussa kuolema rangaistusta 

Raamatussa kuolema on syvimmiltään synnin palkka eli luonteeltaan rangais-
tus synnistä. Raamattu puhuukin kuolemasta ei suinkaan ulkopuolisen tark-
kailijan asentein vaan aina itse kuolevan kannalta. Kun siis ihminen kuolee, 
hänen olemassaolonsa jatkuu, mutta hän joutuu kokemaan tuomion ja ran-
gaistuksen synneistään. Kun siis joku viedään kastettavaksi tai joku menee 
kastettavaksi, se tarkoittaa, että hänen tunnustetaan ansaitsevan kuoleman. 
Hän on niin syntinen, että hänelle kuuluu kuolema ei vain ajallisessa vaan 
ennen kaikkea iankaikkisessa merkityksessä. Hän ansaitsee sen.  

 
Jeesuksen kuolemaan yhteen kasvaminen 

Kasteen ihana evankeliumi on kuitenkin siinä, että se liittää meidät Jeesuksen 
kärsimiseen ja kuolemaan siinä määrin, että Kristukseen kastettu on kasvanut 
yhteen Jeesuksen kuolemiseen ja hautaamiseen. Se merkitsee sitä, että kas-
tettavan kuolemantuomio pannaankin toimeen Jeesukselle. Rangaistus, joka 
kuuluisi meille annetaankin Jeesukselle, mutta sillä tavalla, että voimme sa-
noa, että Hänen kuolemansa oli minun kuolemani. Olen jo kuollut kuolemani. 
Tästä syystä Jeesus sanookin: "Yksikään joka elää ja uskoo, ei ikinä kuole." 
Jeesukseen yhteen kasvaneen kuolema on jo siis takanapäin, Golgatan ristil-
lä. Rangaistusmerkityksessä kuolemaa ei ikinä enää hänelle tule. Tämän ajal-
lisen ruumiin vaihtaminen uuteen ylösnousemusruumiiseen ei ole raamatulli-
sessa merkityksessä enää kuolemaa, vaan elämän portti. 
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Synnistä pois kuoleminen 
Kun Paavali kirjoitti, että Kristukseen kastettu on kuollut pois synnistä, se ei 
tarkoita, että synti olisi kuollut, vaan että hän itse on kuollut synnin tuomitse-
valle ja rankaisevalle seuraamukselle. Mutta juuri vapautus synnin syyttäväs-
tä ja tuomitsevasta otteesta merkitsee pääsyä armon alle, pysyvään armoti-
laan, jossa ihminen saa Pyhän Hengen voimassa antaa itsensä ja jäsenensä 
Jumalan vanhurskauden käyttöön.  

 
Kaste liittää Jeesuksen ylösnousemukseen 

Tähän liittyy tietysti se, että kun kastevedestä kuitenkin noustaan ylös, sillä 
kuvataan Jeesuksen ylösnousemusta. Kaste liittääkin ihmisen Jeesuksen 
ylösnousemukseen, sillä tavalla, että siitäkin sanotaan, että olemme yhteen 
kasvaneet Kristuksen ylösnousemukseen. Jos pää on noussut kuolleista, niin 
koko ruumis on myös noussut uuteen elämään. Näin kristillisyys on Jeesuk-
sen uutta ylösnousemuselämää uskovan elämässä. Ja yhtä varmasti kuin 
pää on noussut taivaaseen, on myös Kristuksen ruumis lopullisesti nouseva 
taivaalliseen kirkkauteen. 

 
Ristiinnaulittu liha 

Kasteessa Kristuksen kuolemaan sidotuilla ei ole enää tuomiota synneistään 
eikä siitä pahasta vaikutuksesta, jota liha yhä vaikuttaa. Lihakin on ristille lyö-
ty, mikä tarkoittaa, että kaikki ne syntiset ajatukset, himot ja teot, jotka se yhä 
uskovan elämässäkin aiheuttaa, ovat jo etukäteen saaneet tuomionsa ja ran-
gaistuksensa Golgatan ristillä.  

 
Vapaa valitsemaan synnin ja vanhurskauden välillä 

Kasteessa Kristuksen ylösnousemukseen yhteen kasvaneen sydämeen on 
annettu uusi Pyhän Hengen elämä. Näin ollen uskova on vapaa tekemään 
valintoja joko siten että hän antaa jäsenensä lihan käyttöön tai niin että hän 
antaa jäsenensä, ajatuksensa, tunteensa, voimansa ja lahjansa Jumalan 
vanhurskauden käyttöön. Kasteella voi siis olla aivan suunnattoman suuri 
merkitys päivittäisessä uskonkilvoituksessa niin kuin Lutherkin opetti. 

 
Johanneksen kaste ja kristillinen kaste 

Kristillinen kaste asetettiin vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen lähe-
tyskäskyn antamisen yhteydessä siitä syystä, että vasta Jeesuksen kärsimi-
nen ja kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus antoivat kasteelle sisällön. 
Miksi sitten Jeesuskin kastettiin Johanneksen kasteella? Mitä Jeesuksen kas-
te silloin merkitsee meille? 

 
Parannuksen kaste 

Johannes määritteli oman kasteensa parannuksen kasteeksi. Hän kastoi vain 
ne, jotka tunnustivat syntinsä. Näin Johanneksen kasteen ydin ei ole siinä, et-
tä se kykenisi tarjoamaan pelastusta, vaan se oli julkista tunnustautumista sii-
hen, että kastettava syntisenä ansaitsi Jumalan tuomion. Vaikka laki eikä syn-
tien tunnustaminen parannuksessa itsessään ei kykene ketään pelastamaan, 
ne ajoivat ihmisiä Kristuksen luo. Näin Johannes valmisti kansaa vastaanot-
tamaan pelastuksen Jeesuksessa. 

 
Lain tutkima Jeesus 

Jeesuksen kaste Johanneksen kasteella tarkoittaa meidän kannaltamme en-
sinäkin sitä, että Jeesus suostui viimeisintä myöten Jumalan pyhän lain tutkit-
tavaksi ja tuomittavaksi. Koko Hänen hiljainen vaelluksensa Nasaretin Puu-
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seppänä ja veljiensä ja perheensä elättäjänä Joosefin kuoleman jälkeen alis-
tetaan nyt Jumalan pyhän lain kirkkaimpaan valokeilaan ja sen tutkittavaksi. 
Kun sitten Isä sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielis-
tynyt", Hän antoi tunnustuksen siitä, että Jeesuksen vaellus oli ollut täydelli-
nen 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 kohdal-
lemme nuo sanat: "Olet Jumalan rakas lapsi, johon Isällä on mielisuosio, jon-
ka Isä hyväksyy." Jeesuksen aktiivinen laintäyttäminen tulee Häneen yhteen 
kasvaneen 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 si-
jaisenamme. 

 
Jordanilta Golgatalle 

Jeesuksen tie meidän sijaiskärsijänämme alkoi Jordanilta. Hän ei mennyt ve-
teen tunnustamaan omia syntejään, vaan tunnustamaan ihmiskunnan synnit 
omikseen lähteäkseen kantamaan niiden vastuun loppuun asti. Hän lähti kul-
kemaan niiden kanssa Golgatalle. 

 
Kaste Pyhän Kolminaisuuden nimeen 

Jeesuksen kaste Jordanilla on edelleen 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 yhteen kasvaneen ihmisen pelastumi-
sessakin 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 il-
moitti, 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 yhteen kasvaneet lähetetään. Jeesus lähti toteuttamaan sovitus-
työtään Pyhässä Hengessä. Herran oma on kutsuttu viemään kaikkeen maa-
ilmaan Hänen sovitustyönsä lahjaa, pelastusta uskon kautta evankeliumiin. 
Mutta vain Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa tämä työ on mahdollis-
ta. 

 
Japanilaisen tie kasteelle 

Viime keväänä Suomessa käydessään rouva Shouko Watanabe kertoi omas-
ta tiestään kasteen lahjan osallisuuteen näin: 
"Minut kastettiin noin 20 vuotta sitten vuonna 1987. Silloin en ollut vielä naimisissa. 
Kasvoin tyypillisessä japanilaisessa kodissa, joka oli siis buddhalainen, mutta kotini 
ei ollut erityisen innokkaan tai tiukan buddhalainen. Mutta toki kävimme uutena vuo-
tena shintolaisessa temppeleissä ja kesän obon-juhassa haudoilla suorittamassa budd-
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halaisia menoja. Ympäristössämme oli paljon buddhalaisia epäjumalia ja olin kiinnos-
tunut kiinalaisesta ennustelusta.  
 
Kimmoke kasteelleni muodostui siitä, että kotimme lähellä oli kristillinen kirkko ja 
aloin käydä siellä pidetyssä englanninkielen opetusryhmässä. Kielen opetuksen jäl-
keen annettiin myös Raamatun opetusta, jota kuuntelin ilman suurempia vasta-
asenteita, koska olin käynyt kristillispohjaista koulua. Siihen aikaan olin siis naimaton 
ja kiinni työelämässä. Olin tietyllä lailla vapaa, koska minulla oli rahaa, vapaa-aikaa 
sekä ystäviä. Olin terve eikä minulta oikeastaan puuttunut mitään. Silti jostain syystä 
koin syvää sisäistä väsymystä. En itsekään ymmärtänyt mistä se johtui, mutta koin, 
että olisi tuskallista elää koko pitkä elämä sellaisessa tilassa.  
 
Raamattuopetuksesta sain tietää, että ihmisellä on synnynnäinen syntisyys. Mutta 
enemmän kuin tuo perisynti minua kiusasivat sellaiset synnit, joita hellin sydämessäni 
toisia ihmisiä kohtaan. Niitä olivat kateus, mustasukkaisuus, arvostelumieli ja tyyty-
mättömyys. Kun havahduin noiden syntien valtaan elämässäni, aloin inhota itseäni. 
 
Psalmin 32 jakeessa 3-4  sanotaan: "Kun minä vaikenin synnistäni, riutuivat luuni jo-
kapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana päälläni. Mi-
nun elinnesteeni kuivui kuin kesän helteessä." Lukiessani sitä tajusin, että siinä puhu-
taan minun asioistani ja hämmästyin. Tajusin, että ne synnit, joita olin salannut Juma-
lalta, painoivat raskaasti molemmilla hartioillani.  
 
Kun minulle selitettiin, että synnit saa anteeksi pelkästään uskomalla Jeesukseen 
Kristukseen, mietin mahtoiko synneistä päästä noin helpon tuntuisella tavalla. Mutta 
kun toisaalta syntini painoivat raskaasti ja kun 2. Korintolaiskirjeen 5. luvun jae17 
"Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, ja uusi on 
tullut tilalle." veti minua voimakkaasti puoleensa, päätin antaa kastaa itseni. 
 
Japanissa moni kristillisen kasteen ottava joutuu kokemaan voimakasta vastustusta 
perheensä taholta. Minun kohdallani vastustus oli onneksi vähäistä. Sen jälkeen van-
hempanikin alkoivat tulla silloin tällöin kirkkoon. Isäni kävi pitkää kirkossa antamatta 
kastaa itseään, mutta viime jouluna hänet lopulta kastettiin. 
 
Vaikka nytkin ajoittain koen levottomuutta ja väsymystä, saan kaikki asiat jättää Her-
ran käsiin ja sydämen taakka kevenee eikä tarvitse jäädä pitkäksi aikaa synkkään ti-
laan. Se johtuu siitä, että minulla on toivo: Lopulta kuitenkin pääsen ihmeelliseen tai-
vaalliseen valtakuntaan ja saan olla ikuisesti Jeesuksen kanssa. 
 
Haluan tästedeskin jättää tulevaisuudesta huolehtimisen ja vaeltaa Jeesuksen Kristuk-
sen valossa. 
 

Entä Sinä? 
Iloitsetko Sinä tänään siitä, että ottamalla vastaan tänäänkin kasteesi sisältö-
nä Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen armon, saat syntisi anteeksi 
ja saat omistaa jälleen uuden armon? Jos niin on, saat myös nousta ja lähteä 
kertomaan vielä pimeydessä vaeltaville, että Herra odottaa kastettuja, mutta 
hengellisesti kuolleita palaamaan Isän luo, jolla on paljon armoa ja anteek-
siantamusta. 


