
Johanneksen kaste ja kristillinen kaste
Ap.t. 19:1-7

1. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki  
ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen.  
Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia 
2. ja kysyi heiltä: "Saitteko Pyhän Hengen,  
kun tulitte uskoon?" He vastasivat hänelle:  
"Emme ole edes kuulleet Pyhästä Henges-
tä." 
3.  Hän kysyi:  "Millä  kasteella  teidät  sitten  
on kastettu?" He vastasivat: "Johanneksen  
kasteella." 
4. Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi

parannuksen  kasteella  ja  kehotti  kansaa  
uskomaan  häneen,  joka  oli  tuleva  hänen  
jälkeensä, nimittäin Jeesukseen." 
5. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran  
Jeesuksen nimeen. 
6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän pääl-
leen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he  
puhuivat kielillä ja profetoivat. 
7. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista mies-
tä. 

Mitä kaste merkitsee?
Mitä kaste merkitsee sinulle? Tätä olen kysellyt usealta ihmiseltä? Eräs nuori japa-
nilainen vastasi: ”Kasteessa koin vain sen, että vesi oli kylmää. Mutta kasteen jäl-
keen huomasin, että sellaiset huvitukset, joista olin ennen pitänyt, alkoivat tuntua 
tyhjiltä ja tarpeettomilta. Jotenkin elämääni tuli muutos.” Toinen vastasi: ”En muista 
kasteestani oikeastaan mitään eikä se ole uskonelämässäni mitenkään keskeistä. 
Pääasia on, että uskon Jeesukseen ja että olen saanut Häneltä syntini anteeksi.” 
Kolmas vastasi: ”Se oli minulle julkinen tunnustautuminen kristityksi, mutta ei juuri 
sen kummempaa.” Eräs taas kertoi iloisena: ”Kaste muistuttaa minua joka päivä sii-
tä, että saan olla Jumalan lapsi Jeesuksen Golgatalla suorittaman sovitustyön täh-
den.” 

Monelle kaste näyttäisi olevan vain uskonnollinen rituaali, joka suoritetaan pienille 
lapsille  nimen antamisen  yhteydessä.  Toiset  taas  hylkäävät  lapsikasteen,  koska 
edellyttävät kasteen saajalta edeltävää tiedostettua uskoa Kristukseen. Heille kaste 
on siis lähinnä uskon tunnustus, joka edellyttää sitä ennen saatua uskon lahjaa ja 
Pyhän Hengen saamista. Lapsikasteen kannalla olevat uskovat väittävät taas, että 
sylilapsen täydellinen luottamus vanhempiinsa on juuri sellaista uskoa, jolla kaste 
tuleekin ottaa vastaan. Kun Paavali korostaa, että uskovien yhteyden eräs tunto-
merkki on ”yksi kaste”, niin erilaiset kastekäsitykset ovat aikojen saatossa jakaneet 
uskovien välejä.  Onneksi  viime aikoina uskovat ovat laajasti  alkaneet nähdä toi-
siaan veljinä ja sisarina Kristuksessa, vaikka näkisimmekin kasteen eri tavalla. 

Monille kasteen sisällöksi riittää se, mitä Pietari julisti helluntaina:
Pietari vastasi: "Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen  
nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä  
teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä  
ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." (Ap.t. 2:38-38)
Pietari liitti  kasteen parannukseen, syntien anteeksi saamiseen ja Pyhän Hengen 
saamiseen. Sen sisältämä lupaus kuuluu kaikille, joita Jumala kutsuu, niin aikuisille 
kuin lapsillekin kaikkialla maailmassa.

Paavali kuvaa kasteen sisältöä Roomalaiskirjeen 6. luvussa näin:
Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on  
kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu  
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kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkau-
den kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. (Room. 6:3-4)
Kristillisen kasteen sisällys on liittäminen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemuk-
seen, niin että Jeesuksen kuolemasta tulee minun kuolemani ja Hänen ylösnouse-
muksestaan minun ylösnousemuselämäni.

Johanneksen kaste ja kristillinen kaste
Efesoksessa  Paavali  kastoi  Jeesuksen  nimeen  aiemmin  Johanneksen  kasteella 
kastetut noin kaksitoista miestä. Ymmärtääksemme Paavalin toimenpiteen meidän 
on hiukan selvittää Johanneksen kasteen ja kristillisen kasteen eroa.

Uusi Testamentti ei missään vaiheessa samaista Johannes Kastajan kastetta kristil-
liseen kasteeseen. Jeesuksen kärsiminen ja kuolema, hautaaminen ja ylösnouse-
mus antoivat kristilliselle kasteelle sisällön. Siksi Jeesus asetti kristillisen kasteen 
vasta ylösnousemuksensa jälkeen antaessaan lähetyskäskyn.

Tiivistetty Vanha testamentti
Johannes Kastajaa voidaan täydellä  syyllä  nimittää yhteen henkilöön tiivistetyksi 
Vanhaksi testamentiksi. Hänen tehtävänsä oli julistaa Jumalan lakia sen äärimmäi-
sessä terävyydessä.  Johannes ei  vain  tyytynyt  julistamaan sitä,  vaan hän myös 
kohdisti kaikki lain vaatimukset omaan itseensä. Vaikka hän ei tehnyt ainoatakaan 
ihmettä, hänen julistuksensa äärimmäinen terävyys ja totuudellisuus vetivät valtai-
sat ihmisjoukot häntä kuulemaan. 

Johanneksen julistama laki murskasi hänet itsensäkin. Ellei hänellä olisi ollut tuota-
vanaan Vanhan testamentin hyvää uutista tulevasta Vapauttajakuninkaasta, Mes-
siaasta, hän olisi sortunut lain vaatimusten edessä. Sitten eräänä päivänä hän saat-
toi osoittaa Jeesusta ja kutsua Jeesusta Jumalan Karitsaksi. Koko Vanhan testa-
mentin laki vaati ja lupasi, että Jumala itse valmistaa uhrikaritsan, joka tulisi otta-
maan pois koko maailman synnit. 

Tietoisena omasta syntisyydestään Johannes ei olisi pitänyt itseään arvollisena kas-
tamaan Jeesusta. Johannes tiedosti oman kasteensa vähäpätöisyyden Jeesuksen 
rinnalla. Toisin kuin hän, joka kastoi vedellä parannukseen, Jeesus oli kastava ihmi-
set Pyhällä Hengellä. Näin Johanneskin osoitti, että Pyhän Hengen saaminen on 
olennainen osa kristillistä kastetta.

Parannuksen kaste
Johannes määritteli oman kasteensa parannuksen kasteeksi. Hän kastoi vain ne, 
jotka tunnustivat  syntinsä. Johanneksen kaste ei  kyennyt  tarjoamaan pelastusta. 
Siinä kastettava tunnusti julkisesti, että hän oli  rikkonut Jumalan Vanhassa testa-
mentissa ilmoittaman lain ja että hän syntiensä vuoksi ansaitsi tulla hukutetuksi niin 
kuin Nooan aikainen ihmiskuntakin. 

Samalla Johanneksen kaste merkitsi jäämistä sen varaan, lupauksen varaan, että 
Jumala valmistaa pelastuksen. Messias ei tulisi vain jonkinlaisena poliittisena va-
pauttajana, vaan hän tulisi pelastamaan ihmiset heidän synneistään. Näin Johan-
neksen kaste valmisti ihmisiä kristilliseen kasteeseen. Vaikkei laki eikä syntien tun-
nustaminen itsessään kykene ketään pelastamaan,  ne ajoivat ihmisiä Kristuksen 
luo. Johannes valmisti kansaa vastaanottamaan pelastuksen Jeesuksessa.
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Kaste lakiin ja kaste evankeliumiin
Koska Johanneksen kaste liittää ihmisen Jumalan vanhurskaaseen lakiin, sen sisäl-
tö kuuluu myös osana kristilliseen kasteeseen. Siinäkin ihminen tunnustautuu kuole-
man ansaitsevaksi. Mutta kristillinen kaste liittää meidät kuitenkin ensi sijassa evan-
keliumiin. Kristillinen kaste ei ole vain kuolemantuomio, vaan se myös lahjoittaa tä-
män vapauttavan tuomion loppuun suoritettuna Jeesuksen kärsimyksessä ja kuole-
massa ristillä. Johanneksen kaste viittasi tulevaan pelastukseen, kun kastevedestä 
noustiin elävänä, vaikka olisikin ansaittu kuolema. Kristillinen kaste ei vain lupaa 
ylösnousemuselämää,  vaan  antaa  sen  liittämällä  ihmisen  Jeesukseen  ja  hänen 
ylösnousemuselämäänsä.

Vedestä ja Hengestä tapahtuva kristillinen kaste liittää ihmisen Jeesukseen Kristuk-
seen.  Kun ihminen ottaa uskossa vastaan kasteen sisällön,  hän syntyy uudesti. 
Kaste antaa hänelle vahvan vakuutuksen siitä, että pelastusvarmuus lepää Jeesuk-
sen valmiin työn varassa. Kristillinen kaste Kristukseen vapauttaa kristityn synnin 
vallasta palvelemaan elävää Jumalaa, ja antaa hänelle tehtävän viedä sovituksen 
Sanaa kaikkeen maailmaan ja liittää hänet yhteen Kristuksen ruumiiseen seurakun-
taan.

Usko ja Pyhä Henki
Saavuttuaan Efesokseen Paavali siis kohtasi noin kaksitoista yhteen kokoontunutta 
miestä, jotka olivat ilmeisellä tavalla Apolloksen aikaisemman työn hedelmää. He ei-
vät  tunteneet  enempää  kuin  Johanneksen  kasteen.  Paavali  vaistosi,  että  heiltä 
puuttui jotain. Siksi hän ensin tutki heidän tilanteensa, ja sen pohjalta antoi heille 
tarvittavan lisäopetuksen. 

Hän kysyi, olivatko miehet saaneet Pyhän Hengen uskoon tullessaan. Paavali ei  
tarkoittanut, että he olisivat tulleet ensin uskoon ja sitten myöhemmin olisivat ehkä 
saaneet Pyhän Hengen. Jos ylipäänsä joku ihminen tulee Kristuksen tuntemaan eli  
uskoon, se ei voi tapahtua muuten kuin siten, että hän saa Pyhän Hengen sydä-
meensä. Kysymys ei ollut siitä, mitä nykyään monet nimittävät "toiseksi siunauksek-
si".

Oppilas ei pääse opettajaansa pitemmälle (19:2,5–7)
"Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä.” (JKR 1993:  ”Emme ole 
edes kuulleet, että on Pyhä Henki”).(2)

Miesten vastaus ei välttämättä tarkoita sitä, että he eivät olisi tienneet mitään Pyhän 
Hengen  olemassaolosta.  Olihan  Johannes  Kastajakin  puhunut  Pyhällä  Hengellä 
kastavasta Kristuksesta. Vanhassa testamentissa on myös selkeitä lupauksia Py-
hästä Hengestä. 

Miehet eivät vain olleet kuulleet mitään siitä, että Pyhä Henki olisi jo vuodatettu. 
Miehet olivat edenneet niin pitkälle kuin Apolloskin Efesokseen tullessaan. He olivat 
päässeet vain niin pitkälle, kuin heitä oli voinut johtaa Johannes Kastaja, jonka kas-
teella heidät oli kastettu. Paavali opetti heitä ja heidät kastettiin Jeesuksen Kristuk-
sen nimeen.
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Paavali pani sitten kätensä heidän päänsä päälle ja Pyhä Henki laskeutui heidän 
sydämiinsä. He saivat Pyhän Hengen, Pyhä Henki kastoi heidät Kristus–yhteyteen. 
He alkoivat puhua kielillä ja profetoida. He alkoivat siis ylistää ja palvoa Herraa. Heti  
kun heistä tuli kristittyjä, heistä tuli myös Herran todistajia. Kyse ei ollut ns. "toisesta 
siunauksesta",  vaan ensimmäisestä,  jollainen Pyhän Hengen kaste eli  saaminen 
aina on.

"Kristityt" ilman Pyhää Henkeä
Kristillisissä kirkoissa ja seurakunnissa on tänä päivänä suuret joukot jäseniä, jotka 
eivät ole kristittyjä sanan uusitestamentillisessa merkityksessä. He ovat juuri  niin 
kuin nuo kaksitoista, jotka olivat tulleet Johanneksen kasteelle asti, mutta eivät siitä 
pitemmälle. Tämä johtuu paljolti siitä, että ihminen ei voi johtaa toista sen pitemmäl-
le kuin, mihin itse on päässyt. Apolloksen oppilaat olivat päässeet vain Apolloksen 
tasalle samoin kuin tänä päivänä monet seurakuntien jäsenet eivät ole päässeet 
sen pitemmälle kuin heidän opastajansa tai paimenensakaan.

Pyhä Henki toimii ihmisten välityksellä (6)
Jumalan Pyhä Henki tarvitsee inhimillisiä välineitä työlleen. Hän tarvitsee miehiä ja 
naisia, jotka julistavat ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan nimeä. He voivat 
myös  jakaa  Pyhää  Henkeä,  koska  he  ovat  itse  saaneet  Pyhän  Hengen  lahjan. 
"Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän joukossanne, saako  
hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta." (Gal. 3:5 KR 1938)

Jumala on aina myös löytänyt työvälineensä. Kuitenkin työvälineet voivat myös ra-
joittaa Pyhän Hengen työtä.  Siksi  Paavali  rukoilikin  hartaasti,  että  hänen työnsä 
kautta uskoon tulleet pääsisivät syvemmälle Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Sii-
nä ei  ole kysymys pelkästä teoreettisesta tiedosta, jota ei  Apollokselta puuttunut 
mutta joka ei  hänellekään riittänyt.  Tarvitsemme Pyhän Hengen antamaa Herran 
henkilökohtaista ja syvää tuntemista. Sen syvenemiseen tarvitaan Pyhässä Hen-
gessä annettua opetusta.

Tuuli puhaltaa vapaasti
Miehet pääsivät elävään Kristuksen tuntemiseen, kun heidät kastettiin Jeesuksen 
nimeen ja he saivat Pyhän Hengen lahjan. Pyhä Henki tuli nyt kasteen jälkeen. Cor-
neliuksen kodissa kaste annettiin Pyhän Hengen tulon jälkeen. (10:47–48) Herran 
Henki on vapaa ja "Hän puhaltaa niin kuin tahtoo". Ilman Pyhää Henkeä ei voi julis-
taa ja opettaa Jeesuksesta niin, että toisetkin saisivat Pyhän Hengen ja pelastuisi-
vat. Tietysti Pyhä Henki toimii myös Raamatun sanan kautta ilman julistajiakin, sillä 
Raamattu on hänen itsensä synnyttämä. Vapaudessaan Pyhä Henki voi siksi myös 
toimia uskosta osattoman saarnaajan julistaman Raamatun mukaisen opetuksen 
kautta. Mutta kirkkohistoria ja herätysten historia osoittaa selvästi, että Pyhän Hen-
gen  pelastava  työ  tapahtuu  "uskosta  uskoon"  evankeliumin  sanan  välityksellä. 
(Room. 1:16–17)

Kenen tehtävä on kastaa?
Jeesus antoi kastekäskyn omalle seurakunnalleen:
Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: "Minulle on annettu kaikki valta taivaas-
sa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani.  
Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitä-
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mään kaikki,  mitä  minä  olen  käskenyt  teidän pitää.  Ja  katso,  minä olen  teidän  
kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka."  (Matt. 28:18-20)
Kasteen saa suorittaa kuka tahansa itse uskoon tullut ja kastettu kristitty, kunhan se 
tapahtuu seurakunnan järjestyksen mukaan, sillä kasteessa ihminen liitetään myös 
seurakunnan  yhteyteen  sekä  universaaliin  maailmanlaajaan  kristilliseen  kirkkoon 
että johonkin paikallisseurakuntaan. Kaste edellyttää myös opetusta, jota kastettu 
tarvitsee jatkuvasti koko ajallisen elämänsä ajan voidakseen elää Jeesuksen ope-
tuslapsena.

Japanilainen Miyuki Isono nousi varjosta valoon
Vuonna  2020  maailma  muuttui  monella  tavalla  koronaviruspandemian  vuoksi.  Japanissa 
Koben kaupungissa HAT-Koben seurakunnassakin rajoitukset tuntuivat, esimerkiksi kolmen 
kuukauden täyssulkuna seurakunnan toiminnassa. Siitäkin huolimatta Jumala teki työtään ja 
vuoden aikana kastettiin kaksi uutta kristittyä seurakunnan jäseneksi. Miyuki Isono oli heistä 
toinen. Hän kertoo tarinansa:

"Lapsuuttani varjosti äidin sairastelu. jonka vuoksi hän vietti paljon aikaa maalla isovan-
hempiensa luona. Minä asuin kaupungissa isäni ja sisarusteni kanssa. Isä oli kiireinen ja hä-
nen työpäivänsä venyivät pitkiksi, kuten Japanissa yleensä. Me lapset valmistimme itse lou-
naseväät kouluun ja huolehdimme toisistamme.

Minua kiusattiin koulussa ja siksi vetäydyin syrjään. Sain ensimmäisen ystävän vasta 10-
vuotiaana. Lukioikäisenä haaveilin matkustamisesta ja siksi meninkin opiskelemaan matkai-
lualaa yliopistoon. Opintojen ohella tein osa-aikatöitä ansaitakseni rahaa matkustamiseen. 
Valmistuttuani yliopistosta aloitin työt matkatoimistossa ja toimin ryhmämatkojen vetäjänä. 
Töiden ja vapaa-ajan puitteissa vierailin monissa Euroopan ja Aasian maissa sekä Uudessa-
Seelannissa ja Kanadassa.

Vuoden 2019 lopussa matkustin yksin Suomeen. Kiersin Helsingin nähtävyyksiä ja vierailin 
ensimmäistä kertaa kristillisessä kirkossa. Helsingin tuomiokirkko teki minuun niin suuren 
vaikutuksen, että minun oli palattava takaisin kaikkina neljänä päivänä, jotka vielä vietin 
Suomessa.

Pian kotiin paluun jälkeen alkoivat koronavirustartunnat levitä Japanissa. Se vaikutti työhöni 
matkatoimistossa.  Minulle  jäi  paljon aikaa ja niinpä aloin lukea kristillisiä  kirjoja.  Aloin 
myös kuunnella kristillistä ”Kokoro no hikari o” (Valoa sydämeen) -radio-ohjelmaa ja osal-
listuin sen kirjekurssille. Löysin HAT-Koben seurakunnan yhteystiedot ja otin yhteyttä pas-
tori Yoshidaan. Hän ilahtui ja kutsui minut jumalanpalvelukseen. 

Heinäkuussa 2020 menin ensimmäistä kertaa kristilliseen kirkkoon Japanissa. Kokemus oli 
niin hyvä, että jo seuraavana päivänä ostin Raamatun ja aloin lukea sitä. Aloin myös käydä 
viikoittain jumalanpalveluksessa.  Opin paljon uutta  saarnojen ja  myös netistä  löytämieni 
opetusten kautta. Näin aloin pikkuhiljaa tutustua Jeesukseen. Lokakuussa olin valmis tun-
nustamaan syntini ja uskoni Jeesukseen. Pian sen jälkeen aloitin seurakunnassa kastekoulun.

Usko on muuttanut elämääni valtavasti. Olen käsittänyt, että minusta ei tule niin hyvää ih-
mistä,  kuin  toivoisin,  mutta  Jumalan  armo kantaa  minua.  Aikaisemmin murehdin  ikäviä 
asioita, mutta nyt saan lohtua Raamatun sanasta ja rukouksesta ja siitä, että Jeesus on luvan-
nut ottaa kuormamme kantaakseen. Elämäni, joka on ollut täynnä monenlaista kärsimystä ja 
surua, on tullut kevyemmäksi.
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Jouluna 2020 minut kastettiin HAT-Koben seurakunnassa. Olin niin yllättynyt, että se päivä 
ei ollut ainoastaan minun, vaan koko seurakunnan suuri juhla. Kaikki iloitsivat kanssani, 
sain lahjoja ja kukkia. Nyt olen onnellinen ja täynnä toivoa, sillä elämääni on tullut valo." 

Entä sinä?
Onko sinut jo kastettu? Ellei vielä, niin tänään Jumala kutsuu sinua yhteyteensä. 
Hän lupaa antaa sinulle  uuden elämän,  kun parannuksessa käännyt  Jeesuksen 
puoleen ja tunnustat Hänelle syntisi ja pyydät niitä anteeksi. Kasteessa sinulle tarjo-
taan Jeesuksen Golgatan uhrin tähden syntien anteeksiantamus, yhteys elävän Ju-
malan kanssa ja Pyhässä Hengessä uusi elämä Herran yhteydessä. Kutsu kuuluu 
sinulle!

Jos sinut on jo kastettu, käy tutkimaan sitä suurta ihmettä, että sinun kuolemasi on-
kin jo takana päin, koska rangaistus synneistäsi on jo kärsitty Golgatan ristillä. Ih-
mettele ja kiitä myös siitä uudesta elämästä, joka sinulle on lahjoitettu, kun Jeesuk-
sen ylösnousemuselämä lahjoitettiin sinulle Pyhässä Hengessä. Anna koko sydä-
mesi Hänen haltuunsa ja Hänen käyttöönsä. Opi yhä uutta Herrasta.
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