
Kasteen lahja

”ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA 
HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!”

Ensimmäisenä sunnuntaina loppiaisesta kirkolliseksi aiheeksi on meillä Suomessa 
annettu: ”Kasteen lahja.” Evankeliumitekstiksi on Luukkaan evankeliumin 3. luvusta, 
jakeet 15-18 ja 21-22. Nousemme näitä  Pyhän Raamatun sanoja kuulemaan: (lue)
Niin Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Tämän päivän teema eli aihe on nimetty kasteen lahjaksi. 
Kastehan on todellakin lahja, sillä siinähän meidät yhdistetään Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ihminenhän ei voi itse mitenkään 
pelastusta ansaita, jotenka sitä voidaan ihan hyvällä syyllä nimittää kasteen lahjaksi.

Evankeliumitekstimme edellä kerrotaan Johannes Kastajan toiminnasta. Hän julistaa 
kansalle parannuksen saarnaa. 
Hän sanoo: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista  
vihaa? 
8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan 
mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon teille, että Jumala voi  
näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 
9. Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää 
hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen." 
10. Ja kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis pitää tekemän?" 
11. Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka 
on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin." 
12. Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä  
meidän pitää tekemän?" 
13. Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty." 

14.Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja  
hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää 
palkkaanne."

Johannes kastajan puhe oli kohti käyvää parannussaarnaa. Hän vaati elämän muutosta 
niin kansalle, publikaaneille kuin sotamiehillekin. Hän kehotti jakamaan sen 
aineellisen hyvä mitä heille oli siunaantunut. ”Jolla on kaksi ihokasta, antakoon 
toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin.”

Publikaaneille hän sanoi: ”Älkää vaatiko enempää, mitä teille on säädetty.”
Ja sotamiehille: ”Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää 
palkkaanne.”



Kovaa sanaa eikö vain? Hän ei tuntenut armoa, vaan hän lateli kovia lain 
vaatimuksia. Tosin näin, hyvien tekojen kautta,  meidänkin tulisi uskomme todistaa 
oikeaksi. Tähän me emme kuitenkaan omassa varassamme kykene. Me olemme 
itsessämme yhtä itsekeskeisiä ja itsekkäitä kuin Johanneksen ajan ihmiset. Oma itse 
ja suu on aina etusijalla.

Tarvitaan Herramme Jeesuksen Kristuksen armoa, jotta voimme huolehtia niistäkin, 
joilla ei kaikki ole yhtä hyvin kuin meillä itsellämme.

Ei ihme, että kansa ajatteli sydämessään Johanneksesta, joka saarnasi parannusta, 
kääntymystä ja kastoi ihmisiä, että lieköhän tämä itse Kristus. Kristushan oli tuleva. 
Sitä odotettiin.

Johannes kuitenkin määrätietoisesti torjui tällaiset ajatukset. Hän sanoi: "Minä kastan 
teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en 
ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.”
Johanneksen kaste oli siis parannuksen kaste. Se oli valmistava kaste tulevan 
Kuninkaan ja Messiaan vastaanottamiseksi.

Jeesuksesta sen sijaan sanottiin, että hän kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella.
Niinpä Jeesus päivän evankeliumissa itsekin menee kansan tavoin Johanneksen 
kastettavaksi. 
Vaikka Jeesus ei ollut syntinen eikä hän tarvinnut sen tähden parannuksen kastetta, 
niin siitä huolimatta, hän tunnustaa Johanneksen kasteen Jumalan tahdoksi. Hän 
menee Johanneksen luo ja pyytää, että tämä kastaisi hänet.

Aluksi Johannes estelee ja sanoo: ”Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet  
minun tyköni!" (Matt.3:14)
Silloin Jeesus vastasi hänelle: ”Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki  
vanhurskaus." Silloin hän salli sen hänelle.”

Matteuksen evankeliumi jatkaa melkein sanatarkasti Luukkaan evankeliumin 
kanssa: ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat  
aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja  
laskeutuvan hänen päällensä. 
Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mielistynyt."

Näin Isä valtuutti Poikansa messiaaniseen tehtävään. Hänen päällensä laskettiin Pyhä 
Henki kyyhkysen muodossa. Siitä alkoi Jeesuksen maanpäällinen varsinainen 
toiminta.
Ihmeellinen oli Jeesuksen toiminnan alku. Henki vei Jeesuksen aluksi ylös 
erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Isä koetteli Poikaansa erilaisilla kiusauksilla. 



Jeesuksen täytyi käydä nämä koettelemukset lävitse, jotta Hän voisi näyttää meille 
kiusatuille ihmisille, että hänkin on kokenut samaa kuin te ja vähän enemmänkin.

Niinpä Hebrealaiskirjeen toisen luvun lopussa sanotaankin, jakeessa (18): ”Sillä 
sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.” 
Tässä tulee esille Jeesuksen inhimillinen puoli. Hänhän oli toiselta olemukseltaan 
ihminen, ”kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä,”sanoo 
Hebralaiskirjeen (4:15).

Sana: ”Kuitenkin ilman syntiä”, kertoo meille sen, että Hän oli toiselta 
olemukseltaan Jumala. Jumala ja ihminen samassa persoonassa.

Jeesuksen inhimillisestä puolesta kertoo myöskin se, kun Hän nöyrtyy  ottamaan 
Johannekselta parannuksen kasteen. 
Jumalallisesta puolesta kertoo puolestaan se, että Hän halusi täyttää näin lain 
kirjaimen.

Jeesus on siis täyttänyt kaiken lain meidän hyväksemme.
Tästä myös kristillinen kaste kertoo meille. Hänhän huusi ristiltä: ”Se on täytetty.”
Laki on täytetty ja synti on sovitettu. Se on suuri ilosanoma meille.

Ja kun meidät on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettu, niin se kertoo siitä, 
että meidät on kasteessa yhdistetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. 
Olemme siis Kristuksen päällemme pukeneet, kuten päivän epistolateksti meille 
kertoo. (Gal.3:27): ”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen  
päällenne pukeneet.” 
Meidät on kasteessa yhdistetty Kristukseen. Kristuksen lahjavanhurskaus on 
lahjoitettu meille. 

Mutta riittääkö se meille pelastukseksi, kysymme?
Lapselle se riittää. Jos hän kuolee lapsena, niin kasteen Kristus kantaa hänet 
taivaaseen.

Mutta sitten tulee suuri mutta.
Useimmat meistä, jotka olemme saaneet pienenä kasteen, olemme kuitenkin jostain 
syystä luopuneet kasteen armosta eli kasteen lahjasta.

Onko siihen ollut syynä se, ettemme ole saaneet riittävästi Raamatun opetusta, joka 
olisi johtanut meidät sisälle kasteen Kristuksen tuntemiseen. Tai epäusko, jota ei 
Jeesuksen veri uskon kautta ole saanut huuhtoa pois sydämistämme. 

Mikä liekin ollut se syy, ettemme ole päässeet elävään yhteyteen Herramme kanssa, 
vaan olemme rakastuneet tähän maailmaan, niin ettei uskon asiat ole kiinnostaneet 
meitä. Olemme kulkeutuneet kauas Kristuksesta ja sen tähden sydän huutaa 
tyhjyyttään.



Jos näin on käynyt, niin silloin me tarvitsemme kääntymystä. Tarvitsemme 
menemistä itseemme tunnustaen syntimme ja pois poikkeamisemme. 
Tarvitsemme kääntymistä myöskin Kristuksen täytetyn työn puoleen. 
Tarvitsemme sitä, että Jeesuksen Kristuksen pyhä ja kallis sovintoveri saa huuhtoa 
meidän syntimme ja syyllisyytemme pois.

Ja kun Pyhä veri huuhtoo meidät puhtaiksi, niin Herra lahjoittaa uskon Pyhässä 
Hengessä meidän sydämiimme. Pyhässä Hengessä voimme uskoa kaikki syntimme ja 
syyllisyytemme anteeksi annetuiksi. Siitä syntyy ilo ja kiitollisuus Vapahtajaamme 
kohtaan…

On tärkeä huomata, ettei pelkkä kaste meitä pelasta, jos kuljemme epäuskoisella 
sydämellä. Sillä epäuskossa me kuljemme kuoleman tiellä kohti kadotusta. Siitähän 
myöskin Jeesus itse sanoo Markuksen evankeliumissa (16:16):
”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.” Eikö olekin selvä sana. Joka uskoo ja kastettaan (tai on kastettu), se 
pelastuu. 

Mutta sitten tulee se suuri mutta, josta puhuin. ”Mutta joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.” Toisin sanoen, kaste ja usko, kuuluvat siis yhteen.
Vaikka meidät olisi joskus kastettukin, mutta vaellamme epäuskoisella sydämellä, 
niin me kuljemme kuoleman eli kadotuksen tiellä.
Siksi me tarvitsemme lakia, jotta me heräisimme ja alkaisimme kaivata Kristuksen 
vanhurskautta kohdallemme.

Päivän epistolassa sanotaan (Gal.3:24-26):
24.”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta  
vanhurskaiksi tulisimme. 
25. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. 

26.Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.”

Ensiksi. Sanassa sanottiin, että laista on tullut kasvattaja Kristukseen. Miksi näin?
Juuri siksi, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.

Lain tehtävä on todellakin se, että se näyttää Pyhässä Hengessä meille sen, mitä me 
olemmekin, eli syntimme ja syyllisyytemme Jumalan edessä.
Ellei laki saa tehdä meistä syntisiä, niin ei meille armokaan eli Jeesus Kristus 
vanhurskaudeksemme kelpaa.

Toiseksi. Me tarvitsemme evankeliumia eli sitä, että Jeesus Kristus on kaikki meidän 
syntimme sovittanut. Me saamme olla hänen sovitustyönsä tähden vapaita synnin ja 
syyllisyyden vallasta sekä lain orjuuttavasta voimasta.
(Gal 5:1) sanotaan: ”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä 
antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”



Vapauteen Kristus on siis vapauttanut meidät evankeliumin sanan kautta. Ja näin 
ollen me emme enää ole siis lakikasvattajan alaisia, kuten (Gal.3:25) siitä meille 
kertoo. ”Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sillä te olette  
kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.”

Uskoville laki ei ole enää kasvattaja. 
Tosin laki meillekin näyttää synnin, mutta se ei saa hallita meidän omassa 
tunnossamme. Luther on sanonut, että laki ruhjokoon meitä ulkoa päin, mutta 
sydämeen se ei saa tulla hallitsemaan. Sydämessä hallitkoon armo eli Jeesus Kristus.

Laki on ikään kuin meille tienviitta, jotta näkisimme, missä kulkee Jumalan tahdon 
tie. Me siis Galatalaiskirjeen mukaan olemme kaikki uskon kautta Jumalan lapsia 
Jeesuksessa Kristuksessa.

Kun olemme päässeet sisälle Kristuksen tuntemiseen, niin nyt kasvattajana on 
armo. Tästä puhuu meille Tiituksen kirje (2:11-12). Siellä kirjoitettaan: ”Sillä 
Jumalan armo on ilmestynyt 
(1) pelastukseksi kaikille ihmisille 
(2) kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot,  
eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,”

Jumalan armo on siis ilmestynyt kaikille ihmisille (ensiksi) pelastukseksi.
Tämä Jumalan armo on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on ilmestynyt sitä varten, että 
kaikki ihmiset pelastuisivat. Näin myös apostoli Paavali kirjoittaa (1Tim.2:4-6): 
Siinä kirjoitetaan Jumalasta, ”joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat  
tuntemaan totuuden. 
5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen  
Kristus Jeesus, 
6. joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä”.

Ensimmäiseksi. Jumalan tahto on siis pelastaa kaikki ihmiset. Kaikkien ihmisten 
edestä Jeesus on verensä vuodattanut. Siksi me julistamme evankeliumia, jotta jos 
mahdollista kaikki ihmiset löytäisivät lujan kalliopohjan ja pelastajan Jeesuksessa 
Kristuksessa tätä elämää varten, mutta myöskin iankaikkisuutta ajatellen.

Iankaikkisuusnäkökulma on äärettömän tärkeä, niin kuin me Markuksen 
evankeliumista kuulimme. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Usko Jeesukseen Kristukseen tuo meille mielekkyyttä elämään, mutta se myöskin 
pelastaa meidät kerran taivaan kotiin. Sinne , minne jo Jeesus on jo edeltä mennyt. 
Sinne, missä ei ole murhetta, ei sairautta, ei kuolemaa, vaan ikuista autuutta Jumalan 
luona. Tämän jo Jeesus kasteessa lahjoitti meille, kun me uskossa turvaudumme 
häneen ja hänen sanansa lupauksiin.

Toiseksi. Tuossa Tiituksen kirjeessä sanottiin Jumalan armosta, että se kasvattaa 
meitä. 



Jumalan armo siis kasvattaa meitä, mutta mihin suuntaan kysymme?
Ja sana jatkoi, ”että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme 
siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme 
Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta  
laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja  
ahkeroitsee.”

Siinä se oli sanottu. Jumalan armo kasvattaa meitä hyvään suuntaan.
Ensimmäiseksi, se kasvattaa poispäin synnistä ja kaikesta jumalattomuudesta ja 
maailmallisista himoista.
Toiseksi, se kasvattaa meitä niin, että olemme valmiit elämään siveästi, vanhurskaasti 
ja jumalisesti. Toisin sanoen. Armo kasvattaa meissä hyvää Hengen hedelmää, josta 
myös Galatalaiskirje puhuu. 

Armo kasvattaa siihen suuntaan, josta Johannes Kastajakin saarnasi. ”Jolla on kaksi  
ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin.”  

Jumalan armo kasvattaa meitä lähimmäisistämme välittäviksi ihmisiksi. 
Elävä usko näkyy lähimmäisrakkautena lähelle ja kauas. Sanoihan kerran apostoli 
Jaakobkin, että ”usko ilma tekoja on voimaton.” Tällaista hyvää hedelmää kasteen 
lahja, Jeesus Kristus, kasvattaa meissä uskossa vastaanotettuna.

Kiittäkäämme ja rukoilkaamme…

Uskontunnustus…

Saarna Trollhättänissa su 11.01.2009


