
Kristuksen kirkon ykseys: 
”Yksi on Herra, yksi usko, 

yksi kaste!”
Ef 4:5
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 Vangittuna – kahleissa kertoo

 Mutta matkalla, kun jo olin lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti 
puolenpäivän aikaan yhtäkkiä kirkas valo ympärilleni. Kaaduin maahan 
ja kuulin äänen sanovan: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua?’ Minä 
kysyin: 'Herra, kuka sinä olet?' Ääni vastasi: 'Minä olen Jeesus 
Nasaretilainen, jota sinä vainoat.(Ap. t. 22:6-8)

 Jeesus puhuu hänelle käskien mennä Damaskokseen, jossa Saul, 
Paavali kohtaa Ananiaan:
 Sinusta tulee hänen todistajansa, sinä kerrot kaikille ihmisille, mitä olet 

nähnyt ja kuullut. Älä vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja 
anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois. (Ap. t. 22:15-16)

 Jeesuksen opastamana Damaskoksessa Saul saa kuulla kaiken, 
mitä hänen tehtäväksi on määrätty. Hän kohtaa Ananiaksen, joka 
viittaa Kasteen yhteydessä tapahtuvaan syntien poistumiseen.

 Miksi Ananias liitti kasteen syntien pois pesuun?  

Paavali kohtaa Jeesuksen




 Ei esiinny Raamatussa, kreikankielestä mysteerion,

mysteeri, salaisuus

Kirkkoisä Tertullianus (n 160-220) kääntää sanan 
latinaksi sacramentum

Raamatullisessa kielessä mysteerion on tulkittu 
tarkoittavan Jumalan pelastustoimintaa Kristuksessa

Armonväline, luterilaisuudessa kaste ja ehtoollinen

Sakramentti




 Evl.fi, Kirkko kertoo

 ”Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu kastetun nimeltä omakseen ja 
hänestä tulee kristillisen kirkon jäsen. Pyhä Henki herättää 
kastetussa uutta uskoa ja rakkautta. Kaste ja usko ovat kokonaan 
Jumalan pelastavaa työtä. Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän.” 

 ”Kaste ja opetus liittyvät yhteen jo lähetyskäskyssä: kastakaa ja 
opettakaa.” (Matt 28:19) 

Kristillinen kaste – kirkon kanta




 Kasteessa ihminen syntyy uuteen elämään Jeesuksessa Kristuksessa, 

hänestä tulee Pyhän Hengen temppeli ja hänet liitetään Jumalan perheen, 
kirkon, jäseneksi. Herran tahdon mukaan kaste on tarpeen ihmisen 
pelastumiseksi, kuten on myös kasteen antava kirkko itse. Ihminen saa tässä 
sakramentissa anteeksi perisynnin ja kaikki henkilökohtaiset syntinsä. 
Kerran pätevästi saatua kastetta ei voida toistaa.

 Katolisella vanhemmalla on vakava velvollisuus antaa lapselleen kaste 
katolisessa kirkossa sekä sen mukainen kasvatus katoliseen uskoon. Kastetta 
ei tule viivyttää tarpeettomasti, vaan lapsi kastetaan mahdollisimman pian 
syntymän jälkeen. Kaste toimitetaan pääsääntöisesti kirkossa. Se ei ole 
nimenantamisjuhla, vaan vanhemmat antavat jo aikaisemmin lapselleen 
nimen, jota kasteen toimittaja tilaisuuden alussa kysyy ja jolla hän 
puhuttelee kastettavaa lasta. Aikuiset kastetaan tavallisesti pääsiäisyönä 
noin vuoden kestävän opetuksen eli katekumenaatin jälkeen.
 https://katolinen.fi/sakramentit/

Katolinen kirkko




 kastetoimitus alkaa veden pyhittämisellä. Lapsikaste tapahtuu kolmesti veteen 

upottamalla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Veteen upottaminen on 
kastettavan osallistumista Kristuksen kuolemaan ja vedestä nouseminen Hänen 
ylösnousemiseen.

 Kasteen jälkeen kastettu puetaan uuden elämän merkiksi puhtaan valkoiseen 
pukuun. Tämän jälkeen siirrytään toisen pyhän mysteerion, mirhalla voitelun, 
toimittamiseen.

 Voitelu mirhaöljyllä tapahtuu välittömästi kasteen jälkeen. Pappi voitelee 
mirhalla ristinmerkin kastetun otsaan, silmiin, sieraimiin, suuhun, molempiin 
korviin, rintaan, käsiin ja jalkoihin.

 Mirhavoide on Pyhän Hengen lahjan sinetti, jonka kautta Pyhä Henki tulee 
osaksi vastakastetun kristityn elämää, aivan kuten Hän laskeutui Kristuksen 
apostoleihin helluntaijuhlana

 Kaste on kirkon jäseneksi tulemisen pyhä mysteerio. Kasteeseen liittyy aina 
myös opetus kristillisen elämän perusasioista. Jo Raamatun lehdiltä voimme 
lukea, miten kokonaisia perhekuntia, siis myös lapsia, kastettiin kristityiksi 
(Ap.t. 16:14 – 15) Jumalan tunteminen ei toisin sanoen ole ainoastaan järjellä 
ymmärrettävä asia, ja siksi jo varhain kaste määriteltiin kuuluvaksi myös 
pienille lapsille. Heidän vanhempansa ja kumminsa näin ollen sitoutuivat 
järjestämään lapsille opetusta näiden kasvaessa. Edelleenkin seurakunta on 
vanhempien ja kummien apuna ja tukena tässä tärkeässä kasvatustehtävässä.

Ortodoksikirkko




 Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet 

Kristuksen yllenne. (Gal 3:29)

 ”Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin 
yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta 
elämää” (Room 6:4)

 synnin kuolema kasteen haudassa ja uusi ylösnousemuselämä Kristuksessa

 Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä 
juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen 
kasteen, jolla minut kastetaan?” "Voimme", he vastasivat. Silloin 
Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te vielä 
juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan 
myös teidät. (Mark. 10:38-39)
 Mistä Jeesus tässä puhuu?

Mitä kaste on?




Kasteen juuret VT:n historiassa, kasteen kivijalka on 

VT:ssa

Apostolit perustivat kasteteologiaansa VT:iin mm 
vedenpaisumukseen, Punaisen meren läpi kulkemiseen 
pitäen näitä ennakkokuvina kasteesta
 jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä 

kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain 
muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa 
veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät 
pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte 
saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne 
hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen 
Kristuksen ylösnousemus, (1. Piet. 3:20-21)

Kaste – Nooan arkki




 isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat 

meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen 
Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä 
ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat 
siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; 
tämä kallio oli Kristus. (1. Kor. 10:1-2)

Kaikki saivat kasteen, kaikki söivät samaa 
hengellistä ruokaa, kaikki joivat hengellistä juomaa. 

 Jos Jumala ilmoittaa, että kaikki, montako jätettiin 
ulkopuolelle? Jätettiinkö sylilapset?

Juutalaiskansan vaellus




 Kasteen sisältö on Jeesuksen työ, sovitus- ja lunastustyö sinulle ja 

minulle. Tulemme yhdeksi ja osallisiksi Jeesuksesta – ristillä 
vuotaneen veren, sovintoveren vaikutuksesta, syntien 
sovituksesta, jonka seurauksena pelastus iankaikkiselta 
kuolemalta. Taivasosuus.

 lähetys/kastekäsky, Jeesuksen asettama (Matt 28:19) 

 uudesti syntyminen ja Pyhän Hengen läsnäolo

 armoperusta koko kristilliselle elämälle, Jumalan puolelta aina 
voimassa

 Kristilliseen kasteeseen kuuluu kasteopetus, eli kristinopin 
perusteet 
 Rippikoulujen konfirmaatio ei vahvista kastetta, pikemminkin 

konfirmoitavaa juurtumaan Sanaan.

Kristillinen kaste -
päätelmiä




Mitä pitää tehdä – Pietari vastaa:

Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he 
sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Veljet, mitä meidän 
pitää tehdä?” Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse 
kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta 
syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi 
Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän 
lapsianne, (Ap. t. 2:37-39)

 Pietarin puheen seurauksena tilanteessa tuli 3000 ihmistä 
uskoon, lupaus kohdistuu myös lapsille   

Koskeeko kasteen lupaus lapsia?




 Baptistiset liikkeet ja vapaat kristilliset seurakunnat harjoittavat ns. 

uskovan kastetta, joka tehdään nuoren henkilön tai aikuisen kohdalla, 
kun hän on tunnustanut uskonsa.

 perustuu ajatukseen, että kastettavan pitää olla kristitty ennen kuin 
hänet kastetaan.

 Anabaptistit
 1525, Zwingl halusi säilyttää lapsikasteen. Vastustajat eivät tätä hyväksyneet, 

syntyi anabaptismi, joka tulee sanoista "kastaa uudelleen". Vastustajien 
antama nimi. 

 Baptistinen kirkko 
 protestanttisen reformaation pohjalta syntynyt 1609 

 Kaste suoritetaan vain kastettavan omasta pyynnöstä, vauvoja ei kasteta 

 Helluntaiherätys 
 Los Angelesin katuherätys 1906, juuret metodismissa

 Pyhitystä seuraa ”Pyhän Hengen kaste” ja sen merkkinä kielilläpuhuminen

 Vapaakirkko, adventtikirkko 

Uskovien kaste -
määrittelyä




Metodistit hyväksyvät molemmat: lapsi- ja uskovien 

kasteen.

Ortodoksit kastavat pienen lapsen upottamalla hänet 
veteen kolme kertaa. 

Katoliset ja luterilaiset noudattavat lapsikastetta, jossa 
lapsen päähän valellaan kolmesti vettä Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen. Mikäli ihmistä ei ole kastettu, 
toki kaste voidaan tehdä aikuisellekin.

 Huomiona: uskovien kasteen kannattaja eivät vastusta 
luterilaista kastekäsitystä, vaan kaikkien kolmen 
perinteisen vanhan kristillisen kirkon kastekäsitystä. 

Kastetapoja




 Yhden kasteen periaatteesta kristikansa on enimmäkseen  

samoilla linjoilla, jos huomioidaan se, että uskovien kasteen 
kannattaja ei pidä sylilapsen kastetta kasteena. 

 Tyypillisesti vapaa kristillisyys ei suorita kastetta saman henkilön 
kohdalla uudelleen. (tässäkin on kirjavuutta, ilmeisesti mm 
Turussa uskovien kaste on suoritettu uudelleen joillekin?)

 Vapaakristillistä kasteoppia on vaikea määritellä. 
 Esim se mikä on totta suomalaisessa babtismissa, ei välttämättä päde 

kansainvälisesti (Markus Kirla)

 Luterilais-helluntailainen neuvottelukunta 2014-2017: todettu 
helluntailaisilta löytyvän kahdeksan tai yhdeksän kastekäsitystä

 Yhden kasteen periaate toteutuu uskovien kasteen kannattajien 
kohdalla oikeasti vasta aikuisena tai isomman lapsen kohdalla, 
vaiheessa jolloin lapsi itse pyytää/ymmärtää asiaa

Yhden kasteen periaate 
”auttava yksimielisyys”




Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, 

hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen 
kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. (Luuk 2:18)

 K-vitamiini tarvitaan veren hyytymiseen, kahdeksan 
päivän ikäisenä se on suurimmillaan

 Jeesuksen ympärileikkaus – verenvuodatus, liiton 
merkin lisäksi sovintoveri, kasteen esikuvaa 
(Kolossalaiskirje 2:11-13)

Jeesuksen 
ympärileikkaus




Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole 

ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen 
luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen 
kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte 
Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Te 
olitte kuolleita rikkomustenne ja 
ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki 
teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille 
kaikki rikkomuksemme anteeksi (Kol 2:11-13)

 Paavali viittaa Kristuksen ympärileikkaukseen, jota ei ole 
ihmiskäsin tehty, jossa syntinen luonto riisutaan pois

 Sitten Paavali kertoo, että tästä olemme osalliset kastettuina

Ympärileikkaus - kaste




 liiton merkki Jumalan kansaan kuulumisesta 

 Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja 
sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä 
liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee 
ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä 
on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. Kahdeksantena 
päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. 
Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat samoin kuin heimoosi 
kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat, (1. Moos. 17:9-12)

 Kahdeksantena päivänä syntymästä – vauvat – järjetön toimenpide? Onko 
Jumala sadisti? Miksi vauvat? 
 Miten vauvan ympärileikkaus voi olla merkkinä liitosta? Eikö olisi loogista, että 

ympärileikkaus tehtäisiin vapaaehtoisuuspohjalta siinä iässä, jossa asia voidaan 
ymmärtää? Olisiko loogista, että aikuisiässä uskoon tultuaan saisi 
vapaaehtoisesti ilmoittaa, haluaako tähän liittoon, eli haluaako 
ympärileikkauksen? Tällöin olisi syntynyt uskovien ympärileikkaus- uskovien 
kasteen tavoin. 
 Olisiko meillä lainkaan lapsikaste – uskovien kaste rajoja?

Ympärileikkaus - VT




 Puhdistusseremoniat, vesipesut mikvessa, 

rituaalitoimituksia, joilla mm sallittiin tai estettiin 
pääsy temppelijumalanpalveluksiin. Puhtaustulkinta 
oli rabbien käsissä

 Proselyyttikaste oli pakanoille tarkoitettu 
käännynnäiskaste juutalaisuuteen, myös vapaissa 
suunnissa tunnustetaan, että tätä tehtiin 
perhekunnittain, eli myös lapsille. Jeesus ei 
kuitenkaan torjunut lapsilta tätä kastetta. 

 Raamattu ei tunne proselyyttikastetta

Muita kasteita




 Johannes julisti: ”kääntykää ja ottakaa kaste syntienne 

sovitukseksi”  kyseessä oli ”käännynnäiskaste”, kaste 
parannukseen, kyseessä ei ollut kristillinen kaste. 

 perustui Jumalan käskyyn

 Johanneksen tehtävä saattaa kansa synnintuntoon ja valmistaa 
tietä Messiaalle; kaste palveli tätä tarkoitusta – se 
oli parannuksen kaste

 merkitys – kolme vaihtoehtoa: 

1. jatko Vt:n puhdistusseremonioille 

2. rinnastus proselyytti-kasteeseen koska Israel luopumuksen 
tähden rinnastui pakanoihin

3. puhtaasti uusi seremonia, joka valmisti kansaa Messiasta varten

Johanneksen kaste




 Vapahtajan tuli olla olemukseltaan täydellinen ihminen
 sijaiskaste, jossa Jeesus samaistui syntiseen ihmiseen: Katso, Jumalan 

Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Siis koko synnin, koko 
maailman synnin. 

 Ristillä Jeesus otti päälleen koko ihmiskunnan syntitaakan. Kaste 
valmisti häntä tähän tehtävään. Kasteessa Jeesus otti vastuun ja 
taakan ihmiskunnan synneistä.

 vihkiytyminen Lunastajan / Kärsivän palvelijan tehtävään 
kasteessa, jossa hän sai Isän hyväksynnän ja Pyhän Hengen voitelun 
 Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki 

laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. (Mark 1:10)
 näin täytettiin kaikki vanhurskaus, Isän pelastava tahto
 läsnä Jumalan kolminaisuus
 myöhempään (kristilliseen) kasteeseen tuli Jeesuksen sovittavan, 

täytetyn työn voima ja vaikutus > siitä muotoutui varsinainen 
kristillinen kaste

Jeesuksen oma kaste




 Jeesuksen kastetta Jordanilla voitaneen ajatella ”syntisten 

kasteena”. Meidät kaste puhdistaa, Jeesuksen tämä kaste 
tavallaan ”likasi”. 

 Herra heitti kaikkien synnit hänen päällensä, tästä syystä 
Hän tuli tuomionalaiseksi. Tässä mielessä Jeesusta 
voidaan kutsua ”Synniksi”. 

 Kasteen esikuvallaan tarjosi meille vapautuksen, Jumalan 
tahto oli täytettävä. Täytettävä loppuun saakka, 
Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. 

 Jeesuksen asettama kristillinen kaste voidaan nähdä 
juutalaisten puhdistusmenojen ja Johanneksen kasteen 
jatkumona, lopullisena päämääränä. 

Jeesuksen kaste




 Paavali johtaa kasteen sakramentin siitä tapahtumasta, jossa israelilaiset 

kulkivat Meren halki (2 Moos14, Kor 10:1-11) ja vettä vihmoutui -
Hesekieliä lainataksemme (Hes 36:25-27) - heidän päällensä. 

 Israelilaisia seurasi myös pilvenpatsas (Moos 13:21) tästä pilvestä 
vihmoutui myös vettä heidän päällensä. Paavalin mukaan he saivat 
kasteen Moosekseen, kuten kristityt Jeesukseen, joka Mooseksen tavoin 
johtaa heidät perille taivaaseen.

 Paavalin tapa nähdä israel kansan vaellus Egyptistä kohti luvattua maata 
kasteen liiton tapahtumana on sopusoinnussa liittoteologian kanssa. 
Jumala on uskollinen perhekunnille. Vanhemmat  saavat ottaa lapsensa 
mukaan siihen liittoon, jonka he itse sopivat Jumalan kanssa. 

 Aikuisen tullessa vakuuttuneeksi kristillisestä sanomasta lapset saavat 
seurata vanhempiaan kasteelle. Näin kokonaiset perheet lähtivät Egyptin 
orjuudesta ja saivat kaikki, lapset mukaan lukien kasteen "meressä" ja 
"pilvenpatsaassa".

 Tätä samaa edustaa Hippolytoksen kastekaava. Vanhemmille opetetaan 
kristinuskon perusasiat. Kastetapahtumassa on mukana alaikäiset 
lapsetkin, nekin, jotka eivät osaa puhua.

UT:n kasteen perusta




Hippolytos (n. 170-235) kirkkojärjestyksen kasterituaali

 veden tulee virrata lähteestä tai nousta syvyydestä. Jos 
tilanne muuta vaatii, käytä mitä vain löytämääsi vettä

 ensin kastettakoon lapset. Kaikki jotka osaavat puhua, 
puhukoot. Ne jotka eivät osaa, puhukoot heidän 
vanhempansa tai sukulainen

 sen jälkeen miehet, sitten naiset, jotka ovat avanneet 
hiuksensa ja ottaneet pois korut

 jokainen kastettu tuli esiin vuorollaan hyläten Saatanan ja 
hänen tekonsa: "Sanoudun irti sinusta, Saatana, ja kaikesta 
palvelemisestasi ja kaikista töistäsi."

Miten oli aluksi? Varhaiskirkon 
kastekaava




1. saadaan syntien anteeksiantamus

2. synnytään uudestaan

3. annetaan Pyhän Hengen lahja

 nämä ovat olleet tunnusomaista varhaiselle kristilliselle 
kasteopetukselle

Näistä lahjoista Raamatun lisäksi puhutaan apostolisten 
isien ja varhaisten kirkkoisien opetuksissa

Hippolytoksen mukaan, 
kasteessa




 eli "Kahdentoista apostolin opetus", n 100 jKr. "Kastetun 

opaskirjanen”

 kristillisen elämän perusasiat, jotka kasteelle aikova 
opetteli

mahdollisuuksien mukaan on käytettävä juoksevaa 
vettä

 vedellä valelu kolmesti riittää kristillisen kasteen 
toimittamiseksi (Did 7)

 Tunnistaa/vahvistaa Hippolytoksen kastekaavan 
oleelliset piirteet

Toinen merkittävä 
dokumentti on Didakhe




Varhaiset kirkot olivat itsenäisiä, mutta ei irrallisia, 

vaan osana Jeesuksen perustamaa kirkkoa (ekklesia).

Kiertelevät opettajat pitivät yllä seurakuntien välistä 
yhteyttä.

Kirkon jäseneksi tultiin kasteessa. Kastekäytännöstä on 
säilynyt niukasti tietoja. 

Alkuvaiheessa kaste toimitettiin heti, kun oli ilmaissut 
halunsa tulla kristityksi. Kastetta koskeva opetustarve 
tunnetaan noilta ajoilta paremmin. 

Kristityt uskoivat, että kasteessa sai anteeksi kaikki 
entiset synnit. Sen jälkeen kastetun oli pyrittävä 
elämään Jeesuksen esimerkin mukaista elämää. 

Varhaisten kirkkojen käytänteitä




 Kristityt uskoivat Jeesuksen palaavan pian, seurakuntien järjestys ei 

näyttänyt tärkeältä
 Toisen vuosisadan alkupuolella oli vakiintunut järjestys, jonka mukaan 

seurakunnan johdossa oli ”kaitsijaksi” kutsuttu mies (kr episkopos, 
piispa)

 Piispoja pidettiin Jeesuksen asettamien apostolien seuraajina. Ignatios
Antiokialainen vaati vuoden 110 tienoilla olevissa kirjeissä kristittyjä 
tottelemaan omaa piispaansa, joka oli vastuussa seurakunnan asioista.

 Haastavammissa ongelmissa ratkaisua voitiin etsiä kääntymällä 
vanhan ja arvovaltaisen seurakunnan puoleen. (Ap.t. 15 juutalaisen 
lain merkitystä kysyttiin Jerusalemin seurakunnalta) 

 Myöhemmin Rooman seurakunta peri Jerusalemin seurakunnan 
aseman arvovaltaisimpana seurakuntana, tähän on monia syitä mm: 
Rooma maailman keskus, Ap.t kuvaus päättyy evankeliumin 
saapumiseen Roomaan. Sieltä evankeliumi leviää maailmaan. Pietari ja 
Paavali kärsivät marttyyrikuoleman Roomassa.  

Varhaisen kirkon organisoituminen




 Kirkon kastekäytäntö oli 100-luvulla muuttunut, ihmisiä 

ei kastettu enää heti, vaan siihen piti valmistautua.

 Kasteeseen valmistautujia kutsuttiin kasteoppilaiksi eli 
katekumeeneiksi. Valmistautumisaika saattoi kestää 
kolmekin vuotta. Kasteoppilaille opetettiin kristinuskon 
sisältö. 

 Jos kasteoppilas oli kuolemanvaarassa, kaste toimitettiin 
heti

 Marttyyrikuolemaa pidettiin ”verikasteena”, joka avasi 
tien pelastukseen samalla tavalla kuin vedellä toimitettu 
kaste. 

Varhaisen kirkon kastekäytäntö




Kreikan verbi baptizo merkitsee "upottaa", siksi kaste on 

tulkittu upotuskasteeksi.

Varhaisen kirkon kasteita varten rakennetut babtisterioiden
kastealtaat olivat sellaisia, ettei aikuista kyetty niissä helposti 
upottamaan veden alle. Näin näyttäisi siltä, että upotuskaste 
ei olisi ollut käytäntö varhaisessa kirkossa. Tämä ei tietenkään 
tarkoita sitä, etteikö apostolien toimittamissa kasteissa upotus 
olisi ollut käytäntönä.

Hippolytoksen ohjeessa veden tulee olla puhdas ja virtaava. 
Babtisterioiden arkkitehtuuri oli usein sellainen, että niihin 
johdettiin virtaavaa vettä.

Upotus/vihmonta/valelu




 Pienten lasten kastamisesta on säilynyt tietoja 100-luvun 

loppupuolelta lähtien. 

 Irenaeukselle (130-202) se näyttää olevan selvä käytäntö. 
Tertullianuksen (160-220) tiedetään vastustaneen sitä. 
Katolinen kirkko ei kuitenkaan lähtenyt Tertullianuksen
aikuiskasteen edustamalle linjalle. 

 Muutamaa vuosikymmen myöhemmin Karthagon piispa 
kehotti kastamaan lapset vastasyntyneinä. 

 Myös se tapa hyväksyttiin, että lapset kastettiin aikuisina, 
käytäntöjen rinnakkaisuus viittaa siihen, että kastettavan 
ikä ei ollut ongelma. 

Lasten kastaminen




 kristityn tulee olla kuin pieni kala, joka elää kasteen 

vedessä, muuten kala kuolee

VT osoittaa, että Pyhä Henki on aina viihtynyt vedessä. 
Jo luomisessa Jumalan Henki liikkui vetten päällä, 
vedessä syntyivät ensimmäiset elävät olennot, kalat. 
Vesi on elämän tärkein alkuaine.

 on huolissaan siitä, että kasteen sakramenttia 
halveksitaan eikä ymmärretä sen suurta vaikutusta: 
syntien anteeksisaamisen

Kristillinen kaste on yksi ja ainoa, kerettiläisten 
toimittama kaste ei ole lainkaan kaste, siksi se, joka on 
käynyt heidän kasteellaan, tulee kastaa ensimmäisen 
kerran kristillisesti.

Tertullianus (n 160-220)





 kaste verellä. Jos katekumeeni surmataan marttyyrina, 
ennen kuin hänet on ehditty kastaa, on hän saanut 
kasteen oman verensä kautta.

Kasteen toimittajan tulee olla piispa

 pohtii, minkä ikäiselle kaste olisi hyvä toimittaa

 pohdinta edellyttää sen, että kirkossa kastettiin tuolloin 
pieniä lapsia, jotka eivät osanneet puhua. Hänen 
mukaansa olisi parempi lykätä kastetta siihen hetkeen, 
jolloin lapsi kykenee ymmärtämään kasteen 
merkityksen.

Hyväksyi toisen(laisen) 
kasteen?




 Tertullianuksen aikana lapsikaste oli käytössä, se ilmenee 

hänen teksteistään
 Teksteissä ristiriitaisuuksia: kaste ei ole välttämätön 

pelastukselle, muualla taas: Pyhä Henki toimii kasteessa 
ja puhdistaa synneistä. 

 Pienet lapset kasvettuaan, voivat itse päättää tulevatko 
kristityiksi

 Kastettu kristitty ei saa luopua uskostaan, jos luopuu, 
onko mahdollisuutta palata?

 Tertullianus kirjoittaa aikana, jolloin kirkossa ei vielä ollut 
perusteellisia keskusteluja siitä, voiko vainojen aikana 
luopunut kristitty päästä takaisin seurakunnan yhteyteen.

Tertullianus (160-220)




 ”Kukonlaulun aikaan heidän on ensin rukoiltava veden ääressä. 

Kun he tulevat veden ääreen, tuon veden tulee olla puhdasta ja 
virtaavaa. Ja heidän on riisuttava vaatteensa. Pienet lapset on 
kastettava ensin. Jos he voivat antaa vastauksia omasta 
puolestaan, he vastaavat itse. Jos eivät voi, vastauksen antakoot 
vanhemmat tai joku muu perheenjäsen. Seuraavaksi on 
kastettava täysikasvuiset miehet; ja viimeksi naiset, kun nämä 
ovat ensin irrottaneet hiuksensa ja laittaneet kultakorunsa 
syrjään. Kukaan ei saa laskeutua veteen niin, että hänellä olisi 
mukanaan jokin vieras esine.”

Kirjassa Kristinuskon syntyhistoria, Michael Walsh, 
kertoo kastetoimitusta 200-luvun alussa, lainaten 

’Apostolinen traditio’ kirjaa:




 Kirkkoisä Tertullianus tulee paljastaneeksi lapsikastekäytänteen 

alkaneen kirkossa, koska hän esittää, että lapsi tulisi kastaa vasta sitten, 
kun tämä ymmärtää kasteen merkityksen. Tätä ajatusta ei olisi ollut tarve 
esittää, ellei lapsikaste olisi käytännössä käytössä.

 saman aikakauden Origenes (185 – 251) kirjoittaa, että kirkko on saanut 
apostoleilta tavan kastaa lapsia.

 Cyprianus (200 – 258) samalta seudulta Tertullianuksen kanssa, mutta 
hiukan myöhemmin eläneenä pohtii, onko lapsi kastettava kahdeksan 
päivän ikäisenä, kuten ympärileikkauskin.

 Pohjois-Afrikan synodi (66 piispaa) kukaan ei kannattanut tätä ajatusta. 
"Jumalan armoa ei tule kieltää keneltäkään syntyneeltä ihmiseltä” "Ihmisen 
Poika ei tullut ihmisen sieluja kadottamaan, vaan pelastamaan" (Luuk 9:56)

 armo, joka annetaan kastetulle, ei ole riippuvainen vastaanottajan iästä. 
Vastaavalla tavalla Pyhää Henkeä ei anneta ikämittarilla, vaan Isän 
rakkauden ja armon mukaisesti iästä riippumatta.

Lapsikaste oli varhaiskirkon käytäntö




Cyprianus (200–258) ja Tertullianus (160-220) todistavat, 

että lapsikaste oli laajassa käytössä kirkossa 200-luvun 
alkupuolella. Vastaavia todistuksia saamme myös 
muilta kirkkoisiltä. Tiedossa ei ole yhtään kirkkoisää, 
joka kiistäisi lapsikasteen olemassaolon noin vuonna 
200 jKr. Se oli laajalle levinnyt käytäntö eri puolilla 
kristillistä maailmaa.

 Toisaalta mikään ei todista, että kaikkialla olisi kastettu 
kristittyjen perheiden pienet lapset. Kirkon historiassa 
on esimerkkejä kirkon opettajista, jotka kastettiin 
aikuisina: Basileios Suuri (k 379), Johannes Krysostomos
(347–407), Hieronymos (342–420), jne.

Lapsikaste oli varhaiskirkon käytäntö




 UT:n selonteot kastetapahtumista liittyvät lähetystyön 

tilanteeseen. Kristinusko leviää uusille alueille, sylivauvoja ei 
voi evankelioida. 

 UT jättää avoimeksi kysymyksen, mitä tapahtui kristillisen 
sanoman vastaanottaneen perheen lapsille. 

 Hippolytoksen kastekaavassa edellytetään jopa kolmen 
vuoden katekumenaattiaikaa, jolloin kasteoppilas sai juurtua 
kristilliseen opetukseen. Kun sitten kuvataan kasteaktia, 
todetaan myös katekumeenien lasten tulleen kastetuiksi. 

 Kasteelle tuotiin myös ne lapset, jotka eivät osanneet puhua. 
Näin Apt 16:33-34 kristillisen sanoman vastaanottaneet 
kastettiin perhekuntineen, tämä sisälsi myös sylivauvat.

Lapsikaste oli varhaiskirkon käytäntö




Kastaminen kirkon ulkopuolella herätti kiihkeitä 

tunteita erityisesti Vähä-Aasiassa ja Pohjois-
Afrikassa. 

Rooman seurakunnassa tällaiset otettiin vastaan 
siunaamalla heidät. Tästä syntyi kiista, jossa vainojen 
jälkeen Rooman seurakunta mukautui siihen, että 
muissa ryhmissä kastetut kastettiin uudelleen. 

Kaste kirkon ulkopuolella?




 Vainoissa hengenvaarassa olevat papit ja piispat kielsivät 

Kristuksen ja luovuttivat Raamatut poltettaviksi

 Vainojen hellittyä palasivat papeiksi ja piispoiksi

 Tätä kaikki ei hyväksyneet, he nimittivät omat piispansa 
(Donatus) 

 Kirkolliskokous tuomitsi donatolaisuuden harhaopiksi

 Augustinusta (354-430) seuraten todettiin, että sakramentit ovat 
päteviä riippumatta papin persoonasta tai pyhyydestä. Tämä on 
ollut kaikkien suurten kirkkojen opetus siitä lähtien. Samoin 
myös luterilaiset tunnustuskirjat opettavat.

 donatolaiskiistassa kyse oli nimenomaan papin syntisyydestä 
tai pyhyydestä. Siinä ei siis otettu kantaa siihen kysymykseen, 
mitä tehdä jos pappi onkin harhaoppinen.

Donatolaiskiista lyhyesti




 kasteen toimittajan pyhyys ei ole olennaista kasteen 

suorittamisessa

 kasteen saanutta ei tule kastaa uudelleen, hän on kuin Rooman 
armeijan sotilas, joka on saanut tatuoinnin, häntä ei tatuoida 
uudestaan, kun palaa armeijan taisteluriveihin

 Augustinus (354-430): Donatolaiset oli oikein kastettuja, mutta 
koska olivat luopuneet kirkon ykseydestä, kaste ei ole hyödyksi 
heille.

 Augustinuksen muotoilema kanta vakiintui kristillisessä kirkossa. 
Perinteiset kristilliset kirkkokunnat hyväksyvät toistensa kasteen. 
Kaste on yksi ja ainoa. Sitä ei saa uusia, jos on osoitettavissa, että 
on käytetty vettä ja kaste on toimitettu Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen. 

Kaste donatolaiskiistassa




 ”Jos nyt usko tulisi vasta kymmenen vuotta kasteen 

jälkeen, miksi silloin olisi kastettava uudestaan. Onhan 
kasteessa tapahtunut kaikki tarpeellinen ja se on toimitettu 
oikein. Nyt kastettu vain uskoo kuten kaste vaatii. Eihän 
usko ole kastetta varten, vaan kaste uskoa varten. Kun siis 
usko tulee, silloin kaste tulee täydelliseksi, ja 
uudestikastaminen on turhaa.”  

 Lapsikasteesta: ”eikä kukaan ole voinut yhdelläkään 
Raamatun sanalla osoittaa, että se olisi väärä”

Kastetta ei tarvitse uusia -
Luther




Hippolytos (170-235) edellytti kasteen toimituksen 

piispalle

Käytäntö vakiintui varhain, koska kasteen sakramenttia 
ei haluttu paljastaa ulkopuolisille. Kaste oli salaisuus, eli 
mysteeri, jonka sisällön pääsi täydellisesti tuntemaan 
vain se, joka todella halusi kääntyä kristityksi.

Myös kirkkoisä Ignatios (100 luvun alussa, kuoli 107) piti 
kasteen suorittajan tehtävän piispalle. Hän kirjoittaa 
smyrnalaisille, että ilman piispaa ei ole lupaa toimittaa 
kastetta. Sama rajoitus koski ehtoollisen sakramenttia.

Kirkkoisä Cyprianus (200-258) korostaa pappien 
pyhittämänä kasteen vettä oikealla tavalla

Kasteen toimittaja




Kasteen toimittaa piispa. Lapsia kastettiin, myös lapsia, 

jotka eivät osanneet puhua. Vedellä valelu kolmesti riittää. 
Käytäntö vakiintui yleisesti kirkossa.

 Piispuus perustui Kristuksen antamaan  virkaan.

Kirkon kasvu näkyi kastejuhlina. Rakennettiin 
kastekirkkoja eli babtisterioita. 

 Siellä missä väestö oli jo kastettu, ei kastekouluille ollut 
tarvetta. Jäljellä oli vain lasten kastaminen. Kastettujen 
lasten myöhempään opettamiseen ei syntynyt yhtä 
tehokasta ja yhtenäistä käytäntöä kuin katekumenaatti oli 
ollut. 

 Piispat saivat näkyvän ja arvovaltaisen aseman 

Kirkkoisien käytäntö




Milanon piispa (piispa vastasi nykypäivänä 

kirkkoherraa tai vapaiden suuntien seurakunnan 
johtajaa)

 pappeudella on tärkeä merkitys sakramentin oikein 
toimittamisessa. Papilla ei ole omaa ansiota, vaan 
Kristuksen antama virka. Papin rukouksen kautta 
Kristus tulee läsnä olevaksi kasteen vedessä.

Ambrosius (n 340-397)




Roomalaiskatolisen kirkon esikuvana VT:n Israelin 

kansa, joka vaeltaa autiomaan halki luvattua maata 
kohti. Jumala antoi Israelille johtajat, samoin Hän on 
asettanut kirkkoon johtoviran, piispat ja paavin. Pyhä 
Henki ohjaa toimintaa viran kautta. Nykykirkon on 
kuunneltava näitä lähes 2000 vuoden takaisia ratkaisuja. 

 Tämä traditio, kirkolliskokousten päätökset, paavien 
ratkaisut ja kirkon arvostamien opettajien kirjoitukset 
ohjaa pysymään oikealla tiellä.

 Ero idän ortodoksiseen kirkkoon näkyy siinä, että 
ortodoksit eivät tunnusta paavin auktoriteettia. Tämän 
sijalla on kirkolliskokousten ehdoton arvovalta. 

Kirkkojen johtovirat




 Piispana 1952-1978 (Mikkeli, Helsinki ja arkkipiispa)
 piispuus ei ole mikään erityinen virka vaan vain yksi papinviran 

muoto. Samoin diakonin ja diakonissan tai seurakunnan 
kanttorin virkoja on pidettävä eräinä Kristuksen palvelijan viran 
muotoina. 

 elävän elämän tarpeet ovat synnyttäneet erilaisia uusia ”virkoja”, 
joissa miehet ja naiset palvelevat evankeliumin asiaa.

 papinvirka on Jumalan asettama, mutta painottaa, että kaikki 
kristityt on kuitenkin jo kasteessa vihitty papeiksi.

 erityinen pappeus ja kaikkien kastettujen pappeus kuuluvat 
yhteen. 

 Erityisen viran hoitajana pappi suorittaa kaikkien puolesta sen, 
mihin jokaisella on yhtäläinen oikeus, mutta mitä kaikki eivät voi 
samaan aikaan suorittaa

 Määräysvalta kirkossa kuuluu kuitenkin aina Jumalan sanalle, ei 
papeille, eikä maallikoille

Arkkipiispa Martti 
Simojoki 




 Jokaisella kristityllä on yleisen pappeuden nojalla oikeus 

ja velvollisuus viedä evankeliumia eteenpäin, mutta 
Jumala on säätänyt evankeliumin viran, jotta vältyttäisiin 
epäjärjestykseltä. Evankeliumin virka on Jumalan säätämä 
ja asettama

 papin työn pätevyys ei riipu papin teoista vaan siitä, että 
hänet on vihitty Kristuksen edustajaksi. Papin toimet 
saavat oikeutuksensa Kristuksen valtuutuksesta

 Luterilaisille viran arvovalta ei perustu kerran saatuun 
vihkimykseen ja seuraantoon vaan siihen, että elävä Herra 
on nyt läsnä

Sakramenttien toimittaja




 ”Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin 

mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, 
koska kaikki ovat tehneet syntiä.” (Room 5:12) 

Ambrosius (n 340-397) ja Augustinus (354-430) tulkitsivat 
tämän latinankielisen käännöksen mukaisesti "kaikki ovat 
tehneet syntiä hänessä" (Adamissa), tästä muotoutui opetus 
perisynnistä.

 perimmäinen syntiturmelus, joka hallitsee maailmassa ja 
jonka alaisuuteen jokainen ihminen sikiää ja syntyy (Ps 
51:7). Jokaisella ihmisellä on syntyään perisynnin turmelus, 
joka on todellista syntiä ja kadottaa. Siksi Augustinuksen
mukaan jokainen lapsi tulee kastaa.

Perisynti - varhaiskirkko




 Adamin syntiinlankeemus tuli ikään kuin kosmisena valtana 

maailmaan, tämän vallan alaisuudessa kaikki ihmiset on myyty 
synnin orjuuteen, toteuttamaan omaa pahuuttaan sen vuoksi, että 
Adam päästi pimeyden vallat maailmaan alistamaan kaikki 
ihmiset synnin orjuuteen.

 Paavali ei korosta sitä, että lapsi on syntyessään täynnä syntiä, 
vaan sitä, että lapsi on syntyessään alistettu synnin orjuuteen ja 
kykenemätön vapautumaan sen mahdin alaisuudesta. Justinos
mukailee tätä Paavalin ajatuksen kulkua.

 Kun lapsi on synnin ja kuoleman valtapiirissä ja joutuu 
luonnollisessa tilassa palvelemaan näitä voimia, on pieni lapsikin 
pelastuksen tarpeessa.

 Justinokselle kaste merkitsee vapautusta synnin ja kuoleman 
kosmisesta vallasta. Tästä syystä kristityn tulee sanoutua irti 
Perkeleestä ja hänen menoistaan.

Kirkkoisä Justinos (100/114 – n. 162/168) 

perisynti tulkinta




 Efesolaiskirjeen kirjoittamisen ajankohtana kanta oli 

paalutettava siihen, että on vain yksi oikea kristillinen kaste, 
jota ei voi, eikä saa uusia

 Tämä "yksi kaste" periaate on ollut tärkeä varhaisessa 
kristillisessä kasteopetuksessa ja se muodostui ratkaisevaksi, 
kun pohdittiin harhaoppisen kasteen pätevyyttä.

 100- luvun lopulta 200-luvun alusta on useita esimerkkejä siitä, 
että harhaoppisten kasteet hylätään. Niitä ei pidetty kasteina 
lainkaan. Kristillisen kirkon yhteyteen tullessa häntä ei kasteta 
uudelleen, vaan ensimmäisen kerran oikein.

 Kirkkoisä Cyprianus (200–258) linjaa tätä selkästi: "ketään ei 
voida kastaa kirkon ulkopuolella” (Viittaus Jer 2:13 ja Sananl 9:19)
 Raamatunpaikat korostavat, ettei pidä hakeutua vieraiden 

vesilähteiden luokse.

”Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!” 
(Ef 4:5)




 Ympärileikkaus oli Abrahamille uskon merkki ja sinetti, hän 

ympärileikkasi poikansa Iisakin kahdeksan päivän ikäisenä. 
Tämä uskon merkki ja sinetti ei edellyttänyt pojalta Iisakilta 
älyllistä pohdiskelua. Hänet otettiin mukaan siihen samaan 
liittoon. jonka Jumala oli Abrahamin kanssa tehnyt. Usko ei ole 
älyllinen vaan elävä suhde Jumalaan, tässä suhteessa Jumala 
hoitaa pientä lasta Pyhän Hengen ohjauksessa

 Pienelle lapselle suhde vanhempiin on merkittävä, vaikka hän ei 
osaa pohtia asiaa älyllisesti. Samalla tavalla Jumala solmii jo 
pieneen lapseen suhteen kasteessa ja tämä suhde kasvaa 
vanhempien opettaessa häntä tuntemaan uskon salaisuudet.

 UT:ssa Jeesuksen asettamaa kastetta kutsutaan Kristuksen 
ympärileikkaukseksi. (Kol 2:11-12)

 Jos siis lapsi voitiin ympärileikata vanhan liiton aikana, tuntuu 
luonnolliselta, että varhaisessa kirkossa lapsi voitiin kastaa 
Kristuksen ympärileikkauksella. 

Ympärileikkaus, kaste ja lapset




 ”Helluntailaisille kaste Kristuksen asettamana 

toimituksena on Jeesukseen tunnustautumisen 
vahvistamista”

 Luterilais-helluntailainen neuvottelukunta 2014-2017

 ”Kaste ei välitä pelastuksen lahjoja”

 ”Kaste ei itsessään pelasta, vaan toimii syntyneen uskon 
tunnustuksena”

 Suomen helluntaiseurakunnan Uskon pääkohdat -
kirjanen

Helluntailiike tänään




Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette 

pukeneet Kristuksen yllenne. (Gal 3:27)

 Ei varmaan ole vahinko, että Paavali viittaa Kristuksen 
kasteeseen? 

 Paavali olisi voinut kirjoittaa yksinkertaisemminkin: 
kaikki te, jotka Kristukseen uskotte olette pukeneet 
Kristuksen yllenne. 

 Kristuksen vaate on puhdas Hänen verellä 
puhdistettu, eli viittaus pelastusosuuteen, 
taivasosuuteen. 

Kristukseen kastetut




 ”Helluntailaisen näkemyksen mukaan sylilapsen kaste ei ole oikea kaste, 

eivätkä luterilaiset hyväksy lapsena kastetun uudelleen kastamista. 
Luterilaiset hyväksyvät vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen 
toimitetun kristillisen kasteen eli myös helluntailaisten toimittaman 
kasteen”

 ”Helluntailaiset eivät tunnusta kastetta, jota ei ole edeltänyt 
tiedostettu usko, joten he eivät tunnusta sylilapsena luterilaisessa 
kirkossa valelukasteella kastettuja. Luterilaiset pitävät tärkeänä 
tietoista uskoa Jeesukseen Kristukseen, mutta painottavat kasteen ja 
uskon olevan Jumalan teko ja kasteen liiton olevan tarjolla kaikille, myös 
vastasyntyneille. (Mark 10:13-16) Siksi luterilaiset kastavat myös pieniä 
lapsia uskontunnustuksen mukaiseen kristilliseen uskoon ja sen 
lupausten omistamiseen Kristuksen ja hänen kirkkonsa yhteydessä.”

Luterilais – helluntailainen neuvottelukunta 
2014-2017




 https://www.ekumenia.fi/data/liitteet/kaste_ehtoollinen_ja_virka.pdf

 Tarkoittaa kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -
komission vuonna 1982 julkaisemaa ekumeenista asiakirjaa 
kasteesta, ehtoollisesta ja kirkollisesta virasta.

 Valmisteltu vuodesta 1927 alkaen
 Asiakirjassa selvitetään niitä keskeisiä opillisia korostuksia, joista 

kristilliset kirkot voivat olla yhtä mieltä tai joissa todellinen 
lähentyminen on mahdollista.

 Asiakirjan valmisteluissa ovat olleet mukana kaikki merkittävät 
kirkkokunnat

 Kirkkojen maailmanneuvostoon kuuluu 349 kirkkoa yli 120 
maasta
 Perustettiin toteuttamaan ekumenian päämääriä
 mukana ortodoksisia kirkkoja, protestanttisia kirkkoja, kuten 

esimerkiksi baptistit, luterilaiset, metodistit, reformoidut, ja 
anglikaaninen kirkko. Katolinen kirkko tarkkailijajäsenenä.

BEM-asiakirjat
(Baptism, Eucharist and Ministry)




 Kohta 2 ”Kaste on osallisuutta Kristuksen kuolmeaan ja 

ylösnousemukseen, syntien poispesemistä, uudestisyntyminen, 
Kristuksen päällepukemista, Pyhän Hengen uudistusta, jne”

 Kohta 3 ”Kaste merkitsee osallisuutta Jeesuksen Kristuksen 
elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Jeesus astui Jordan-
virtaan ja hänet kastettiin syntisten osaan samaistuneena, jotta 
kaikki vanhurskaus täytettäisiin” (Matt 3:15)

 Kohta 5 ”Pyhä Henki tekee työtään ihmisten elämässä ennen 
kastetta, kasteessa ja kasteen jälkeen”

 Kohta 11 ”Vaikka ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 
lapsikasteitakin toteutettiin apostolien vielä eläessä, 
henkilökohtaiselle uskontunnustukselle perustuva kaste on 
UT:n kirjoituksista yksiselitteisimmin luettavissa oleva 
käytäntö. ”

BEM - kasteotteita




 ”monet kristitytkin hylkäävät kasteen pelastavan luonteen. 

Esimerkiksi Pietarin sana, että ’kaste nyt meidätkin pelastaa’, ei 
kuulemma tarkoitakaan sitä, mitä se sanoo, vaan itseasiassa 
aivan päinvastoin: Kaste ei pelasta. Kuinka kummassa tällaiseen 
voidaan päätyä? Siten, ettei hyväksytä Jumalan Sanaa 
sellaisena kuin se on, vaan yritetään saada se sopimaan 
inhimillisen järjen ajatuksiin. Niihin raameihin Jumalan 
pelastus ei kuitenkaan koskaan tule mahtumaan, ja siksi jokainen 
Sananlukija on oikeastaan alati tämän ratkaisun edessä: 
Annanko Jumalan puhua minulle uskoen Hänen Sanansa 
niin kuin se on kirjoitettu, vai vaiennanko Hengen puheen 
oman järkeni selityksillä?”
 Markus Kirla, entinen babtistisaarnaaja

Järki vs Jumalan Sana




 ”Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia 

tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama 
Henki on yhdistänyt meidät” (1. Kor 12:13)

Kristityt on kastettu yhden ruumiin jäseniksi. Jeesusta 
ei voi pilkkoa. Siksi on yksi ruumis kuten on vain yksi 
Henki, yksi Herra ja yksi Jumala. 
 Paavali, vangittu mies kehottaa kristittyjä elämään 

nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä ja näin säilyttämään 
Kirkon yhtenäisenä.
 Miksi kasteesta on tullut erottava tekijä?

 Mitä lisäisit kasteeseen?

 Miksi vain yksi kaste? 

 Kaikki kastetut eivät usko, onko vika kasteessa? 

Yksi ruumis


