Kolme kastetta:
1. Johanneksen kaste

Tarkoitus: - Ilmoittaa kansalle Jeesuksen tulemus!

Vanhassa Testamentissä sanotaan Jes. 40;3: - Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.”
Uudessa Testamentissa sanotaan Matt. 2;3. "Huutavan ääni kuuluu erämaassa:
'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'."
Ennen Jeesuksen tulemusta, Johannes alkoi kastamaan juutalaisia Jordan virrassa parannuksen kasteella! Hän kastoi upottamalla ihmisen kokonaan Jordan virtaan!
Käytäntö oli uusi ja huomiota herättävä. Se huomioitiin juutalaisessa yhteiskunnassa!
Kaste annettiin syntien tunnustamisen perusteella.
Kaste oli vielä Vanhan Liiton kaste, joka valmisteli Uuden Liiton tulemista ja kansaa kohtaamaan Jeesusta.
Jeesus kastettiin samoin perustein kuin juutalaisetkin. Jeesus oli synnitön.
Johannes ilmoittaa minkälainen Jeesus on: Mark. 1;7 Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni
tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena
päästämään.
8 ”Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.
9 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa
10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen
laskeutuvan häneen.
11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".
Tässä kohtaamisessa oli läsnä: - Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki
Johanneksen kasteen tarkoitus oli ilmoittaa Jeesus! ”Valmistaa Herralle tie erämaahan.”

2. Kaste Jeesukseen.
Ensimmäisenä helluntaina Jeesuksen taivaaseen menon jälkeen vuodatettiin Pyhä Henki ja
alettiin kastamaan Jeesukseen nimeen. Ensimmäisenä helluntaina kastettiin Jerusalemissa
3 000 henkeä.
Kaste on kuin avioliittoon vihkimistä (sopimuksen vahvistamista) ihmisen puolelta.
Nähdäkseni näissä tilaisuuksissa on ovat myös läsnä Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki.
Room. 6;3-7 sanotaan, että me jotka olemme yhtä kasteessa Jeesuksen kanssa
Olemme Hänen kanssaan: 1. Ristiinnaulittu ja kuolleet.
2. Olemme vanhurskautuneet pois synnistä.
3. Saamme myös elää Hänen kanssaan iankaikkisesti.
4. Saamme olla myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
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Johannes lakkasi kastamasta. Hänet pantiin vankeuteen niinä aikoina ja mestattiin.

3. Pyhän Hengen kaste.
Pyhän Hengen tulo ei aina ole automaattista.
Itselläni on kokemusta siitä!
Olin tehnyt parannuksen, käynyt kasteella ja olin seurakunnan toiminnassa aktiivisesti mukana.
Kun olin ollut seurakunnan jäsenenä noin puoli
vuotta, minulle tuli suuria ongelmia!
Silloinen pastori, kun puhui aina Jeesuksesta. Se alkoi
Pyhän Hengen tunnus
minua suututtamaan! Miksi hän ei puhu Herrasta ja
Jumalasta, vaan aina tuosta Jeesuksesta?
Minulle tuli siitä todellinen ongelma. Töistä ei tahtonut tulla mitään. Makailin kotona sängyssä ja etsin vastausta ongelmaani. Eräänä iltana ponkaisin ylös sängystä ja huusin:
•

Sehän on Jeesus! Siinä vaiheessa minulle aukesi Jeesuksen tärkeys: - Kaikkihan alkaa
Jeesuksesta. Välittömästi tämän jälkeen täytyin Pyhällä Hengellä ja puhuin kielillä
tuntikausia.

Jälkeenpäin olen tutkinut omaa tilannettani, mikä siinä oli vikana?
Mark.1;15 avaa sitä.
Siinä sanotaan: - Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Olin tehnyt vain parannuksen
ja luulin sen perusteella pääseväni taivaaseen, mutta siinä olikin vielä tärkeä jatko-osa: - ja
uskokaa evankeliumi.
- Minä en tarvinnut Jeesusta, vaan minä olin omin avuin menemässä taivaaseen! - Oman
hyvyyteni avulla. Eihän se mihinkään kelpaa. (Yritin täyttää lakia!)
Jeesus armahti kuitenkin minua ja korjasi tilanteeni! Nyt saan olla uskossa Jeesukseen ja
olen saanut myös Pyhän Hengen!

Nuo kaksi asiaa ovat avainjakeita! Niiden tulee olla tasapainossa elämässämme. Ei vain
toisen, niin kuin itselläni oli pitkään ja luulin asioitteni olevan kunnossa.

Jeesus on monelle ongelma: - Juutalaisille, ortodokseille, jehoville, katolisille, islameille,
minullekin oli ja kaikille ”hyville” lakia täyttäville yms.
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Lapsikaste on myös yksi ns. kaste,
jonka vaikutus maassamme on suuri:
Lapsikasteesta ei Raamatussa löydy yhtään mainintaa, joten siitä
voi sanoa, ettei se ei ole raamatullinen.
Se on katolilaisen/luterilaisen kirkon omia keksintöjä, jolla kirkko
liittää itseensä uusia jäseniä antamalla lapselle nimen ja merkitsemällä sen omiin kirkonkirjoihinsa. - Se on kastamista kirkkoon
– ei Jeesukseen! Raamatullista merkitystä en sillä näe. Kastettu
kun ei siinä vaiheessa edes tiedä Jeesuksesta mitään! Tosin siinä
tulee jokin side kirkkoon, jolla on ehkä myös arvoa.
Luterilaisen kirkon kaste on nykyään pään sivelyä vedellä.
Luterilainen kirkko on ennen kastanut upottamalla. Turun Tuomiokirkossa on kuvan mukainen kasteastia, jossa lapset on aikaisemmin kastettu upottamalla.

Lapsikaste

Jos lapsikastetta johonkin voi verrata, niin se on Johanneksen
kaste. Siinä kasteelle tuli parannuksen tehneet. Johanneksen kasteen saaneet, ottivat uuden kasteen Jeesukseen, tullessaan uskoon.
Siitä kertoo Apt. 19;1-6 ”Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia
Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he
sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan".
Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen
kasteella".
Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen".
Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.
Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he
puhuivat kielillä ja ennustivat.

Niinpä uskoontulleen lapsikasteen saaneen tulisi ottaa uusi upotuskaste Jeesukseen, kuten Johanneksen kasteen saaneetkin tekivät.
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