
Kirje "nokialaiselta" -- kasteasiaa 

 

Hei, 

 

Kyllä oikeastaan voisit julkaista viestin; näkeehän siitä nyt selvästi miten väärässä Tapani on. 

Sopivaa jatkoa edellisiin viesteihin. Enää en tästä aiheesta kirjoita. 

 

Kastehommeleihin en ole halunnut tarttua, koska se asia ei minusta ole niin tärkeä. Ei liity 

pelastukseen, vaikka Raamattu sanoo, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kyllä sydämen usko 

lopulta riittää. Kasteella voisi olla jokin siunaava arvo ajalliseen elämään. 

 

Lapsi saa kyllä jonkinlaisen Pyhän Hengen kasteen kastetilaisuudessa (Ks. Joh.3:5). Ja kyllä 

evankeliumit ja Apostolien teot kertovat, että Pyhän Hengen saaminen liittyi vesikastetapahtumaan. 

Itse uskon, että Pyhän Hengen kaste saadaan silloin, kun kokosydämisesti otetaan pelastus vastaan 

ja uskotaan evankeliumiin. Lapsikastettu ei siis missään tapauksessa ole pysyvästi pelastettu, vaan 

tullessaan tietoiseen ikään hänen tulee tehdä ratkaisu. 

 

Helluntailaiset on väärin tulkinneet Apostolien tekoja, kun ovat kirjaimellisesti ottaneet ne 

tapahtumat yleisohjeekseen. Apostolien teoissa kuvataan nimenomaan erikois- ja 

poikkeustapauksia, jotka liittyivät Pyhän Hengen saamiseen. En usko helluntailaisten ns. 

henkikasteoppiin. 1 Kor. 12:13 puhuu voimakkaasti ns. henkikastetta (toista siunausta) vastaan. 

Pyhän Hengen kaste saadaan uskoontultaessa. 

 

Raamattu hyväksyy minusta molemmat vesikastevaihtoehdot. Apostolit minusta kastoivat lapsiakin 

(koko perhekunnan). Ja on hyvä, että lapsi saatetaan edes jonkinlaiseen seurakuntayhteyteen heti 

alussa, ja hänelle opetetaan Jumalan sanaa, kun hän tulee tietoiseen ikään. Jotkut kirkkoisät (mm. 

Irenaeus) olivat lapsikasteen kannalla. 

Kantani kuitenkin on, että uudelleen kastettavaksi ei kenenkään ole pakko mennä. 

Helluntailaisten käsitystä, että ainoastaan aikuiskaste on oikea, en siis hyväksy. 

 

On kyllä vaikea asia jokatapauksessa myöntää, että tunnustuksellinen luterilaisuus olisi 

absoluuttisesti oikeassa väittäessään vesikasteella olevan pelastusmerkitystä. Itse olen luterilainen ja 

hyväksyn monet kirkon tunnustuskirjoissa olevat asiat. Kirkon opetukset perisynnistä ovat kyllä 

aika kovia, eli että jos lasta ei ole kastettu, niin hän olisi menossa kadotukseen, jos hän vaikka 

kuolisi alle vuoden ikäisenä. Kuitenkin on hyvä, että valtionkirkko on olemassa täällä Suomessa, 

sillä muutenhan vaipuisimme pakanuuteen ja pakanauskonnot vallitsisivat maassamme. Nythän 

selvä merkki pakanuudesta on mm. Venäjällä ja Virossa, jossa kommunismin aikana ei kirkkoa 

juuri ollut ja näin kaikenlaiset uususkonnot ovat saaneet nyt siellä sijaa. Ateismi rehottaa myös 

voimakkaana kommunismin perintönä. 

 

Olen aikoinani kirjoittanut mm. netmission -keskustelufoorumilla kasteasiasta (ennen tätä 

pakkorekisteröitymistä) ja silloin puolustelin lapsikastetta ja olin uudelleenkastamista vastaan. 

Kuitenkin nyt katson, että jos uskova vaihtaa kirkkoa ja seurakuntayhteyttä, niin kasteellemeno 

voisi olla suotavaa. Voihan kaste olla seurakuntajäsenyyden yksi merkki. Mutta jos haluaa olla 

edelleen luterilaisen kirkon jäsen ja on lapsena kastettu, niin ei minusta tarvitse mennä 

aikuiskasteelle. Tällöin kaste olisi pelkkä omavanhurskauden teko ja merkki farisealaisesta 

kristillisyydestä, jossa yritetään esittää omia ansioita Jumalan edessä. Eräänlaista lakihengellisyyttä 

siis. Raamattu sanoo, että yksi kaste, yksi usko jne. 

 

No, tässä tuli nyt vähän kommenttia kasteasiasta. Toivottavasti selvensi vähän sinulle kantaani. 



 

Siunausta, 

t: Olli 

 

PS. Voit harkita julkaisemista. Minulle aivan sama. 

 

 

Pasi Toivonen kirjoitti 25.04.2003 kello 13:51: 

> Lähetin viestisi Tapanille Tanskaan. Jätän sen julkaisematta, jollet 

> halua sitä julkaistavan. 

>  

> Muuten, et ole koskaan puhunut mitään aiheesta uskovien aikuiskaste 

> versus lapsikaste. Jaksatko kommentoida? 

>  

> Siunausta, 

> Pasi 

 

 

Pasin kommentti: Tässä viitataan tanskalaisen tuoreimpaan kirjeeseen jonka olisin muuten jättänyt 

julkaisematta, mutta Olli tahtoi että minä julkaisisin kirjeen että Ollin vastauksen. Kirjeen voi lukea 

tästä. Enää minä en julkaisen tanskalaisen kirjeitä. Hän pyysi minua tekemään näin. 

 

 
 

 

 

TAKAISIN 
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