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Tänään meillä on vaikea aihe. Kaikkein vaikein aihe siitä, mitä teille olen 

opettanut. Se on upotuskaste. Juutalaisille se on tuttu melkein lapsuudesta.  

Pojat kulkevat isien mukana melkein joka aamu uppoutumaan mikvaan. Se on 

puhdistautuminen synneistä ja epäpuhtauksista. Me pyydämme puhtautta 

Kaikkivaltiaalta sen upotuksen kautta. Naiset tekevät saman kuukautisten 

jälkeen.  

 

Kun minun vanhempani asuivat jonkin aikaa pohjoisessa, siellä piti leikata jäätä 

avannoksi. Siellä oli 15 senttimetrin jääkerros ja naiset upottautuivat siihen 

jäiseen veteen. Silloin lapsia ei otettu mukaan. Tämä minulle jäi lapsuudesta 

muistikuvana.  

 

Monet juutalaiset käyvät mikvassa joka aamu. Ennen puhdistautuminen liittyi 

temppelissä suoritettaviin tehtäviin. Temppeliin sisään tulijan piti olla täysin 

puhdas. Jos joku kävi Jerusalemin kaivauksissa, siellä oli temppelin ympärillä 

sata sellaista kuoppaa, johon voi upottautua, ihmiset kävivät niissä. Mutta 

Jeshuan aikana oli sääntö, että rituaalipuhdistautuminen säilytti elämän 

rukouksissa, synagogassa ja myös ruuassa, ja sillä oli iso merkitys. Se oppi tuli 

papeilta. Papit puhdistautuivat muutaman kerran päivässä. He noudattivat 

sääntöä tarkasti. Se tuli niille ihanteeksi.    

 

On sellainen kertomus, että temppelissä papit uhrasivat eläimiä, ja tietääkseen 

kenen papin vuoro oli tuoda uhri - se oli arvokas tehtävä - he juoksivat kilpaa 

mikva-altaarille. Kaksi, kolme pappia juoksi kilpaa sinne, ja se joka pääsi sinne 

ensimmäisenä, toimitti uhritoimituksen. Talmud kertoo siitä, että kaksi ihmistä 

juoksi, ja he juoksivat aivan tasan kummankaan voittamatta. Ja kun he lähestyivät 

sitä allasta, toinen veti puukon kupeesta ja puukotti toista. Ja silloin hän voitti.  

  

Se oli temppeliveitsi, joka heillä oli käytössä. Ja se oli tietysti suuri skandaali; 

ihmiset eivät lainkaan pitäneet siitä. Mutta eniten ihmiset pahastuivat siitä, että 

pappi oli häpäissyt puukon. Ja tapetun papin isä tuli sinne, katsoi poikaansa ja 

sanoi, että rauhoittukaa nyt, ei tässä ole mitään ongelmaa, hän ei ole vielä kuollut 

vaan tärisee vielä; se tarkoittaa sitä, että puukkoa ei ole häpäisty.   Isä veti 

puukon poikansa ruumiista, ja papit jatkoivat toimitusta. Talmudissa on 

kysymys, miten tämä on ollut mahdollista Israelissa? Että rituaalinen 

puhdistautuminen on tärkeämpää kuin verenvuodatus. Onko se tullut liian 

arvokkaaksi? Tai eikö verenvuodatus ole enää niin merkittävää? Talmudin 

mukaan ongelma oli siinä, että rituaalinen puhdistautuminen korvasi 

palvelustyön, ja pääsi läpi kaikille alueille. Tiedämme sen kertomuksen, kun 



Jeshua puhui käsien pesusta. Kysymys oli samasta ristiriidasta. Onko rituaalinen 

puhdistus kalliimpaa kuin synti? Onko rituaalinen puhdistus tärkeämpää kuin se, 

että on täynnä vihaa; että on tappaja.  

 

Jo siihen aikaan oli ihmisiä, jotka eivät hyväksyneet tällaista suhtautumista 

rituaaliseen puhdistautumiseen. Yksi heistä oli Johannes Kastaja. Hän tuli 

erämaahan ja kastoi ihmisiä. Miksi hän kastoi heitä? Fariseukset kysyivät häneltä 

saman kysymyksen. Miksi sinä yleensäkin kastat? Oletko sinä Messias? Tai 

oletko profeetta? Johannes sanoi: - ei. No, miksi sinä sitten kastat?  

 

Herää kysymys, miksi he asettivat hänelle nämä kaksi kysymystä. Miksi 

Messiaan pitää kastaa? Tai mitä profeettaa he tarkoittivat? Meidänkin täytyy 

vastata niihin kahteen kysymykseen.  

 

2. Moos. 24: 6: ”Ja Mooses otti verestä puolet ja pani uhrimaljoihin, ja toisen 

puolen hän vihmoi alttarille”.  

 

Kommentoijat puhuvat, että on perinteinen juutalainen käsitys, että uhraaminen 

on erään prosessin lopettamista. Vain puhtaat voivat tuoda uhrin. Sitä ennen 

kansa pesi vaatteensa, sai jossakin kasteen, upotuksen. Kommentoijat kysyvät, 

että missä se tapahtui? Miksi he ovat puhtaita? Eräs Tooran kommentaattori 

vastasi: Se tapahtui silloin, kun he kulkivat meren läpi. Koska jokaisen liiton 

solmimiseen tarvitaan - kaste ja verenvuodatus. Siis kaste ja uhri. Se on 

Mooseksen liitto. 

 

Tooran kommentaattorit puhuivat, että kun juutalaiset kulkivat meren läpi, 

heidän ympärillään oli vesi ja he kulkivat sumun läpi. Se oli heidän upotuksensa. 

Tästä samasta aiheesta puhui Paavali 1. Korinttolaiskirjeessä 10: 2: 

 

”Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä” .  

 

Tämä on liiton kaste, ennen kuin mennään siihen liittoon. Juutalaisen lain 

mukaan jokainen ihminen, joka tulee proselyytiksi ja haluaa tulla juutalaiseksi, 

käy läpi puhdistusrituaalin. Se on tärkeä osa. 

 

 Näin saatiin myös orjia. Kun juutalaiset ostivat orjia, oli sellainen käsitys, että 

eivät he ostaneet itse orjaa vaan sen työn, jonka tämä voi tehdä. Jotta orja tuli 

omaksi, täytyi upottaa tämä veteen. Sen jälkeen orja tuli niin kuin osaksi isännän 

ruumista. Mutta jos orja upotti itsensä mikvaan ennen kuin hänet kastettiin 

orjaksi ja sanoi, että minä kastan itseni vapaaksi, hän saattoi nousta ja lähteä pois 

vapaana ihmisenä. Tämä oli salaisuus, jota ei voinut orjille kertoa.   

 



Talmud kertoo kertomuksen rikkaasta naisesta, jonka kaikki orjat oli kastettu 

vapaaksi ihmiseksi. Ja he nousivat ja lähtivät. Niin hän tuli viisaiden luo ja kysyi, 

että mitä minä nyt teen. Viisaat vastasivat, että me kyllä olemme vapauden 

puolella, joten minkä me voimme.  

 

Tämä on niin kuin kaksi osaa sitä kastetta. Toisessa liiton kaste, toisessa, että 

saisi jotain omaksi. Kun fariseukset tulivat, he kysyivät Johannekselta: ” Oletko 

sinä Messias tai profeetta, joka voi perustaa sen liiton? ” Toisin sanoen, mihin 

liittoon sinä kastat? Johannes sanoi, ettei minkäänlaiseen. Ei ole minkäänlaista 

liittoa, vielä. Miksi hän kastoi sitten?  

 

Me tiedämme, että Johannes oli pappi. Siitä että hänen isänsä Sakarias oli pappi. 

Ja Tooran mukaan ihmisen, joka puhdistautui, piti tulla näyttäytymään papille. Ja 

papin piti todistaa, että ihminen on todella puhdas. Ja saatuaan papilta sellaisen 

luvan, ihminen oli voinut upottautua ja tulla puhtaaksi.  

 

Perinne puhuu, että papeilla oli sellainen erityinen kyky Jumalalta, että he 

kykenivät näkemään puhtauden. Mutta papit olivat erkaantuneet siitä. Heillä 

kaikilla oli muu peruste. Ja ihmiset, jotka etsivät puhdistautumista, etsivät pappia, 

joka olisi voinut todistaa sen. Ja he voisivat tulla Johanneksen luokse. He eivät 

etsineet puhdistautumista vain siitä, jos ovat koskeneet johonkin epäpuhtaaseen.  

He etsivät puhdistautumista synneistä. Sisäisestä syntisyydestä. Siksi Johannes 

kysyi heiltä parannuksen hedelmiä. Se on pappien oppi.   

 

On synti ja on synnin hedelmät. Usein me puhdistaudumme juuri niistä syntien 

hedelmistä. Ihminen tulee ja sanoo, että on syönyt ei-kosher - epäpuhdasta 

ruokaa. Tai teki jotain muuta sellaista. Ihminen voi tulla ja sanoa: Minä poltin 

shabattina. Ja niin usein tapahtuu. Mitä pappi sanoo siihen? Pappi sanoo, että se 

ei ole synti vaan synnin hedelmä. Jos sinä katsot naista himoiten, varastat jotain; 

se on synnin hedelmä. Se on lain rikkomus. Se todistaa sen, että sisimmässä on 

syntinen olemus. Ja siinä puussa kasvavat synnit. Esimerkiksi ihminen, joka 

poltti shabattina. Juutalainen, joka uskoo, että shabattina ei voi sytyttää tulta, ja 

tupakoiminen on vaarallista. Monet kuitenkin polttavat, joten me pysähdymme 

siihen tulen sytyttämiseen.  

 

Juutalainen tulee ja tunnustaa synnin. Ja pappi ei halua ottaa vastaan sitä syntiä. 

Hän kysyy, että miksi sinä poltit shabattina? Se ei ole hyvä kysymys. Ihminen 

sanoo, että minä en kestänyt enää. Koko viikon teen raskasta työtä, saan pientä 

palkkaa ja minun täytyy kovasti säästää. Vaimo aina piikittelee minua, lapset 

eivät ole kuuliaisia; kaiken kannan yksin. Ja ainoa mielihyvä elämässäni on 

polttaminen. Siksi minä poltin shabattina. Pappi sanoo, että näyttää siltä, että sinä 

säälit itseäsi. Ja ihminen myöntää, että on polttanut juuri siksi.  

      Miksi sinä säälit itseäsi?  



      Koska luulen, että ansaitsisin enemmän. 

      Keneltä sinä saisit enemmän?   

      Kaikkivaltiaan pitää antaa minulle enemmän.  

Käy niin, että papin mielestä synti ei ole polttaminen shabattina tai tulen 

sytyttäminen. Vaan se on se vaatimus, jonka ihminen asettaa Jumalalle. Jos sinä 

olet sitä mieltä, että Jumala on sinulle jotakin velkaa, etkä sinä Hänelle, se on se 

puu, josta voi kasvaa paljon syntejä.  

 

On turha ottaa niitä hedelmiä yksitellen pois. Se omenapuu kasvattaa uusia 

hedelmiä. Ja niitä esimerkkejä on aika paljon. Paavali puhuu siitä. Että lain 

mukaan tunnustetaan synnit. Kun me rikomme lakia, syntisyys sisällämme 

avautuu. Ja siitä täytyy puhdistautua. Tämä ei ole ainoastaan Paavalin mielipide. 

Se on myös pappien mielipide siitä. Nämä ovat parannuksen hedelmiä, joita 

myös Johannes Kastaja vaatii. Puhdistautuakseen täytyy tunnustaa epäpuhtaudet 

sisällään.. Sen tähden ihmiset tulivat hänen luokseen.  

 

 

Hes. 36: 25: ”Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te 

puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät 

puhdistan”.  

 

Siis puhdistautuminen tapahtuu vedellä. Mutta uskovan ihmisen elämä alkaa 

vähän ennen kastetta. Ensimmäinen askel on se, että ihminen tunnistaa 

epäpuhtautensa. Toinen askel ei ole kaste. Vaan vaikea työ. Jeshua sanoo, että 

ennen kuin me rakennamme tornin, me laskemme kustannukset.  Ihminen voi 

laskea ja sanoa, ettei kannata rakentaa. Jeshua puhuu siitä vertauksena ihmisestä, 

joka laskee, kannattaako seurata häntä.  

 

Ihminen saattaa sanoa: Minä laskin, ja minä en voi kieltäytyä kaikesta siitä, mitä 

minun täytyisi jättää. En voi kieltäytyä kaikesta siitä, mistä minun täytyy päästä 

eroon. Minulle on liian kallista seurata Messiasta. Se on vaikea päätös. Mutta se 

on toinen askel. Vasta sen jälkeen voi puhdistautua. Se on Johanneksen kaste. 

Mutta se on vertaus Jeshuan kasteesta.  

 

Jeshuan kaste on liiton kaste. Niin kuin ensimmäinen kaste, josta puhuttiin oli 

Mooseksen kaste. Ne, jotka kastettiin Moosekseen, kastettiin siihen, että he 

noudattavat lakia ja lähestyvät Messiasta. Siis kansa nousee Messiaan tasolle. 

Koska lain päämäärä on Messias. Uudessa testamentissa puhutaan toisesta 

asiasta. Olen tutkinut ja on asioita, jotka häviävät käännöksissä. Uudessa 

testamentissa on kolmen tyyppisiä sanontoja. Minä luen kreikaksi ja käännän.  

 

1.-sisäinen kaste, 2.-kaste nimensä tähden ja 3.-kaste siksi, että saisi nimen.   

 



Kun Jeshua lähettää opetuslapsia Matt. 28: 19, kastaudutaan nimen sisälle: Isän, 

Pojan ja Pyhän Hengen. Tämä on ainoa kerta, kun kolme nimeä mainitaan 

kasteen yhteydessä. Monissa muissa tapauksissa puhutaan Jeshuan kasteesta.  

Monia sananmuotoja on vaikea ymmärtää. Mitä eroa on nimeen tai nimen 

saamiseen kastautumisessa. Kun sanotaan nimeen, siinä käytetään sen ajan 

kreikan kieltä. Silloin kun joku saa pankkikuitin lainastaan, sen nimiselle 

miehelle annetaan se määrätty summa rahaa tämän ihmisen käyttöön. 

Pääseminen nimen sisälle tarkoittaa, että ihminen asettuu jonkun orjaksi. Tai 

päättää seurata jonkun nimen perässä. Se osoittaa suunnan. Ja kaste jonkun 

tähden on jo raamatullinen lausuma, joka tarkoittaa sitä, että teet sovinnon jonkun 

kanssa.  

 

Ensimmäisen alkuseurakunnan aikana puhuttiin kasteesta, joka tarkoitti jonkun 

seuraamista-estono. Se puhuu Jeshuasta. He kastoivat Jeshuan nimessä. Ensi 

katsomalta kasteen, jonka Jeshua määräsi, piti tapahtua Isän, Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen. Eivätkö apostolit olleet lukeneet sitä? Tai kuulleet siitä? He 

kastoivat ainoastaan Jeshuan nimessä. Miksi niin tapahtui?  

 

Juutalaiset puhuvat siitä puhdistautumisesta, jonka Messias tekee. Vanha vertaus 

kertoo siitä: On rahaa kolikko. Toisella puolella on Jumalan nimi ja toisella 

ihmisen kasvot. Ja kolikon paksuus on Pyhä henki, välimatka Jumalan ja ihmisen 

välillä. Kun se paksuus kutistuu, ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, ottaa itseensä 

Hengen. Ja kolikko tulee ohuemmaksi ja ohuemmaksi, kunnes melkein häviää 

näkyvistä. Siis Jumalan nimi tulee ihmisen sisälle. Se on Messiaan tie. Siis 

Jumala Hengen kautta asettuu ihmiseen. Se on Messias, Jumala joka asuu 

ihmisessä.   

 

Kun me asetumme sille tielle, juutalaisen perinteen mukaan me peseydymme, 

että meidän ihmisenkuvassamme asuisi Jumala. Me peseydymme Pojan, Jeshuan 

nimessä, Hän on Poika ja tietysti Messias - siksi että me saisimme Hengen, jossa 

me uudistumme ja tulemme yhdeksi Isän kanssa. Tämä on meidän 

kutsumuksemme ja kasteen ydin. Siksi kun Jeshua asetti kasteen, ei ole oikein 

lukea: Menkää ja kastakaa kaikki kansat. Vaan Hän sanoi: ” Menkää siis ja 

tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. ” Antakaa kaikille opetus. Se 

joka on päättänyt opiskella, hän voi ottaa kasteen. Hän jättää kaiken ja päättää 

opiskella. Tämä opiskelu muuttaa meitä Jumalan kaltaiseksi. Ja hän uppoutuu 

Poikaan tullakseen yhdeksi Isän kanssa. Se on tie. Ja Jumala avautuu Pojassa. 

Pojan kautta me pääsemme mukaan. Tämä on kaste niin kuin juutalaiset sen 

käsittävät. Se, mitä me odotamme Messiaan liitosta.   

 

Kun minä tutkin tätä asiaa, minulla ei Jeshuaan uskovana ollut tässä ristiriitaa. 

Sitä varten, että tulisi Isän luo, täytyy käydä Messiaan kautta. Jeshua puhuu, että 

muuten ei onnistu. Siksi, että tulisi Jeshuan luo, täytyy kuulla Jumalan kutsu. 



Jeshua puhuu, että ei voi tulla muuten. Se on kaste niin kuin juutalaiset sen 

ymmärtävät.  Jos teemme tästä johtopäätöksen, kaste on pääseminen sisälle 

Messiaan liittoon.  

 

Tuleminen liittoon Messiaan kanssa, osaksi Hänen ruumistaan, siksi että sen 

tähden tullaan yhdeksi Jumalan kanssa. Niin kuin Jeshua ja Jumala ovat yhtä.  

 

Tällainen korkea kutsumus meille on.  

 

Ihmiskunnan luomisen ja Messiaan tulon tarkoitus on, että Jumala asuisi meissä. 

Mutta ei se ole niin yksinkertaista kuin näyttää. Kun joku tulee ja pyytää kastetta, 

me kysymme, miksi hän haluaa tehdä sen? Miten hän on pyhittäytynyt 

Korkeimmalle? Ja me tutkimme sitä hänen kanssaan. Ja yleensä kun ihminen 

ensimmäistä kertaa kuulee meitä, hän sanoo: Tiedättekö, minun pitää miettiä 

vielä. En ajatellut, että kaikki on niin vaikeaa. Antakaa minulle vielä aikaa. 

Minun täytyy laskea kustannukset niin kuin Jeshua sanoi.   

 

Joskus ihminen pysyy siinä ja sanoo, että minä haluaisin tulla uskovaksi, 

haluaisin seurata Messiasta, mutta minun oma elämäni on kalliimpi. Ja monet 

sanovat, että me suljemme oven, emme päästä jotakuta. Mutta voin sanoa, ettei 

koskaan ole kielletty kastetta keneltäkään. Niin kuin jokainen ihminen voi tulla 

mikvaan. Puoli neljältä aamulla se avautuu. Jokainen voi tulla sisään. Kukaan ei 

kysy, tuleeko siitä puhdistautuminen vai käykö ihminen vain uimassa siellä. Se 

riippuu ihmisestä. Kukaan ei voi sitä tutkia. Näin myös ympärileikkauksen 

kanssa. Voi mennä kirurgin luokse ja hän tekee sen toimenpiteen. Ja se on 

ympärileikkaus, hepreaksi brit mila. Mutta se ei tule ympärileikkauksen liitoksi. 

 

Joskus ihminen uppoutuu veteen, ja hän sanoo, että hän haluaa sen tehdä. Mutta 

kun keskustelee hänen kanssaan, tulee siihen päätökseen, että hän pettää itsensä. 

Siksi Israelissa suhtaudutaan siihen vakavasti. Kun joku tulee ja haluaa tulla 

proselyytiksi, rabbit sanovat, ettei saa ottaa häntä heti vastaan. Täytyy tutkia, 

onko se vaikka tyttö, joka on rakastunut juutalaiseen poikaan tai toisin päin. Tai 

ehkä hän haluaa saada Israelista työtä. Ehkä hänellä on joku muu määränpää. Ja 

jos siinä on jotain muuta takana, häntä ei oteta vastaan.  

 

Näin myös kasteen kanssa. Ihmisen täytyy vakavasti tutkia, minkälaiset 

pyrkimykset hänellä on. Tapaan ihmisiä, ja yksi tyttö sanoi minulle: Kaikki 

minun kaverini ottivat kasteen. Heillä oli juhlat. Se on kaunista. Niin minäkin 

haluan kasteen. Onko tämä liiton kaste? En tiedä. En voi kastaa sellaista ihmistä.  

 

Myös tulee ihmisiä sanomaan, että me olemme kuulleet sellaisesta opista, että voi 

tulla kristityksi ja rikkaaksi ihmiseksi. Sitä joka käy kasteella, Jumala siunaa 



runsaasti. He opettavat meille erikoisia rukouksia ja meistä tulee rikkaita ihmisiä. 

En voi kastaa myös tällaisia ihmisiä.   

 

Mutta aina asiat eivät ole niin selviä ja selkeitä. Joskus on pieniä asioita, joista 

ihminen ei vielä ole kieltäytynyt. Joskus ihminen ei tajua, mihin työhön hän on 

saanut kutsun. Sitäkin täytyy tutkia pitkään.  Se on juuri sitä kustannusten 

laskemista, josta Jeshua puhuu. Se on aika vaikea etappi. Sen tähden, että 

ihminen tosissaan tulisi tähän liittoon.  

 

Mutta jos me puhumme juutalaisesta näkökulmasta, se on juuri sellainen. Minä 

puhun teille siitä juuri nyt. En siksi, että haluaisin, että te olisitte samanlaisia kuin 

me. En kuvittele, että voin opettaa teille, miten se tehdään oikein. Mutta minä 

olen juutalainen ja minulla on juutalainen kokemus. Minä voin jakaa sen teidän 

kanssanne.  

 

Itse juutalaiset opettavat, että heitä ei tarvitse opiskella, heitä ei tarvitse seurata. 

Jos te teette jotain siksi, että juutalaiset tekevät niin, se on suuri virhe.   

 

Minä jaan tämän teidän kanssanne siksi, koska toivon, että teille tulisi jotain 

omaa. Joitakin omia ajatuksia, joista syntyy jotain. Ehkä te sanotte, että se mitä te 

teitte ennen, ei ollut oikein. Ja te saatte siitä todistuksen. Ehkä te ajattelette, että 

jotakin voi tehdä toisin. Tai voi tehdä toisin sen, mitä jo teitte. Ja se on se, mistä 

minä halusin tänään puhua.  

 

Puhun muutamalla sanalla sen, mitä juutalaiset opettavat. Me aika harvoin 

opetamme lakeja. Annamme miettimisen aihetta. Ja jos seurakuntaamme tulee 

rabbi, me pitkään mietimme sitä, mitä hän on puhunut. Sen jälkeen tulee 

johtopäätös, että hän ei ole missään oikeassa. Mutta hän on kuitenkin hyvä rabbi. 

Pitkään mietittyämme löysimme yllättäen vastaukset omiin kysymyksiimme, 

joihin hän vastasi väärin. Siis ajattelu ja ponnistelu ovat tärkeitä. Ja iloitsen siitä, 

että juutalaiset ja kristityt voisivat yrittää ymmärtää jotakin yhdessä. Ja haluan 

kiittää teitä siitä.  

 

KYSYMYS: Kristityt vapaissa suunnissa kiinnittävät huomiota siihen, että ennen 

kuin kastetaan, pitäisi olla suun tunnustus. Miten hän tätä kommentoisi?  

VASTAUS: Se on enemmän kuin tunnustus. Koska ihminen voi sanoa, että minä 

todella haluan jättää entisen elämän taakse. Mutta joskus hän ei tajua mitä hän 

puhuu. Hän päätti jotakin jättää. Mutta ei kaikkea. Kun hänelle osoitat kaikkea, 

mitä se on, hän sanoo, että en ole valmis vielä. Siksi minä olen sitä mieltä, että 

kannattaa kysyä enemmän. Me emme toimi liukuhihnalta, että kastaisimme 

mahdollisimman monta ihmistä. Jumala ei halua isoa määrää. Hän haluaa 

puhtautta.  



Voin kertoa, että yksi ihminen tuli minun luokseni, soitti ovikelloa ja minä 

avasin; ja hän sanoi: Päivää. Minä olen valmis. Kysyin, että anteeksi, mihin sinä 

olet valmis? Hän vastasi, että minulle sanottiin, että te kastatte ihmisiä, annatte 

jokaiselle kastetulle miljoona dollaria ja lähetätte Kanadaan....  

Minä sanoin, että katso nyt minun taloani. Näytänkö minä mieheltä, joka voi 

jakaa miljoonia jokaiselle halukkaalle? Hän sanoi, että ympäri kaupunkia on 

ilmoituksia, joissa varoitetaan miehestä, joka kastaa ihmisiä miljoonasta ja 

lähettää Kanadaan. Varokaa häntä. Hän on vaarallinen. Hän antaa teille rahaa 

mutta tappaa teidän sielunne. Koko kuukauden ihmisiä oli tulossa kerjäämään 

niitä miljoonia. Jotkut tulivat ja sanoivat, että anna nyt edes 50 sekeliä! Tai edes 

jotain. 

 

Se on kyllä vähän liioittelua; tällainen hassu tapaus, joka sattui. Mutta kuitenkin 

ihmiset usein tulevat ja haluavat meistä jotain tietämättä itse mitä se on.  

 

Minä sanon, että jos sinä menet kasteelle, sinulla ei ole mitään oikeuksia, 

ainoastaan velvollisuuksia. Sinä tulet orjaksi. Sinun täytyy olla täysin alamainen 

Jumalalle.  

 

Ja yritän selittää ihmisille, mitä se tarkoittaa. Ihminen osoittaa valmiutensa, ja me 

yritämme selvittää, onko hän todella valmis. Sen jälkeen vasta voi kastaa. Se on 

vaikea keskustelu. Ja minä olen kyllä molemmin käsin samaa mieltä teidän 

kanssanne. 

 

KYSYMYS: On sellaisia oppeja, missä kerrotaan, että ihminen voi joissakin 

erikoisissa tapauksissa kastaa itsensä.    

VASTAUS: Kysymys on siitä, että kaste on liitto. Joka liitto tarvitsee todistajia. 

Juutalaisen tradition mukaan, kun ihmiset menevät naimisiin, mies allekirjoittaa 

vaimon kanssa sopimuksen, jossa on kaksi todistajaa. Kristitytkään eivät voi 

vihkiä itse itseään. Todistajien täytyy todistaa ihmisen valmius. Ettei hän tullut 

siihen vain siksi, että on yhdessä kauniin tytön kanssa. Tai siksi, että saa hyvää 

ruokaa pöytään. Tai jotakin hyötyä saadakseen. Vaan todistetaan siitä, että hän on 

valmis asettumaan sille tielle.  

 

Todellisuudessa, kun ihminen tulee juutalaiseksi, ei tuomioistuin tee hänestä 

juutalaista. Tuomioistuin sanoo, että me tutkimme sitä ihmistä ja totesimme, että 

hän on tullut juutalaiseksi. Että hän on jo juutalainen. Hän otti vastaan ne käskyt, 

antoi itsensä Jumalalle, ja hän on jakanut Israelin kohtalon. Me todistamme, että 

se on niin, ja hän voi mennä kasteelle.  

Pappi myös ei itse puhdista ihmistä vaan vain Jumala voi puhdistaa. Pappi 

todistaa, että ihminen on puhdas. Ja hän voi upottautua. Siis solmiakseen liiton 

täytyy olla todistajia. Se on laki.  

 



Olen sitä mieltä, että on sellaisia erikoisia tapauksia. Mooses puhuu, että siinä voi 

todistajana olla maa ja taivas. Että olkoon maa ja taivas todistajana. Näin 

tapahtuu joskus. Mutta todistajat eivät ainoastaan tutki. He myös ohjaavat.  

 

Minun tyttäreni päätti kerran mennä naimisiin. Hän sanoi, että minä olen valmis 

ja se 6-vuotias naapurin poika on myös valmis.... Minä sanoin, että hyvä on, me 

tulemme ja tutkimme.  

Minä suhtauduin siihen vakavasti. Ja me tutkimme. Ja hän teki pitkän luettelon 

asioista, joihin ei ollut vielä valmis.  

 

Usein on sellaisia tilanteita, että ihminen luulee antaneensa kaikkensa. Sen 

jälkeen hän tulee ja sanoo, että löytänyt itsestään vielä sen ja tämän. Mutta on 

selvää, että tätä tapahtuu myös kasteen jälkeen. Kukin meistä löytää itsestään 

vieläkin jotain epäpuhtauksia. Mutta me olemme valmiit pääsemään niistä eroon 

sillä hetkellä, kun näemme itsessämme jotain.   

Meillä seurakunnassa on sopimus, että me otamme vastaan nuhtelua toisiltamme. 

Jos joku puhuu minulle, että minussa on jotain epäpuhdasta, minä olen 

kiitollinen. 

 

Kyllä ihminen voi upottaa itsensä, mutta todistajat ovat apuna siinä, että hän ei 

olisi pettänyt itseään. Maa ja taivas voivat olla todistajina, mutta ne ovat hiljaa. 

On helppo joutua ansaan, helppo pettää itsensä. Voi solmia liiton eri jumalan 

kanssa. Että ihminen ei anna itseään kokonaan. On tarvetta, että olisi joku 

seurakunta. Kaksi ihmistä ja kolmas niiden edessä on jo pieni seurakunta. Ilman 

todistajaa on vaikeaa. Tämä ei ole laki, erityistapauksia voi sattua. Mutta ihminen 

usein pettää itsensä. Se on vaarallinen tie.  

 

KYSYMYS: Kuka on kelvollinen kastamaan?  

VASTAUS: Täytyy olla luottamuksen ilmapiiri ihmisten välillä. Kastajan pitäisi 

olla kokenut ihminen tai useampi ihminen. Minä usein tutkin itseäni siinä 

vaiheessa. Minä en aina ole itse valmis kastamaan toista. Me tiedämme, että 

Jeshuan opetuslapset kastoivat toisiaan. Sanotaan, ettei Jeshua itse kastanut, vaan 

opetuslapset kastoivat. Opetuslapsi voi kastaa. En näe, että ihmisellä pitäisi olla 

joku tietty virka. Mutta täytyy olla luottamuksen ilmapiiri. Täytyy olla 

rehellisyyttä. Ja silloin joka seurakunnan jäsen voi kastaa toisiaan.  

 

KYSYMYS: Jos kaste on liitto, minkälaisia velvollisuuksia on ihmisellä ja 

minkälaisia edellytyksiä Jumalalla?  

VASTAUS: Me puhumme liiton sisällöstä. Jumala asetti Kuninkaan meidän 

pääksemme. Hänen nimensä on Messias Jeshua. Me olemme tämän Kuninkaan 

alamaisia. Ja me yritämme olla kuuliaisia Hänelle. Meidän päämäärämme siinä 

on se, että kasvamme hengellisesti. Että Messias asuisi meissä ja Toorasta tulisi 

meidän luonteemme piirre. Ja vanha ihminen kuolisi. Liiton sisältö on se, että me 



kuolemme yhdessä Kristuksen kanssa.  Ja lupaus on se, että me nousemme ylös 

yhdessä Hänen kanssaan. Jos me yhdessä kuolemme, niin me yhdessä nousemme 

ylös. Tässä on juuri ne kaksi puolta sitä liittoa. Me lupaudumme kuolemaan ja 

Jumala lupaa nostaa meidät kuolleista. Sellainen liitto se on.  

 

 

 


