
 

Lahti 4, kysymykset 

 

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.  

 

 

 
 


