
Tämä esimerkki osoittaa meille, että

kaikki pakanat suuttuvat, koska heille pan-

naan senkaltainen työ eteen, josta järki

loukkaantuu. Pakana Naeman oli kuullut,

että Israelissa pitäisi löytymän profeetta,

joka saattaa kaikenlaisia tauteja parantaa.

Koska nyt Syyriassa ei löytynytkään sitä,

joka olisi saattanut parantaa pitali tautia,

niin päätti tämä pakana mennä profeetta

Elisan tykö, mutta hän ajatteli, että pro-

feetta panee kätensä hänen päällensä ja

lukee joitakin noitain läksyjä, niin kuin

noidat pruukaavat tehdä.

Mutta kuin profeetta Elisa ei tullutkaan

kauniilla sanoilla puhuttelemaan, vaan

käski hänen mennä pesemään itseänsä Jor-

danin virrassa, silloin suuttui pakana pro-

feetalle ja sanoi: "Eiköpä Syyriassa ole

parempi vesi, kuin Jordanissa? Profeetan

sana vaikutti pakanan sokeassa järjessä

semmoisen vastahakoisuuden, niin kuin

jos joku kristitty täällä olis sanonut jolle-

kulle pakanalle, että hänen pitää ruveta

peräsuolesta parannusta tekemään. Ja

minä luulen, että kaikki pakanat olisivat

suuttuneet profeetalle sen sanan tähden.

Luonnollinen ihminen luulee, että kris-

tityn pitäis häntä puhutteleman kauniilla

ja suloisilla sanoilla, niin kuin te itse tie-

dätte, milliset arvelukset teillä olit kristil-

lisyydestä, koska tämä heräys ensin tuli

kuulluksi. Jos kristillisyyden laatu olis

semmoinen ollut, että suloiset evankeliu-

min saarnat olisit vaikuttaneet oikean he-

räyksen, niin olisivat tosin kristityt ja pa-

kanat ottaneet teitä ympäri kaulan. Mutta

Johannes saarnais Juudean korvessa syn-

nin synniksi, ja Jordanissa hän kastoi ja

saarnais pyhät fariseukset kyykäärmeen 

sikiöiksi, ja ilmoitti hänen jälkeensä tule-

van sen, joka hänen edellänsä on ollut,

joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella.

Niin me nyt ymmärrämme, miksi kaste

eli kastaminen Jordanissa piti oleman voi-

mallinen lääkitys kaikille pitalisille, jotka

tahtoivat synnin pitalista puhtaaksi tulla.

Mutta ei pakana ymmärrä, että siinä ve-

dessä pitäis oleman senkaltainen voima

terveeksi tekemään pitalisia. Kuitenki tuli

se pakana Naeman paratuksi pitalisuudes-

tansa, kuin hän ensimmäisen kerran oli

kastanut itsensä Jordanissa.

Me mahdamme nyt kysyä, niin kuin

Lutherus: "Kuinka vesi taitaa niin korkeat

asiat matkaansaattaa?" Vesi on senkaltai-

nen aine, jonka kautta ruumiin saastaisuus

pestään ja puhdistetaan. Mutta koska ky-

symys tulee synnin pitalisuudesta, joka

ulottuu sieluun asti, silloin tulee järki so-

keaksi, jos hän tahtoo ymmärtää, kuinka

kaste vaikuttaa syntein anteeksisaamisen.

Tämä ei ole semmoinen asetus, että järki

sen käsittää, mutta uskolla täytyy meidän

ottaa se vastaan. "Joka uskoo ja kastetaan,

se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko, se

kadotetaan", jos hän vielä kymmenen ker-

taa olis kastettu.

Meidän pitää tänä päivänä katseleman,

kuinka Vapahtaja kastetaan. Mutta ne har-

vat sielut, jotka katsovat, kuinka Vapahtaja

kastetaan, nostakoot silmänsä ja katso-

koot, jos taivas aukenee ja jos Pyhä Henki

tulee hänen päällensä niin kuin kyyhky-

nen, ja arvatkoot siitä, että jos ei kastetun

päälle Pyhä Henki tule, niin ei kaste vai-

kuta mitään.

Rukoilkaa kaikki kastetut, että Pyhä

Henki tulisi teidän päällenne, että jaksai-
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sitte uskoa, sillä kaste saattaa syntein an-

teeksi saamisen ja antaa ijankaikkisen elä-

män kaikille niille, jotka uskovat. Kuule

kasteen asettaja, katuvaisten huokaus: Isä

meidän jne.

Evankeliumi: Matt. 3: 13 - 17

Tämän päivän pyhässä evankeliumissa

kuulimme, että Jeesus tuli Johanneksen

tykö ja pyysi kastetta. Hän, jolla ei yhtään

syntiä ollut, tosin ei tarvinnut kasteen

kaut ta saada synnit anteeksi, mutta Hän

tahtoi antaa syntisille esimerkin ja py-

hittää tämän sakramentin.

Meidän pitää nyt Jumalan armon kautta

katseleman kasteen hyödytystä ja tarpeel-

lisuutta, kuin Lutherus sanoo, että kaste

saattaa syntein anteeksi saamisen, vapah-

taa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa ijan-

kaikkisen elämän kaikille niille, jotka us-

kovat. Meidän pitää nyt katseleman:

1. Millä lailla kaste saattaa syntein an-

teeksi saamisen;

2. Kuinka kaste vapahtaa kuolemasta

ja perkeleestä, ja

3. Kuinka kaste antaa ijankaikkisen

elämän kaikille niille, jotka uskovat.

1. Kaste saattaa syntein anteeksi saa-

misen. Onko nyt kaikki kastetut saaneet

synnit anteeksi? Eivät kaikki kastetut sitä

usko, ja nekin, jotka uskovat, tahtovat

usein olla huikentelevaiset uskossa ja elä-

mässä. Ne ei tahdo olla pysyväiset liitos-

sansa. Ja muutamat luottavat sen uuden

syntymisen päälle, joka on tapahtunut kas-

teessa. Mutta ne harvat sielut, jotka ovat

kastetut, ei ainoastansa vedellä, mutta Py-

hällä Hengellä ja tulella, saavat uskoa,

että he uuden syntymisen pesossa ovat

saaneet kaikki synnit anteeksi ja tulleet

Jumalan lapsiksi.

2. Kuinka kaste vapahtaa kuolemasta

ja perkeleestä. Ne, jotka pysyvät siinä kas-

teen liitossa Pyhän Hengen uudistuksen

kautta, valvomisen kautta, sodan ja kil-

voituksen kautta, saattavat olla vapahdetut

hengellisestä kuolemasta ja myös ijan-

kaikkisesta kuolemasta, jos he pysyvät

uskossansa vahvana loppuun asti. Kaste

vapahtaa myös uskovaisia perkeleestä, et-

tei ole perkeleellä yhtään valtaa niitten

päälle, jotka Jumalan armon kautta voit-

tavat perkeleen ja maailman kiusaukset.

3. Kuinka kaste antaa ijankaikkisen

elämän kaikille niille, jotka uskovat ja Ju-

malan armon kautta ovat tulleet vakuute-

tuiksi syntein anteeksi saamisesta, sillä

kussa syntein anteeksi antamus on, siinä

on myös elämä ja autuus. Ja kuin Raa-

mattu sanoo, että vanhurskas elää uskos-

tansa, niin on arvattava, ettei yksikään muu

elä uskostansa, kuin se, joka totisen pa-

rannuksen ja elävän uskon kautta on tullut

vanhurskautetuksi. Siinä on ijankaikkinen

elämä, että vanhurskas elää uskostansa.

Mitä kaste merkitsee? Että vanha Aa-

tami pitää jokapäiväisen katumuksen ja

parannuksen kautta upotettaman ja kuo-

letettaman. Tämä Lutheruksen selitys on

myös kristityille juuri tarpeellinen muis-

taa, sillä vanha Aatami tahtoo myös kris-

tityillä tulla ulos valvomattomuuden kaut -

ta. Jos vanha Aatami ei tule upotetuksi ja

kuoletetuksi Jordanin virrassa jokapäiväi-

sen katumuksen ja parannuksen kautta,

tulee hän pian herraksi. Moni on vanhan

Aatamin tähden kadottanut uskonsa ja

mennyt helvettiin.

Nyt on Taivaallinen Vanhin pesemässä

lapsiansa Jordanin virrassa, että he tulisit

puhtaiksi siksi kuin vieraat tulevat tai-

vaasta. "Te olette puhtaat, ette kuitenkaan

kaikki." Menkää nyt kaikki mustat tatta-

raiset Jordanin virtaan ja antakaa Vanhem -

man pestä ja puhdistaa teidän sielujanne,

sillä ette kuitenkaan omalla pesemisellä
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tule miksikään. Mutta älkää parkuko, te

hulliaiset, sen tähden että Vanhin pesee

teitä kylmällä vedellä ja panee vielä saip-

puata silmiin, sillä ette kuitenkaan muu-

toin tule puhtaiksi. Vanhin tahtoo, että Hä-

nen lapsensa pitää oleman puhtaat. Ei Hän

saata mustia näyttää vieraille.

Näin puhui yksi pakanallinen noita,

joka oli kutsuttu Israelin seurakuntaa

kiroamaan, mutta Jumalan voimallisten

liikutusten kautta täytyi siunata. Hän

näki myös kaukana, tulevaisessa ajassa

Va pahtajan kuvailevan hänen silmäinsä

edes sä, vaikka tämä näkeminen oli niin

himmi, ettei hän saattanut eroittaa

maal lisen valtakunnan taivaan valta-

kunnasta. Hän näki niin kuin sumussa,

että tähti nousee Jaakobista, ja valtikka

Israelista. Mutta mikä tähti tämä oli, ja

millinen valtikka se oli, sitä hän ei saat-

tanut selittää. Jos me otam me muut

Raamatun paikat ojennukseksi, niin me

löydämme, että tähti on hengellisessä

tarkoituksessa yksi hengellinen valo,

joka osoittaa matkustavaisille, mistä tie

menee taivaaseen, koska he vaeltavat

pimeyden varjossa. Ja jos tämä tähti ei

johdattais matkustavaisia ijankaikki-

suuteen, niin he eksyisit.

Että tämä tähti nousi Jaakobista, se

merkitsee, että hengellinen valkeus tuli

maailmaan Jaakobin sukukunnasta; kos -

ka nimittäin kaikki pakanat Vanhassa

Testamentissa olit kokonansa pimeydes -

sä, oli aina Jaakobin sukukunnassa yksi

pikkuinen valo, vaikka harvat ihmiset

otit siitä valosta vaaria.

Tulkaa pesemään teitänne, että Taivaal-

linen Vanhin saattais näyttää teitä vieraille,

jotka tulevat taivaasta. Kuka tiesi vieraat

pian tulevat taivaasta. Pian pääsette elä-

män virrassa saunomaan, että tulisitte val-

keiksi ja puhtaiksi ja kiiltäviksi niin kuin

enkelit. Amen.

Se valtikka, jonka Bileam näki, mer-

kitsee yhden hengellisen valtakunnan,

joka on alkunsa saanut Israelista. Mutta

kaikki nämät asiat olit niin kaukana hänen

näyssänsä, että hän tunnustaa: "Minä saan

nähdä Häntä, mutta en nyt, minä katselen

Häntä, vaan en läsnä," ja luetaan nämät

Bileamin sanat 4. Mooseksen kirjassa 24.

luvussa. Tämä pakanallinen noita oli muu-

toin tullut kiroilemaan Israelin seurakun-

taa, mutta koska hän tuli likemmäksi ja

katseli heidän kauneuttansa, täytyi hänen

siunata Israelin seurakuntaa, vaikka hän

oli tullut kiroilemaan heitä.

Se on tapahtunut monelle, joka sano-

man kautta on kuullut jotaki kristillisyy-

destä, että hän on tullut kiroilemaan heitä,

mutta koska hän on katsellut kristillisyyttä

likempää, on hänen häätynyt sanoa, niin

kuin se noita Bileam: "Siunattu olkoon

se, joka sinua siunaa ja kirottu olkoon se,

joka sinua kiroaa." Niin kuin Bileam oli

lähtenyt kotoa matkaan kiroilemaan Isra-

elin seurakuntaa, niin on moni maailman

noita lähtenyt matkaan kiroilemaan ja pilk-

kaamaan kristityitä. Mutta koska hän on

katsellut kristillisyyttä likempää, on hänen

ajatuksensa kristillisyydestä muuttunut, ja

sen saman miehen, joka aikoi kristityitä

kiroilla, on häätynyt siunata heitä.
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