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Jeesus Kristus kastaa Pyhällä Hengellä 
 

Matteus 3:1–17  
Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa  
2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".  
3. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu 
erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'."  
4. Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen 
ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.  
5. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin 
ympäristö,  
6. ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.  
7. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi 
heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista 
vihaa?  
8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,  
9. älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; 
sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.  
10. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, 
siis hakataan pois ja heitetään tuleen.  
11. Minä kastan (preesens) teidät vedellä (en+datiivi) parannukseen, mutta se, 
joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole 
kelvollinen kantamaan; hän kastaa (futuuri) teidät Pyhällä Hengellä (en+datiivi) 
ja tulella (datiivi). 
 

 

 

 
 
12. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa 
nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."  
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13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen 
kastettavakseen.  
14. Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä 
tulet minun tyköni!"  
15. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki 
vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle.  

 
Room. 8:3 ja 4 
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen 
Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin 
tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,  
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, 
vaan Hengen. 

 
Mooseksen laki velvoitti Jeesuksen ottamaan kasteen, koska Jeesus oli ylimmäinen pappi 
Melkisedekin järjestyksen mukaan: 
 

II Mooses 29:4–7  
4. Tuo sitten Aaron poikinensa ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä.  
5. Ja ota vaatteet ja pue Aaronin ylle ihokas ja kasukan viitta ja kasukka ja rintakilpi; 
ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö.  
6. Pane myös käärelakki hänen päähänsä ja kiinnitä pyhä otsalehti käärelakkiin.  
7. Ja ota voiteluöljyä ja vuodata hänen päähänsä ja voitele hänet. 
8. Ja tuo hänen poikansa esille ja pue heidän ylleen ihokkaat.  
9. Ja vyötä heidät vyöllä, sekä Aaron että hänen poikansa, ja sido päähineet heidän 
päähänsä, että pappeus olisi heille ikuisena säätynä. Vihi näin virkaansa Aaron ja 
hänen poikansa. 

 
II Mooses 40:12–15  
12. Tuo sitten Aaron poikineen ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä.  
13. Ja pue Aaron pyhiin vaatteisiin ja voitele hänet ja pyhitä hänet, että hän pappina 
palvelisi minua.  
14. Ja tuo myös hänen poikansa ja pue heidän ylleen ihokkaat.  
15. Ja voitele heidät, niinkuin sinä voitelit heidän isänsäkin, että he pappeina 
palvelisivat minua. Niin tämä on oleva heille voitelu ikuiseen pappeuteen, 
sukupolvesta sukupolveen." 

 
Matteus 3:16 ja 17  
16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja 
hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen 
päällensä.  
17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mielistynyt". 

 
Jesaja 61:1 ja 2  
Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan 
ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan 
vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,  
2. julistamaan Herran otollista vuotta… 
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Hebr. 2:17 ja 18 
17. Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi 
laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen 
kansan synnit.  
18. Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja 
auttaa. 

 
Hebr. 7:11–28  
11. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on 
kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin 
järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?  
12. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.  
13. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole 
alttaritointa hoitanut.  
14. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka 
sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.  
15. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin 
kaltainen,  
16. joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman 
elämän voimasta.  
17. Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin 
järjestyksen mukaan". (Psalmi 110:4) 
18. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön  
19. - sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka 
kautta me lähestymme Jumalaa. 
20. Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista - nuo taas ovat papeiksi 
tulleet ilman heistä vannottua valaa,  
21. mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: 
"Herra on vannonut eikä ole katuva: 'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" (Psalmi 110:4) 
-  
22. niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.  
23. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän 
pysyä;  
24. mutta tällä on katoamaton (muuttumaton) pappeus, sentähden että hän pysyy 
iankaikkisesti,  
25. jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan 
Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.  
26. Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 
erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,  
27. jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata 
omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan 
(yhdellä kertaa), uhratessaan itsensä.  
28. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan 
sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi 
tulleen. 

 
Markus 1:7 ja 8  
7. Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka 
kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään.  
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8. Minä kastan (I aoristi) teidät vedellä (en+datiivi), mutta hän kastaa (futuuri) 
teidät Pyhällä Hengellä (en+datiivi)." 

 
Luukas 3:15 ja 16 
15. Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, 
eikö hän itse ehkä ollut Kristus,  
16. niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan (preesens) teidät vedellä 
(datiivi), mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole 
kelvollinen päästämään; hän kastaa (futuuri) teidät Pyhällä Hengellä (en+datiivi) 
ja tulella (datiivi). 

 
Johannes 1:19–34  
19. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa 
Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"  
20. Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus".  
21. Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". 
"Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En".  

 
Elias 
 

Malakia 4:5 ja 6  
5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri 
ja peljättävä. 
6. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän 
isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. 

 
Luukas 1:15–17  
15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän 
on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.  
16. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.  
17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien 
sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin 
Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." 

 
Matteus 11:11–15  
11. Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut 
suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on 
suurempi kuin hän.  
12. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 
vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.  
13. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti;  
14. ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on (metafoora – edustaa) Elias, joka oli tuleva.  
15. Jolla on korvat, se kuulkoon. 

 
Matteus 17:10–13  
10. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet 
sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?"  
11. Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen.  
12. Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, 
vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä."  
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13. Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta. 
 
Profeetta 
 

V Mooses 18:15–18  
15. Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle 
profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa. 
16. On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, 
silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla 
Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi'.  
17. Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu.  
18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun 
kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä 
minä käsken hänen puhua. 

 
22. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, 
jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"  
23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', 
niinkuin profeetta Esaias on sanonut."  (Jesaja 40:3) 
24. Ja lähetetyt olivat fariseuksia;  
25. ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus 
etkä Elias etkä se profeetta?"  
26. Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan (preesens) vedellä (en+datiivi); 
mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne.  
27. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole 
arvollinen päästämään."  
28. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli 
kastamassa.  
29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, 
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!  
30. Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun 
edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.  
31. Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä 
olen tullut vedellä kastamaan."  
32. Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas 
niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.  
33. Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, 
sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, 
joka kastaa (partisiipin preesens – on kastava) Pyhällä Hengellä (en+datiivi).'  
34. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika." 

 
Ap.t. 1:4 ja 5  
4. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö 
Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette 
minulta kuulleet.  
5. Sillä Johannes kastoi (I aoristi) vedellä (datiivi), mutta teidät kastetaan 
(passiivin futuuri) Pyhällä Hengellä (en+datiivi), ei kauan näitten päivien jälkeen." 
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I Kor. 12:12 ja 13 
12. Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin 
jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;  
13. sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä (en+datiivi) kastetut (passiivin I 
aoristi) yhdeksi ruumiiksi (eis+akkusatiivi – yhteen ruumiiseen), olimmepa 
juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda 
(passiivin I aoristi) samaa Henkeä [kaikki (meidät) yhdestä Hengestä 
juotettiin/kasteltiin]. 

 
Ap.t. 8:14–18  
14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut 
vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.  
15. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän 
Hengen;  
16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan 
kastetut Herran Jeesuksen nimeen.  

 

 
 

17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.  
18. Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat 
kätensä, toi hän heille rahaa 

 
Ap.t. 10:33–47  
33. Sentähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt 
olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on 
käskenyt sinun puhua."  
34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso 
henkilöön,  
35. vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on 
hänelle otollinen.  
36. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta 
Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,  
37. sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen 
jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte;  
38. te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut 
Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki 
perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.  
39. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja 
Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.  
40. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,  
41. ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka 
söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.  
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42. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala 
on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.  
43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa 
synnit anteeksi hänen nimensä kautta."  
44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle (epipiptō N1879 
– II aoristi ja epi+akkusatiivi), jotka puheen kuulivat.  
45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin 
mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,  
46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari 
vastasi:  
47. "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän 
Hengen niinkuin mekin?" 

 
Ap.t. 19:1–6  
Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon 
ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.  
2. 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".  
3. Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: 
"Johanneksen kasteella".  
4. Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa 
uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen".  
5. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.  
6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä 
(epi+akkusatiivi) Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. 

 
I Kor. 1:13–17  
13. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai 
oletteko te kastetut Paavalin nimeen?  
14. Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja 
Gaiuksen,  
15. niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut.  
16. Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan; sitten en tiedä, olenko ketään 
muuta kastanut.  
17. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei 
puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. 


