
 Jeesuksen kaste – voiko 3 olla 1? 

Jeesuksen kaste – Voiko 3 olla 1? – Matt. 3:1-17, Mark. 1:1-8 

 
Johdanto: Kolmio – Montako kolmioo mulla on kädessä? Yksi. Montako kulmaa tässä on? Kolme. Jos yksi kulma 

otetaan pois, mitä jää. Ei ainakaan kolmio :) 

 

Raamatussa, 2. Kor. 13:13:ssa on tällainen toivotus: ”Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen 

armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!” Siinä toivotetaan meille monenlaista hyvää.  

 

Mutta monestako henkilöstä siinä puhutaan? Kolmesta - Jeesus – Jumala – Pyhä Henki. Ketä he ovat? – Yksi Jumala. 

Näytä kolmio, johon on merkitty aina yhteen kulmaan yksi: Jumala, Jeesus, Pyhä Henki.  

Niin kuin kolmiossa on kolme kulmaa, sen ollessa yksi kolmio, meillä on yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa. Mitä se 

meinaa… selvitetään sitä nyt! 

 

1. Kuva 

Raamatussa kerrotaan, kuinka Johannes kastaja julisti autiomaassa. Johannes oli Jeesuksen serkku. Hän syntyi ja 

aloitti työnsä ennen Jeesusta. Jumala oli jo satoja vuosia aiemmin kertonut, että ennen Jeesusta tulee henkilö, 

joka raivaa Hänelle tietä. Johannes Kastaja oli se mies. 

 

Hän oli vähän erilainen, ehkä joukosta erottuva kaveri, meidän maailmastamme katsottuna. Tiedätkö miten? 

Millaiset vaatteet? – kamelinkarva vaate ja nahkavyö. Mitä söi? heinäsirkkoja villimehiläisten hunajaa. Missä hän 

oleskeli, teki työtään? autiomaassa. Hän oli saanut oman tehtävän Jumalalta, jota hän siellä autiomassa teki. Mikä 

se tehtävä oli? Johannes raivasi tietä Jeesuksen tulolle kertomalla ihmisille Jumalasta ja Jeesuksesta ja siitä, kuinka 

jokaisen ihmisen tulee kääntyä Jumalan puoleen, eli uskoa Häneen, jotta he saavat syntinsä anteeksi. 

 

2. Kuva 

Raamattu kertoo, kuinka Johanneksen luokse, kastettavaksi, tuli paljon väkeä. Vaikka hän ei ulkoisesti ollut mitään 

hienoa, eikä hän ollut viisas ja oppinut professori… Mutta hän puhui Jumalan sanoja, niin ihmisiä tuli sankoin 

joukon kuuntelemaan häntä. Ei tarvinnut mainostaa! Jumalan vaikutti niin, että ihmiset uskoivat sen Jumalan 

Sanan mitä Johannes puhui, ja tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanjoessa.  

 

Kuka ja millainen Jumala on? (näytä teksti) 

Hän on Luoja, joka on luonut kaiken, kokoa tän maailman, kasvit, eläimet ja ihmisen. Hän on luonut sinut. Hän 

rakastaa äärettömästi jokaista luomaansa ihmistä, myös sinua! Hän Isä, joka tahtoo olla sinun kanssasi joka hetki 

tässä elämässä ja ikuisesti Taivaassa. Jumala on myös Pyhä, eli hän täydellinen, hänessä ei ole mitään väärää, eikä 

hän tee, sano tai ajattele mitään väärää, syntiä. Eikä hänen luoksensa pääse mikään synti, koska hän vihaa syntiä. 

Meistä ihmisistä jokainen kuitenkin on syntinen ja me tarvitsemme saada anteeksi, jotta voimme olla ja elää 

Jumalan kanssa. Koska Jumala on sinut luonut, sinun on kaikista parasta olla Hänen kanssaan! Hän on rakastava 

isäsi. 

 

Johannes kertoi ihmisille siis Jumalasta ja Jumalan tahdosta.  

Johanneksen luokse kastettavaksi tuli myös Jeesus. Kuka Jeesus on? (näkyviin sanoja)  

Hän on Jumalan Poika, itse Jumala, joka syntyi ihmiseksi Hän eli täällä maan päälle niin kuin muutkin ihmiset, mutta 

ilman syntiä. Hän eli täydellisen elämän. Miksi Jeesus tuli ihmiseksi? Hän tuli kärsiäkseen rangaistuksen minun ja 

sinun synneistäsi. Eli Jeesus kuoli ristillä, mutta ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää tänään. Uskomalla 

Jeesukseen sinä saat anteeksi syntisi, jotka erottavat sinut Jumalasta  

 

3. kuva 

Miksi Jeesus tarvitsee kasteen, vaikka hän oli synnitön? - Se merkitsi Jeesuksen julkisentoiminnan alkua, ja samalla 

hän ikään kuin samastui ihmisen osaan, hän oli tullut ihmiseksi ja eli niin kuin ihminen. Mutta syntien 

anteeksiantamusta hän ei tarvinnut. Johannes tunsi Jeesuksen ja esteli: Matt. 3:14. Hän oli itse kertonut toisille, 

että tulee pelastaja, joka on kaikkia suurempi ja kuinka ihmisten tulee kääntyä hänen puoleensa. Hän ihmetteli, 

miksi Jeesus tulee hänen kastettavakseen, tilanteenhan pitäisi olla toisin päin.  
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4. Kuva  

Jeesus sanoo Johannekselle Matt. 3:15. Se on Jumalan tahto ja suunnitelma, että Jeesus kastetaan. Jeesus tuli 

maailmaan tekemään Jumalan tahdon, ihan kaikessa, ja Johanneskin suostui Jumalan tahtoon.  Niinpä Johannes 

kastoi Jeesuksen, mutta se kaste erilainen kuin muiden. 

 

5. Kuva 

Jae 3:16, Ja sit tapahtui vielä, mikä voitas lukea yhdessä: jae 17. (näkyviin, ääneen) Jumalan Henki laskeutui 

Jeesuksen päälle kyyhkysen tavoin ja kuka puhui? Jumala. 

 

Kuka on Jumalan Henki? Kutsutaan myös nimellä Pyhä henki. Se on Jumalan kolmas persoona.  

Jumala – Isä, Jeesus – Poika, Pyhä henki. Kuinka voi olla yksi kolme persoonaa, mutta silti yksi Jumala. Kuinka kolme 

voi olla yksi?  

 

Ajattelepa vaikka vettä – se voi olla nestettä, niin kuin meressä tai juomavettä. Mitä vedelle tapahtuu, kun tulee 

pakkasta? Se jäätyy, tulee jäätä. Entäs jos pistä vesinesteen kattilaan ja keitä vaikka perunoita, mitä kattilasta 

nousee? Höyryä. Se on vettä, olipa se nestettä, jäätä tai höyryä. Erii olomuodoissa vain.  

 

Samalla tavalla Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki yhtä. He olivat kaikki luomassa maailmaa. He toimivat yhdessä 

myös meidän pelastamiseksemme. Isä Jumala antoi poikansa Jeesuksen meille pelastajaksi, Pyhä henki johti 

Jeesusta. Jeesus teki Isänsä tahdon, puhui ja teki mitä Jumala käski. Pyhä Henki oli se, joka häntä johti toimimaan 

Jumalan tahdon mukaan.  

 

Missä Pyhä Henki on nyt? Kun Jeesus oli noussut taivaaseen; Pyhä Henki annettiin meille ihmisille avuksi. Pyhä 

Henki johdattaa uskovia, auttaa, lohduttaa, opettaa, muistuttaa Jeesuksesta. Jeesus toimii Pyhän Hengen kautta 

sinun elämässäsi. Et näe Jeesusta, vaan hän on Pyhän Henkensä kautta kanssasi.  

Kun Jeesus oli kastettu ja Jumala puhui, Hän vahvisti, että Jeesus on hänen poikansa, joka tekee hänen tahtonsa. 

Pyhä Henki oli siinä hetkessä läsnä kyyhkysen tavoin. Eli läsnä oli yksi Jumala, kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä 

Henki. Puhutaan Kolmiyhteisestä Jumalasta.  

 

(Isä-Poika-Pyhä Henki – kolmio näkyviin) 

JUMALA on sinun luojasi, hän on antanut sulle elämän, hän tehnyt sinut ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi tytöksi tai 

pojaksi. Hän tahtoo olla kanssasi joka hetki tässä elämässä iankaikkisesti taivaassa. Hän rakastaa sinua.  

 

JEESUKSESSA hän on sinun pelastajasi. Hän kuoli ristillä sun puolesta, nousi kuolleista ja elää tänäänkin. Hän 

tahtoo pelastaa sinut synneistäsi, antaa anteeksi, jotta voit elää Jumalan kanssa. Jumalan armo, eli ansioton 

rakkaus sinua kohtaan toteutuu Jeesuksessa. KUTSU: jos sinä et ole vielä saanut syntejäsi anteeksi, mutta tahtoisit, 

voit rukoilla, vaikka näin: … 

 

PYHÄN HENGEN kautta Hän on opastajasi. Pyhän Hengen kautta sinulla on yhteys Jumalaan, voit kuulla Jumalan 

puhuvan ja rukoillen puhua Jumalalle. Pyhä Henki yhdistää meidät toisiin Jeesuksen uskoviin, olemme sisaria ja 

veljiä. Pyhä Henki ohjaa, johdattaa, opettaa, auttaa, rohkaisee, antaa voiman elää Jumalan tahdon mukaista 

elämää jne. Hän varjelee sinua kiusauksissa ja ylläpitää uskosi Jeesukseen. Jeesukseen uskovana olet Hänen 

suojassaan aina.  Pyhä Henki on aina paikalla, sillä Jeesus asuu sinussa Pyhän Henkensä kautta.  

 

Muistatko alun raamatunlauseen: 2. Kor. 13:13 (näkyviin ääneen) - Meillä on yksi, kolmiyhteinen, Jumala, rakastaa 

sinua, pelastaa sinut sun synneistä ja luo yhteyden sinun ja Jumalan välille sekä yhteyden toisiin ihmisiin.  

 

’ 
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1. Vastaa kysymykseen valitsemalla oikea vastausvaihtoehto:  
 

1. Montako Jumalaa on olemassa? 

a) 1 

b) 3 

c) 10 

d) lukematon määrä 

  

2. Mikä oli Johannes Kastajan tehtävä? 

a) syödä heinäsirkkoja 

b) raivata puita pois tieltä 

c) kertoa ihmisille Jeesuksesta 

d) toimia opettajana yliopistossa  

 

3. Kun ihmiset kuulivat Jumalan sanaa,  

mitä he tekivät? 

a) lähtivät pois 

b) sairastuivat 

c) tunnustivat syntinsä 

d) nauroivat Johannekselle 

 

4. Millainen Jumala on? 

a) ankara ja tuhma 

b) pyhä ja rakastava 

c) valkopartainen ukko pilvenhattaralla 

d) ihmeellinen satuolento 

 

5. Kuka Jeesus on? 

a) Roope Ankan veli 

b) tavallinen ihminen 

c) ei häntä ole olemassakaan  

d) Jumalan poika 

 

6. Mikä oli Jeesuksen tärkein tehtävä? 

a) opettaa ihmisiä 

b) auttaa sairaita 

c) kuolla ristillä syntiemme tähden 

d) ruokkia nälkäisiä 

 

7. Mitä tapahtui, kun Jeesus kastettiin? 

a) valot sammuivat ja kansa huusi pelosta 

b) Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle  

ja Jumala puhui 

c) Jeesus lähti uimaan ja ihmiset ihmettelivät 

d) paljon lintuja lensi paikalle ja tähti syttyi 

taivaalle 

 

8. Mitä Pyhä Henki tekee? 

a) laittaa ruokaa 

b) hengästyy helposti 

c) auttaa Jeesukseen uskovia 

d) ei mitään 

 

9. Miten Jumala suhtautuu sinuun? 

a) Hän rakastaa sinua 

b) Hän vihaa sinua 

c) Hän ei välitä sinusta 

d) Emme voi tietää 

 

10. Miten saat syntisi anteeksi? 

a) et mitenkään 

b) tekemällä hyviä tekoja 

c) uskomalla Jeesukseen 

d) lukemalla Raamattua 

 

11. Mitä Pyhä Henki antaa? 

a) paljon karkkia 

b) vaikeuksia elämääsi 

c) ei mitään  

d) yhteyden Jumalaan ja toisiin ihmisiin 

 

12. Mitkä sanat puuttuvat? 

”Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran ________ 

Kristuksen armo, _________ rakkaus ja Pyhän 

_____ yhteys!” 

 

a) Marian, ihmisen, käskyn 

b) pojan, eläimen, seurakunnan 

c) veljen, äidin, pojan  

d) Jeesuksen, Jumalan, Hengen 
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Moi Essi, tiedätkö mitä on samaan aikaan yksi ja kolme? 

Essi: Häh? En ymmärrä.  

Elmeri: Mikä on sellaista materiaalia, että se on yksi ja sama asia, mutta se voi olla kolmessa 

eri olomuodossa? 

Essi: Tarkoitat varmaan minua. On yksi Essi, joka voi olla vihainen, tavallinen tai 

onnellinen.  

Elmeri: Hah, mä luulen, että susta löytyy monta muutakin olomuotoa, jos sun tunteet 

muuttavat sinua eri muotoihin. En siis tarkoittanut sinua.  

Essi: No, vaikka kananmuna. Se voi olla kypsä, raaka tai mätä.  

Elmeri: No ei. Mä ajattelin nyt vettä. Se voi olla nestettä, jota juodaan. Jäätä, jonka päällä 

luistella. Tai höyryä, joka nousee kuumasta vedestä, kun keitän perunoita. Silti se on sama 

vesi. 

Essi: Aah. Nyt mä tajusin. Mut miksi sä tollaista mietit? 

Elmeri: Meillä on ollut nyt koulussa kemiaa, missä muun muassa tutkitaan kaikenlaisia 

aineita ja niiden olomuotoja.  

Essi: Aah okei, mielenkiintoista. Mut mä oon taas miettinyt sitä, että on yksi Raamattu 

ja yksi Jumala, mutta tosi paljon kaikenlaisia asioita, mitä mä en ymmärrä.  

Elmeri: No, siinäpä meillä onkin koko elämän ajaksi opittavaa. Mut mietityttääkö sua nyt just 

joku tietty juttu? 

Essi: No, ensinnäkin jo se, että en mä tiedä ketä mä rukoilisin, kun puhutaan 

Jumalasta, sit puhutaan Jeesuksesta ja vielä siitä Hengestäkin. 

Elmeri: Onko Jumalia sitten kolme? 

Essi: Siltä se kuulostaa, mut eka käskykin sanoo jo, että ei saa olla muita jumalaa, 

kun yksi ainoa Jumala. 

Elmeri: Totta! Mut mennään kuuntelemaan opetusta, jotta opitaan Jumalasta lisää.  

Essi: Jeps, mennään. 
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Essi ja Elmeri        
- Opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: Tiedätkö Essi, mitä on samaan aikaan yksi ja kolme? 

Essi: Tiedän! Vettä, se voi olla nestettä, jäätä tai höyryä.  

Elmeri: Totta! Mutta mitä muuta? Tänään opittiin jotain sellaista, mihin tuo sama asia sopii.  

Essi: Hmm. Ai, niin Jumala! Hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki ja silti yksi ja sama 

Jumala.  

Elmeri: Ja varmasti sun rukoukset tulee kuultua, rukoilit sitten Jumalaa, Jeesusta tai Pyhää 

Henkeä. He toimivat yhdessä. 

Essi: Muistatkos mitä merkitystä Jumalan eri persoonilla on? 

Elmeri: Jumala ainakin on Luoja ja ylläpitää kaikkea elämää täällä. Hän rakastaa ihmistä, 

mutta vihaa syntiä, kaikkea väärää. 

Essi: Jeesuksessa hän on meidän pelastaja, joka kuoli meidän syntiemme tähden, 

jotta saamme synnit anteeksi ja saamme elää aina Jumalan kanssa.  

Elmeri: Se Pyhä Henki oli mulle kaikista vierain. Mutta Pyhän Hengen kautta Jumala on mun 

kanssani joka hetki. Pyhä henki vaikuttaa minussa uskon Jeesukseen ja auttaa mua 

elämään Jumalan mielen mukaista elämää.  

Essi: Niin ja sit Pyhä Henki oli se, jonka avulla meillä on yhteys Jumalaan ja toisiin 

ihmisiinkin.  

Elmeri: Se on kummallinen, kun me ei nähdä Pyhää Henkeä, mutta silti se on meidän 

Jeesukseen uskovien kanssa koko ajan ja auttaa niin monin tavoin.  

Essi: Se taitaa olla niin kuin tuuli. Eihän me nähdä, kun tuulee, mutta silti me 

tunnetaan sen vaikutukset, nähdään kun puun oksat heiluu tai lippu liehuu. 

Elmeri: Just niin. Minusta myös tuntuu siltä, että vaikka usein ajattelen, etten mä voi oppia 

Raamatusta enää mitään uutta, niin tänäänkin olen oppinut monta asiaa.  

Essi: Jeps, niin minäkin. Oon niin kiitollinen, että Jumala on luonut mut tänne elämään 

ja Jeesus on mun pelastaja ja Pyhä Henki mun auttaja.  

Elmeri: Ja hän on kanssani aina ja kaikkialla, missä kuljenkin.   

Essi: Näinpä juuri. Mut nyt pitää mennä! Nähdään taas! 

Elmeri: Nähdään! 

 


