
David P. Scaer: Pyhä kaste -kirjan kommentointia 

 
Missouri-synodilainen (USA) systemaatikko Tri David P. Scaer on kirjoittanut kirjan kasteesta, 

jonka Luther-Kirjat Oy on julkaissut suomeksi v. 2018 nimellä ”Pyhä Kaste” (176 sivua). 

Tri Scaerin kirja ”Pyhä kaste” on järjestyksessä neljäs teos Missouri-synodin julkaisemassa 

”Confessional Lutheran Dogmatics” -sarjassa. Sarjan teokset on omistettu Franz Pieperille (1852–

1931), Missouri-synodin suurelle tunnustukselliselle luterilaiselle dogmaatikolle.   

 

Kyseisessä kirjassa on erittäin paljon hyvää ja tarpeellista teologista ainesta kasteesta. Seuraavassa 

kommentoinnissani en kuitenkaan käy tarkemmin kartoittamaan mainittua kirjan positiivista antia. 

Sen sijaan kiinnitän huomioni kirjan muutamiin ongelmakohtiin.   

 

Luku 7. KASTE JA PYHÄ HENKI 

 

1. ”Helluntaina Jeesus muodollisesti (kursivointi MV) lähettää Pyhän Hengen kirkolleen: ’Ja 

Katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut’ (Luuk. 24:49; myös Ap. t. 

1:5, 2:4).” (s. 98.) 

- Kommenttini: Pyhän Hengen lähettäminen helluntaina ei ollut muodollinen, vaan se 

tapahtui käytännössä. Siksi helluntai on kristillisen kirkon syntymäpäivä.   

 

2. ”Kaste Jeesuksen ja Kolminaisuuden nimeen on Pyhässä Hengessä kastamista. Niinpä Uusi 

testamentti voi sanoa, että Henki annetaan ennen kastetta, sen aikana tai sen jälkeen. Hengen 

toiminnan sijoittaminen johonkin tiettyyn ajankohtaan ei sulje pois muita ajankohtia. Henki 

vie uskovan kasteelle, vaikuttaa häneen kasteessa ja uudistaa häntä kasteen jälkeen.” (s. 

101.) 

- Hengen toiminta ja Hengen saaminen ovat kaksi eri asiaa. Uusi testamentti ei sano, ”että 

Henki annetaan ennen kastetta, sen aikana tai sen jälkeen”, niin kuin Scaer väittää, vaan 

se sanoo, että Henki annetaan kasteessa (esim. Apt 2:38; Apt 19:1-7). 

 

3. ”Sen vuoksi Pyhän Hengen voidaan sanoa annettavan ennen kastetta, kuten tapahtui 

Korneliuksen kohdalla; kasteen hetkellä, kuten tapahtui niille, jotka kääntyivät helluntaina; 

tai kasteen jälkeen, kuten oli Filippoksen kastamien samarialaisten laita. Kaste ja sana ovat 

yhtäpitäviä ja toisiaan vastaavia realiteetteja.” (s.103.) 

- Scaer ei näe, että helluntain tapahtuma Jerusalemissa (Apt 2), Samarian herätys (Apt 8) 

ja Korneliuksen perhekunnan kääntymys (Apt 10) olivat joulun, pitkäperjantain ja 

pääsiäisen tavoin ainutkertaisia pelastushistorian tapahtumia, joissa Jumalan valtakunnan 

ovi avattiin helluntaina Jerusalemissa juutalaisille, Samariassa puolipakanoille / -

juutalaisille ja Korneliuksen kodissa täyspakanoille, niin kuin Jeesus oli etukäteen 

luvannut sanomalla, että kristillisen kirkon perustaminen tapahtuu kolmessa eri 

vaiheessa (Apt 1:8). 

- ”Kaste ja sana ovat yhtäpitäviä”, niin kuin Scaer sanoo, mutta ne eivät korvaa toisiaan, 

sillä Jumala on antanut eri armonvälineille – myös kasteelle ja sanalle – toisistaan 

poikkeavia tehtäviä.  

 

Luku: Ekskurssi 

ELÄVÄ VESI: VESI JA HENKI 

 

4. ”Luterilaiselle teologialle perustavaa on Augustinuksen periaate, jonka mukaan evankeliumi 

antaa tälle sakramentille muodon. Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum. Sana, 



joka antaa sakramentille muodon, on olemassa ennen kuin se antaa sakramentille muodon. 

Se vaikuttaa pelastuksen aineista riippumatta.” (s. 110.) 

- Vaikka sana liittyessään veteen tekee kasteesta sakramentin ja on olemassa ennen 

sakramenttia, sana ei vaikuta pelastusta aineesta eli kasteesta riippumatta, vaikka Scaer 

niin väittää. Uuden testamentin mukaan Jumala on antanut vain aineelliselle sanalle eli 

kasteelle Jumalan lapseksi synnyttävän tehtävän. Kasteessa meidät liitetään Kristukseen. 

Siksi kaste on välttämätön pelastetukseen. (Mt 28:19; Mk 16:16; Jh 3:5; Tt 3:5; Apt 

2:38.) Ihmisen pelastaminen taivaaseen on läpeensä inkarnatoorinen. Näin ollen 

kasteessa korostuu koko ihmisen – siis myös hänen ruumiinsa – iankaikkinen pelastus.  

 

Luku 10. LASTEN USKO 

 

5. ”Myös ne, jotka ovat uskossa1 (kursivointi MV) ennen kastetta tai tulevat kasteessa uskoon, 

saavat uskon ulkonaisen, edeltävän sanan välityksellä.” Kornelius tuli uskoon kymmenen 

vuotta ennen kuin hänet kastettiin (SA III.viii.8).” (s. 135.) 

- Scaer ei huomioi uskon kahta eri vaihetta: ensin sanan vaikuttamaa uskoa ennen kastetta, 

joka ilmenee haluna saada kaste ja siinä luvattu pelastus ja sitten kasteessa saatavaa 

”Jumalan Pojan uskoa” (Gl 2:20; Ilm 14:12), kun Ylösnoussut Kristus tulee asumaana 

ihmiseen. Viimeksi mainittu on pelastetun uskoa. 

- Kornelius uudestisyntyi Jumalan lapseksi ja pääsi Kristuksen ruumiin jäseneksi, kun 

Pietari kastoi hänet (Apt 10).  

 

Luku 11. KASTEEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS JA SEN POIKKEUKSET 

 

6. ”Kaste ei kuulu teologiemme ensisijaisiksi ja perustaviksi kutsumiin oppeihin eikä 

evankeliumin julistukseen. Tämä tarkoittaa, että ihmisiä voi pelastua, vaikka heillä ei olisi 

täydellistä tai oikeaa käsitystä kasteesta, vakka he eivät olisi edes kuulleet siitä tai vaikka 

heitä ei olisi kastettu, joskin sen puute voi tuomita tietyissä tapauksissa. – – Kasteessa 

Kristus, eli hänen jumalallinen ja inhimillinen persoonansa ja hänen lunastustyönsä, on läsnä 

ja tuodaan uskovan (kursivointi MV) ulottuville. Yhden ja saman kastetoimituksen 

välityksellä Kristus tulee uskovan ja uskova Kristuksen luo.” (s. 138.) 

- Tämä kohta on erittäin ongelmallinen. 

- Ensiksi, Pieperiä seuraten Scaer sanoo, että kaste ei kuulu ”ensisijaisiin perustaviin 

oppeihin ”eikä evankeliumin julistukseen”. Mielestäni kristillinen kaste on kokonaan 

evankeliumia ja se kuuluu evankeliumin julistukseen. Jeesuksen asettama kaste on 

välttämätön pelastukseen, niin kuin Raamattu, Luterilaiset tunnustuskirjat ja Luther 

opettavat.2 Kokonaiseen evankeliumiin kuuluu Golgatan sanoman lisäksi myös se, miten 

Kristuksesta ja hänen Golgatan työstään päästään osalliseksi. Viimeksi mainittua ei 

voida julistaa ilman sanomaa pyhästä kasteesta ja sen pelastavasta vaikutuksesta.  

- Toiseksi, Scaer sanoo, ”että ihmisiä voi pelastua, vaikka heillä ei olisi täydellistä tai 

oikeaa käsitystä kasteesta, vakka he eivät olisi edes kuulleet siitä tai vaikka heitä ei olisi 

kastettu”.  Tämä on ristiriidassa Raamatun ja Tunnustuskirjojen kanssa, ellei tällä 

tarkoiteta niin sanottuja poikkeustapauksia3, jotka ovat kokonaan Jumalan oma asia, sillä 

 
1 Epätarkka käännös on Scaerilla Tappertin Tk:n laitoksesta. Sama epätarkkuus on myös suomalaisessa v. 1990 Tk:n 

laitoksessa.  
2 Ks. kasteen välttämättömyydestä pelastukseen Raamatusta (KR-1938): Mt 28:19-20; Mk 16:15-16; Jh 3:5; Tt 3:5-6; 

Apt 2:38 ja Apt 19:1-7. Ks. kasteen välttämättömyydestä pelastukseen Tunnustuskirjoista (Tk-1948): Tk 52–53, II, 2; 

Tk 55, IX, 1-2; Tk 156, IX, 1; Tk 156; IX, 2 ja Tk 400, 6. Lutherin kanta näkyy selvästi viimeksi mainitussa, joka on 

Lutherin Isosta katekismuksesta (Tk 400, 6)   
3 Poikkeustapauksilla tarkoitetaan tässä niitä, jotka ovat uskoneet Jumalan sanan todistuksen siitä, että kaste pelastaa 

heidät, mutta heillä ei ole ollut mahdollisuutta saada kastetta, ennen kuin kuolema on ottanut heidät pois tästä ajasta.  



niistä ei ole meille ilmoitusta annettu. Siksi niistä puhuminen on pelkkää inhimillistä 

spekulaatiota.   

- Kolmanneksi, Scaer puhuu myöhemmin samassa luvussa siitä, että kaste on 

pelastukseen välttämätön, mutta senkin hän niveltää keskusteluun reformoidusta ja 

uudestikastajien teologiasta.   

- Neljänneksi, Scaer sanoo, että ”kastetoimituksen välityksellä Kristus tulee uskovan ja 

uskova Kristuksen luo”. Minulle jää se vaikutelma, että koska Scaer – Pieperin tavoin – 

ei näe uskon kaksinaisuutta, vaan hän puhuu sekä sanan vaikutuspiirissä olevista 

kastamattomista että kastetuista pelastettuina. Tämä sekoittaa ja tekee paikoin 

ristiriitaiseksi hänen kaste- ja pelastusteologiansa.   

 

Summa summarum:  

 

Scaerin suurena ansiona Pieperiin nähden näen sen, että hän ei Pieperin tavoin samaista vanhan 

liiton kasteen esikuvia kristillisen kasteen kanssa eikä opeta, että niissä saadaan Pyhä Hengen lahja 

ja uudestisynnytään samoin kuin kristillisessä kasteessakin, jolloin ero vanhan liiton ja uuden liiton 

välillä periaatteessa lähes häviää.  

 

Koska Scaer ei näe eroa sanan vaikutuksesta kastetta ja pelastusta haluavan uskon ja kasteessa 

saatavan pelastetun uskon välillä, hänen opetuksensa muistuttaa Pieperin ”kahden pelastuksen 

tavan” käsitystä, jossa ihminen voi pelastua joko sanan kautta ennen kastetta tai kasteessa. Tämä 

tekee Scaerin kaste- ja pelastuksen teologiasta sekavan ja ristiriitaisen.  

 

     Matti Väisänen 
 


