Kaste jumalanpalveluksen
yhteydessä
Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan
jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan kanssa kastemaljan ääreen.
Nuoren ja aikuisen kasteessa aineistoa käytetään soveltaen.
Jumalanpalveluksen ajaksi voidaan sytyttää pääsiäiskynttilä.
Vesi voi olla valmiiksi kastemaljassa, tai se voidaan kaataa siihen juuri ennen kastekäskyä.

Johdantosanat
Pappi laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavaa:

L Rakkaat kristityt. Olemme tulleet viettämään seurakunnan yhteistä juhlaa.
Jokainen jumalanpalvelus on kasteen muistamisen juhla. Näin on erityisesti tänään, kun
messussa/jumalanpalveluksessa toimitetaan pyhä kaste. Kasteessa meistä tulee Kristuksen
opetuslapsia ja kristillisen kirkon jäseniä. Kasteessa lahjaksi saatu Pyhä Henki auttaa jokaista
kastettua elämään kristittynä.
Kristitty elää Kristuksen valossa. Tämä valo voittaa synnin ja kuoleman pimeyden.
Kasteessa meidät on kutsuttu luottamaan yksin Kristukseen ja elämään hänen esimerkkinsä
mukaisesti. Joudumme kuitenkin joka päivä myöntämään, että emme ole noudattaneet hänen
tahtoaan. Silti saamme palata kasteen armoon. Tähän me turvaudumme, kun nyt tunnustamme
Jumalalle syntimme.

Synnintunnustus
Synnintunnustuksena voidaan käyttää seuraavaa:

Taivaallinen Isä.
Sain kasteen sinun lapseksesi.
Sinä siirsit minut pimeydestä valoon,
kadotuksen alta taivaan perilliseksi.
En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii.
En ole kuunnellut ääntäsi enkä totellut tahtoasi.
Jumala, armahda minua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi.
____

Päivän rukous
Voidaan käyttää myös kirkkovuoden ajankohdan mukaista päivän rukousta.

L Rukoilkaamme.
1. Jumala, taivaallinen Isämme.
Sinä lahjoitat meille elämän ja otat meidät kasteessa lapsiksesi.
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Vahvista meitä Pyhällä Hengelläsi,
niin että kasvamme uskossa ja rakkaudessa.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.
2. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä.
Me kiitämme kasteesta,
jossa sinä peset meidät puhtaiksi synnistä
ja lahjoitat Pyhän Henkesi.
Auta meitä elämään lapsinasi koko elämämme ajan.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.
3. Taivaallinen Isämme,
me kiitämme sinua siitä,
että olet antanut pyhän kasteen
ja liittänyt siinä meidät
rakkaan Poikasi kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen.
Johdata meitä Pyhällä Hengelläsi,
niin että eläisimme kasteen armossa.
Auta meitä palvelemaan sinua uskossa
ja lahjoita meille viimein luonasi iankaikkinen elämä.
Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme nimessä.
S Aamen.
____

*Evankeliumi
Luetaan ensisijaisesti päivän evankeliumi. Voidaan lukea myös lasten evankeliumi.

Mark. 10:13–16

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen
huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö
heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa
vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen
ja siunasi heitä.
[L Tämä on pyhä evankeliumi.
S Ylistys sinulle, Kristus.]
____

Saarna
Saarna pidetään ensisijaisesti päivän evankeliumista tai jommastakummasta lukukappaleesta. Voidaan saarnata myös
lasten evankeliumista.
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Kysymykset tai kehotus
Vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan kanssa kastemaljan ääreen.

Kysymykset
L Vanhemmat, minkä nimen olette antaneet lapsellenne?
Vastaus:

NN (etunimet).
L Vanhemmat, tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen uskoon?
Vastaus:

Tahdon.
L Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että NN
saa kristillisen kasvatuksen?
Vastaus:

Tahdon.
TAI
L Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimen NN
kastetaan kristilliseen uskoon?

(etunimet).

Tahdotteko, että hänet

Vastaus:

Tahdon.
L Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että NN
saa kristillisen kasvatuksen?
Vastaus:

Tahdon.

Kehotus
L Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimen NN (etunimet).
Tänään hänet kastetaan kristilliseen uskoon.
Vanhemmat ja kummit, pyhä kaste velvoittaa teitä yhdessä seurakunnan kanssa
huolehtimaan hänen kristillisestä kasvatuksestaan.

Ristinmerkki
Pappi tekee ristinmerkin lapsen otsaan ja rintaan ja lausuu:

Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ✢ ja rintaasi ✢ todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu ja
ylösnoussut Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen.
Pappi jatkaa:

Armollinen Jumala on Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut sinut synnin,
kuoleman ja pahan vallasta. Antakoon hän sinulle voimaa joka päivä kuolla pois synnistä ja
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elää Kristukselle.
TAI
Pappi lausuu:

Armollinen Jumala. Sinä yksin pelastat kaikesta pahasta. Vapauta NN (etunimet) pimeyden
vallasta. Kirjoita hänen nimensä elämän kirjaan ja johdata häntä valossasi.
Pappi tekee ristinmerkin lapsen otsaan ja rintaan ja lausuu:

Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ✢ ja rintaasi ✢ todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu ja
ylösnoussut Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen.

Kastekäsky
L Herramme Jeesus Kristus on itse asettanut pyhän kasteen. Hän sanoi opetuslapsilleen:
»Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» (Matt. 28:18–20.)
TAI
L Rukoilkaamme.
Kaikkivaltias ja armollinen Jumala. Alussa sinä loit taivaan ja maan ja sinun elämää antava
henkesi liikkui vetten yllä. Vesi on sinun lahjasi, joka ravitsee ja pitää yllä luomakuntaa.
Vedenpaisumuksessa sinä hukutit synnin, mutta pelastit Nooan ja hänen perheensä. Näin
annoit meille esikuvan kasteesta. Sinä kuljetit kansasi Punaisenmeren poikki ja vapautit
sen faraon orjuudesta. Sinun tahtosi mukaan Johannes kastoi Poikasi Jeesuksen Jordanin
vedessä, ja sinä voitelit hänet Pyhällä Hengellä. Ristillä hän vuodatti kyljestään verta ja
vettä, ja kuolleista noustuaan hän itse asetti pyhän kasteen lausuessaan opetuslapsilleen:
»Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» (Matt. 28:18–20.)
Poikasi käskylle kuuliaisina me pyydämme: Katso nyt kirkkosi puoleen ja avaa sille
kasteen lähde. Lähetä Pyhä Henkesi synnyttämään uutta elämää, niin että se, joka tässä
armon lähteessä haudataan Kristuksen kuolemaan, myös hänen kanssaan nousisi uuteen
elämään. Muistuttakoon tämä vesi meitä kasteestamme ja yhdistäköön se meidät yhteisessä
ilossa kaikkiin niihin veljiimme ja sisariimme, jotka on kasteessa liitetty Kristuksen
ruumiiseen. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme tähden.
S Aamen.
TAI
L Rukoilkaamme.
Jumala, elämän antaja. Sinä loit veden antamaan maalle kasvun ja virkistämään ja
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puhdistamaan meitä. Sinä pelastit Nooan ja hänen perheensä arkissa. Kiitämme sinua siitä,
että kaste on meille pelastuksen arkki. Kansasi kulki veden läpi vapauteen Egyptin
orjuudesta. Poikasi Jeesus sai kasteen Jordanin vedessä. Kuolemallaan ja
ylösnousemuksellaan hän vapautti meidät synnin ja kuoleman kahleista. Kuolleista
noustuaan hän itse asetti pyhän kasteen lausuessaan opetuslapsilleen:
»Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» (Matt. 28:18–20.)
Me rukoilemme: Lähetä Pyhä Henkesi, niin että se joka kastetaan tässä vedessä, saa uuden
elämän. Tee hänestä ikuisen valtakuntasi perijä. Kuule rukouksemme Jeesuksen
Kristuksen, meidän Herramme tähden.
S Aamen.

*Uskontunnustus
Uskontunnustus lausutaan yhteen ääneen.

L Tunnustakaamme yhdessä kristillinen uskomme.
S Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.
L Tähän uskoon ja kaikkien sen lupausten omistamiseen me kastamme nyt tämän lapsen.
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*Kaste
Pappi valaa vettä lapsen päähän kolme kertaa ja lausuu:

NN (etunimet), minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Pappi panee kätensä lapsen pään päälle. Hän voi pyytää vanhempia ja kummeja tekemään samoin.

L

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus
olkoon sinun kanssasi.

S Aamen.
Pappi ottaa kiinni kastepuvusta ja lausuu:

Apostoli Paavali sanoo: »Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette
pukeneet Kristuksen yllenne» (Gal. 3:27).
Pappi sytyttää kastekynttilän alttarin tai kastepöydän kynttilästä tai pääsiäiskynttilästä, ojentaa
sen vanhemmille ja lausuu:

Jeesus sanoo: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.» (Joh. 8:12.)
Pappi ottaa lapsen syliinsä ja lausuu:

Pyhässä kasteessa NN (etunimet) on otettu Kristuksen kirkon ja X:n seurakunnan
jäseneksi. Suljemme hänet ja hänen kotinsa rakkauteemme ja esirukouksiimme.
Jeesus otti lapsen syliinsä ja sanoi: »Joka minun nimessäni ottaa luokseen
yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut» (Mark. 9:37).
Pappi antaa lapsen vanhemmille tai kummille.
Vanhemmat ja kummit siirtyvät kastetun kanssa takaisin paikoilleen.

Virsi
Virren sijasta voi olla laulu tai soitinmusiikkia. Voidaan käyttää myös kastelaulua (ks. Lauluja
kasuaalitoimituksiin).

Yhteinen esirukous
Yhteisessä esirukouksessa rukoillaan jumalanpalveluksessa kastetun/kastettujen ja hänen/heidän läheistensä puolesta.

____

Ehtoollisrukous
____

Prefaation päätös kastemessussa
Kasteessa sinä kutsut meidät lapsiksesi
ja johdatat meidät pimeydestä valoon ja kuolemasta elämään.
Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta
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ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa:
____
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