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Pyhän kasteen muistaminen  
Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jota vietetään kasteen vuosipäivänä. Aineistoa voidaan 
käyttää myös muissa tilanteissa, joissa muistetaan kastetta.  

Puheen jälkeen voidaan lausua apostolinen uskontunnustus. 

Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. 

Virsiehdotuksia 
Virren sijasta voidaan käyttää myös laulua »Kasteessa lapsi Jumalan» (ks. Lauluja rukoushetkiin). 

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 214 tai 219  
– rukousjakson edellä (kohta 7): 215:1–3, 442, 491:1–2 tai 495  
– päätösmusiikki (kohta 10): 215:4–6, 216:4, 217:5–6, 236:5–6 tai 496:2–3 

Johdantosanat 
Rukoushetken rakenteen kohta 2. 

NN (kastepäiväänsä viettävän etunimet), rakkaat ystävät! Kasteessa Jumala on kutsunut meidät 
nimeltä omikseen. Olemme Kristuksen opetuslapsia ja hänen seurakuntansa jäseniä. 
Kiitämme kasteen lahjasta, muistamme kasteen merkitystä ja turvaamme Jumalan 
lupauksiin. 

Psalmi 
Rukoushetken rakenteen kohta 3. 

Minä tahdon aina ylistää Herraa, 
lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta! 
  Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. 
  Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. 
Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, 
kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään! 
  Minä käännyin Herran puoleen, 
  ja hän vastasi minulle. 
  Hän vapautti minut kaikesta pelosta. 
Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, 
heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä.  

Ps. 34:2–6 

TAI 
Se, joka asuu Korkeimman suojassa  
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:  
  »Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. 
  Jumalani, sinuun minä turvaan.» 
Herra levittää siipensä yllesi, 
ja sinä olet turvassa niiden alla. 
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. 
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  Sinun turvanasi on Herra, 
  sinun kotisi on Korkeimman suojassa. 

Ps. 91:1–2, 4, 9 

TAI 
Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!  
Palvelkaa häntä iloiten,  
tulkaa hänen eteensä riemuiten.  
  Tietäkää, että Herra on Jumala.  
  Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme,  
  hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.  
Tulkaa hänen porteilleen kiittäen,  
hänen esipihoilleen ylistystä laulaen.  
Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.  
  Hyvä on Herra!  
  Iäti kestää hänen armonsa,  
  hänen uskollisuutensa polvesta polveen. 

Ps. 100 

 Pieni kunnia 
Kunnia Isälle ja Pojalle  
ja Pyhälle Hengelle, 
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, 
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Raamatunluku 
Rukoushetken rakenteen kohta 4.  

Jes. 43:1 
Näin sanoo Herra,  
joka sinut loi: 
– Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. 
Minä olen sinut nimeltä kutsunut, 
sinä olet minun.  
 

Room. 6:3–4 

Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen 
kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen 
kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden 
voimalla herätettiin kuolleista. 

 

Gal. 3:26–27 

Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette 
Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. 
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1. Piet. 3:20–21 

Vain muutama ihminen pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät 
pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala 
teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemus. 

 

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. 

Rukousjakso  
Rukoushetken rakenteen kohta 8.  

Rukous 
1. Jumala, kiitämme sinua kasteen lahjasta, jolla olet siunannut NN:n elämää. Kiitos, että 

olet varjellut ja johdattanut häntä tähän päivään. Anna meidän kaikkien muistaa omaa 
kastettamme. Sinä olet kutsunut meidät lapsiksesi ja taivaan perillisiksi. Auta meitä 
rohkeasti tunnustautumaan sinuun ja elämään kasteen armossa. Tätä rukoilemme 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. 

2. Jumala, taivaallinen Isä. Me kiitämme sinua kasteen lahjasta. Kiitos, että kasteessa 
annoit synnit anteeksi, vapautit pahan vallasta ja avasit meille tien elämään. Kiitos, että 
näin kutsuit meidät Kristuksen opetuslapsiksi ja seurakuntasi jäseniksi. Suo, että 
luottaisimme sinuun ja turvautuisimme kasteen armoon. Herätä Hengelläsi meissä 
uskoa ja rakkautta. Anna meille rohkeutta tunnustautua kristityiksi ja tarttua uskolla 
kasteen lupauksiin. Johdata meidät ikuiseen elämään. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen tähden. 


