KASTEKOTIIN

PARKANON SEURAKUNTA¤

Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille!
Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki
on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla meidän kanssamme aina. Tämän lupauksen hän antaa meille kastekäskyssä. Hän on kanssamme, kun saamme katsoa lastamme silmiin, ja hän hymyilee meille. Hän on kanssamme silloin, kun väsyttää ja lapsi vain itkee. Hän on kanssamme elämämme vaikeimpina
hetkinä. Aina. Hän kutsuu meidät yhteen elämämme suurimmista
juhlista. Hän kutsuu kasteelle.
Kastemaljan äärellä taivas on auki ja
lapsi saa kaikki taivaan aarteet omakseen. Kristuksen kokonaan. Kristuksessa saamme syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Pyhä Henki asettuu lapsen
sydämeen. Hän kutsuu Jeesuksen luo.
Kummit saavat tärkeän luottamustehtävän: kertoa omalla esimerkillä rakastavasta Jumalasta, joka ottaa aina vastaan.
Seurakuntakin kutsuu lasta toimintaan, kerhoihin ja pyhäkouluihin.
Ja aivan pian, vain 15 vuoden kuluttua syntymästään, hän saa kutsun rippikouluun. Silloin hän saa miettiä, mitä tarkoittaa, kun Jeesus lupaa olla meidän kanssamme joka ikinen päivä. Haluamme
teidän kanssanne kaikkeen tähän!
Jumalan siunausta kotiinne toivottaa,
Parkanon seurakunta
Liisa Myyryläinen, kirkkoherra

KASTEEN MERKITYS
Kaste ei ole pelkkä nimenantoseremonia, vaan siinä on kyse paljon
enemmästä. Ristiäisissä eli kastejuhlassa lapsi saa kasteen, jonka
myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen
kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja
lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20) Kasteessa lapsen nimi mainitaan
aivan erityisellä tavalla, kun hänet kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen. Hänen päähänsä valellaan samalla kolme kertaa
vettä. Tämä tarkoittaa, että lapsi otetaan Jumalan suuren perheen
jäseneksi.
Vanhemmat antavat lapselleen kauniin nimen ja se talletetaan Jumalan luo. Jumala kutsuu meitä kaikkia nimeltä. Kasteessa toivomme lapselle kaikkea hyvää. Sitä, että Jumala olisi läsnä hänen
elämässään iloissa ja harmeissa suojelemassa ja kantamassa kämmenellään.
Lapsen rintaan ja otsaan tehtävä ristinmerkki on ystävyyden merkki. Jeesus on kaikkien ystävä.
Kastepuku kertoo osuvasti kasteen sisällöstä: Kasteessa Kristus
ikään kuin tulee vaatteeksi ihmiselle, aina lähellä olevaksi auttajaksi ja ystäväksi.

MIHIN OTETAAN YHTEYTTÄ?
Tässä seurakunnastamme tulevassa kirjeessä saatte pappien ja
kirkkoherranviraston yhteystiedot, mihin voitte ottaa yhteyttä
kasteasioissa.
Väestörekisterikeskuksen tiedotteessa on lapsen rekisteröintiin
liittyviä tietoja. Vanhemmat täyttävät ”Lapsen tietojen ilmoittaminen”-kaavakkeesta keskellä olevan osion ”Nimet ja äidinkieli”, allekirjoittavat sen ja antavat kaavakkeen papille ennen kasteen alkamista.
Mukana oleva kummien tietolomake tulee palauttaa kastavalle
papille hyvissä ajoin ennen kastetilaisuutta, yleensä kastekeskustelussa, kummikelpoisuuden tarkistamista varten.
KASTEESSA SEURAKUNNAN JÄSENEKSI
Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muualla
sen mukaan, kuin pappi ja lapsen vanhemmat
sopivat. Kastelahjana seurakunta antaa kastekynttilän ja Lapsen Raamatun.
Kodissa kaste toimitetaan vanhempien ja papin sopimana ajankohtana. Ennen kastetta
pappi tulee mielellään käymään kotona tai
vanhemmat voivat tulla kirkkoherranvirastoon.
Kastekaava käydään silloin läpi ja vanhemmat
saavat valita kastekaavan vaihtoehtoisista kohdista mieleisensä. Tämä kastekeskustelun
ajankohta sovitaan kastavan papin kanssa.
Kaste on seurakunnassa julkinen, iloinen asia. Siksi kastetut ilmoitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa. Tämä tapahtuu sunnun-

taina noin viikon kuluttua kasteesta. Tällöin rukoillaan lapsen, hänen vanhempiensa ja kummiensa puolesta.

KUMMIT
Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä.
Kirkkoherranvirasto varmistaa nämä tiedot etukäteen. Lisäkummiksi käy myös lapsikasteen hyväksyvän muun kirkon jäsen (esim.
ortodoksi tai katolilainen). Poikkeustapauksessa riittää vain yksi
kummi. Kummin tärkein tehtävä on auttaa oman kummilapsensa
kristillisessä kasvattamisessa ja rukoilla hänen puolestaan.
KASTEJUHLAN VALMISTELU
Ennen kastejuhlan alkua lapsi puetaan kastepukuun.
Kotikasteessa kastepöydän voi suunnitella
omannäköisekseen. Pöydällä olisi hyvä olla
valkoinen liina, kastemalja, kynttilä sekä
liina lapsen pään kuivaamiseen. Lisäksi halutessa voi pöydälle asettaa kukkia sekä raamatun. Kastemaljaan kaadetaan sopivan
lämmintä vettä ja kastepöydällä oleva kynttilä sytytetään.
Lapsi voi olla kasteen aikana kummin, vanhemman tai vaikkapa isovanhemman sylissä. Kastetilaisuus etenee
lapsen ehdoilla. Mikäli on tarvetta, voi välissä pitää taukojakin.
Sisaruksille voi antaa omia tehtäviä kasteen yhteyteen, esim. pään
kuivaaminen, lukeminen tms.

MUSIIKKI
Kastetoimitus alkaa ja päättyy virrellä/laululla, jotka valitaan etukäteen kastekeskustelussa. Sopivia virsiä löytyy virsikirjasta. Kastetilaisuudessa voidaan käyttää myös muita hengellisiä lauluja esim.
lasten virsiä. Näitä vaihtoehtoja voi kysyä kastekeskustelussa papilta tai suoraan kirkkoherranvirastosta.
Muutamia esimerkkejä: Virsikirjasta numerot: 217, 218, 490, 492,
498 ja 499 sekä 806-810. Lasten virsiä: Suojelusenkeli, Kastejuhla,
Suuri on maailma ja Kasteen kirkas vesi.

KASTETOIMITUS
 Virsi/Laulu
 Johdanto
 Lapsen nimen julkistaminen
- vanhemmat voivat halutessaan kertoa lapsen nimen
- kysymys tai kehotus
 Ristinmerkki
 Rukous
 Evankeliumi -joku kastejuhlaväestä lukee evankeliumin
(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.
 Puhe
 Kastekäsky
(Matt. 28: 18-20) "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 käske-










nyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
Uskontunnustus
Kaste
- kastekynttilän ojentaminen vanhemmille
- lapsen siunaaminen yhdessä vanhempien ja kummien kanssa
Esirukous
- kastevieraat voivat osallistua
Pappi: Rakas taivaallinen Isämme. Kiitämme sinua siitä, että olet
ottanut NN:n lapseksesi, seurakuntasi jäseneksi ja iankaikkisen
elämän perilliseksi. Ole aina lähellä häntä ja anna armosi ja rakkautesi hänelle turvaksi.
Äiti tai isä: Kiitämme sinua lapsestamme. Anna meille vanhemmille rakkautta ja viisautta, niin että osaisimme kasvattaa häntä
tahtosi mukaan. Pidä hänestä huolta koko elämän ajan. Anna kotiimme anteeksiantavaa ja rohkaisevaa mieltä. Auta meitä vaikeuksissa niin, että eläisimme lähellä toisiamme ja sinua.
Joku kummeista: Auta meitä kummeja hoitamaan tehtäväämme
niin, että ystävyytemme tähän lapseen kasvaisi ja lujittuisi. Opeta
meitä olemaan perheen tukena kristillisessä kasvatuksessa ja etsimään yhdessä sinun apuasi.
Joku sisaruksista: Kiitos tästä pikkusiskosta/pikkuveljestä. Kiitos
siitä, että saamme kasvaa yhdessä. Auta meitä pysymään aina läheisinä toisillemme.
Joku isovanhemmista: Kiitän sinua tästä lapsenlapsesta. Kiitos,
että saamme nähdä hänessä luomistekosi ihmeitä. Varjele häntä
kaikkina päivinä. Anna meidän kokea yhdessä iloa, läheisyyttä ja
hellyyttä. Ole meidän turvanamme.
Pappi: Taivaallinen Isä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jätämme tämän lapsen ja itsemme sinun haltuusi. Kuule meitä Poikasi
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
Isä meidän- rukous
Herran siunaus
Virsi/Laulu

Rakas Jumala, kiitos sinulle kaikista suurenmoisista
lahjoistasi.
Kiitos, että olet luonut meidät, antanut meille elämän ja kyvyn rakastaa toisiamme niin kuin sinä rakastat meitä.
Kiitos, että olet sallinut meidän päästä osallisiksi luomisen
ilosta antamalla meille tämän lapsen.

Herra, siunaa meitä ja suo meille armosi rakastaa ja vaalia tätä
lasta. Anna meille viisautta, kärsivällisyyttä ja uskoa.
Auta meitä täyttämään lapsemme tarpeet, ja auta meitä
oman rakastavan esimerkkimme avulla ilmaisemaan hänelle
se rakkaus ja totuus, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.
Aamen.
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