Lapsen kaste
1. Virsi
2. Alkusiunaus
Siunaus
Pappi:
Seurakunta:

Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

3. Johdantosanat
4. Psalmi
5. Kysymykset tai kehotus
Kysymykset
Pappi:

Vanhemmat, minkä nimen olette antaneet lapsellenne?

Vanhemmat:

NN (etunimet).

Pappi:

Vanhemmat, tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen
uskoon?

Vanhemmat:

Tahdon.

Pappi:

Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan
kanssa huolehtia siitä, että NN saa kristillisen kasvatuksen?

Vanhemmat ja kummit:

Tahdon.

TAI
Pappi:

Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimen NN (etunimet). Tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen uskoon?

Vanhemmat:

Tahdon.

Pappi:

Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan
kanssa huolehtia siitä, että NN saa kristillisen kasvatuksen?

Vanhemmat ja kummit:

Tahdon.

Kehotus
Pappi:

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.

6. Ristinmerkki
Ristinmerkki on kuin plus-merkki, jolla lapsi liitetään Jumalan perheväkeen.

7. Rukous
8. Raamatunluku
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.
(Mark. 10:13-16)

9. Puhe
10. Kastekäsky
Kastekäsky kertoo kasteen perustan. Lapset kastetaan, koska Jeesus on käskenyt niin tehdä.

11. Uskontunnustus
Kaikki:

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.

12. 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. Pappi rukoilee yhdessä koolla olevan seurakunnan kanssa:
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen
osallisuus olkoon sinun kanssasi.
Pappi sytyttää kastekynttilän, ojentaa sen vanhemmille ja lausuu:
Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”

13. Yhteinen esirukous
Rukous voidaan valmistella myös yhdessä kastetoimitukseen osallistuvien
kanssa. Rukous voi olla myös papin tai muun seurakuntalaiset rukoilema ja
yhteiseen esirukoukseen voidaan liittää myös kodin siunaaminen.
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.

14. Isä meidän
Herran rukous lausutaan yhteen ääneen.
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

15. Herran siunaus
16. Virsi

