PYHÄ KASTE

PYHÄ KASTE
JOHDANTO
Virsi
Alkusiunaus
Johdantosanat
Kysymykset/kehotus, nimestä/kasteesta ja krisƟllisestä kasvatuksesta
RisƟnmerkki
Rukous

SANA
Raamatun luku Mark. 10:13–16

Jeesuksen luo tuoƟin lapsia, joƩa hän koskisi heihin. Opetuslapset moiƫvat tuojia, muƩa
sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni,
älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. ToƟsesƟ: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Hän oƫ lapset syliinsä, pani
kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.
Puhe

KASTAMINEN
Kastekäsky MaƩ. 28:18–20

Herramme Jeesus Kristus on itse aseƩanut pyhän kasteen. Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Minulle on anneƩu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opeƩakaa
heitä noudaƩamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudaƩaa. Ja katso, minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asƟ.”
Uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan, / Isään, KaikkivalƟaaseen, / taivaan ja maan Luojaan, / ja Jeesukseen
Kristukseen, / Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, / joka sikisi Pyhästä Hengestä, /
syntyi neitsyt Mariasta, / kärsi PonƟus Pilatuksen aikana, / risƟinnauliƫin, kuoli ja haudaƫin,
/astui alas tuonelaan, / nousi kolmantena päivänä kuolleista, / astui ylös taivaisiin, / istuu Jumalan, Isän, KaikkivalƟaan, oikealla puolella / ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, /
ja Pyhään Henkeen, / pyhän yhteisen seurakunnan, / pyhäin yhteyden, / synƟen anteeksiantamisen, / ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Kaste

Kastaminen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
Apostolinen siunaus, jonka aikana vanhemmat ja kummit voivat papin kanssa laiƩaa käden
lapsen pään päälle.
Kastekynƫlä
Yhteinen esirukous

Vanhemmille, kummeille tai isovanhemmille annetaan mahdollisuus rukoilla osia rukouksesta.
Isä meidän -rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa. / PyhiteƩy 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 synƟmme 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 iankaikkisesƟ. Aamen.

PÄÄTÖS
Herran siunaus
Virsi

KASTEVIRSIÄ JA LAULUJA

Virsi 216

3. Lapsi pieni tullessaan

Virsi 397

1. Pyhä Isä Jumala,

iloa tuo maailmaan.

1. Kun on turva Jumalassa,

kuule meitä armossa,

Valtakunta taivasten

turvassa on paremmassa

siunaa tätä pientä lasta,

onkin lasten kaltaisten.

kuin on tähƟ taivahalla,

omaksesi hänet kasta,

4. Vanhempien rinnalla

lintu emon siiven alla.

hoida nyt ja vasta.

kummit ovat tukena

2. Jeesus, tähden nimesi

rukouksin muistaen,

2. Herra seurakunnassansa

kuunnellen ja rohkaisten.

aina hoitaa lapsiansa.

ota lapsi turviisi.

Armonsa hän heille antaa,

Karitsana laumassasi

5. Meidät kaikki kutsutaan

suojaa häntä omanasi

yhteyƩä hoitamaan.

seurakunnassasi.

Seurakunta Kristuksen

6. Käyköön myöten taikka vastaan,

olkoon perhe yhteinen.

eipä Isä hylkää lastaan.

3. Pyhä Henki, voima suo,
uudeksi nyt lapsi luo.
ArmoliiƩoon hänet kanna,
taivaan Ɵellä ilo anna.
Auta, hoosianna!
4. Pyhä Kolmiyhteys,
sinulle nyt ylistys!
Meidän anna ominasi
aina täyƩää tahtoasi,
elää armossasi.

käsillänsä heitä kantaa.

Herra ohjaa parhaaksemme
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kaikki vaiheet päiviemme.

1. Kasteen kirkas vesi on
niin kuin lähde pohjaton,
siinä virtaa siunaten

Virsi 490

armo Herran Jeesuksen.

1. Mä silmät luon ylös taivaaseen
ja yhteen käteni liitän.

2. Kastemaljan äärellä,

Sua Herra, ystävä lapsien,

Isä, kutsut nimeltä

nyt hartain mielin mä kiitän.

lapseksesi jokaisen,
seuraajaksi Jeesuksen.

2. Sua riemullista on ylistää,
ja mielelläni sen teenkin.
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3. Joka aamu uudestaan

Ei sulta pieninkään unhoon jää,

1. Tuomme luokse Jeesuksen

omaksesi kokonaan

vaan katsot myös vähäiseenkin.

rakkaan lapsen pienoisen.

kutsut uuteen elämään

Hän saa turvan kestävän,

tahtoasi täyƩämään.

3. Oi kiitos lahjoista, joita suot,
niin paljon hyvyyƩä riiƩää.

kasteen lahjan, elämän.
4. Kuolemallaan Herramme

Ja aina iloa uuƩa luot,

2. Käsivarret vahvemmat

pois on pessyt synƟmme.

en osaa kaikesta kiiƩää.

pienokaista kantavat.

Kasteessamme puetaan

Saakoot Herran kädet näin

meidät armoon avaraan.

lasta hoitaa päiviƩäin.

4. Mä taimi olen sun tarhassas
ja varten taivasta luotu,

sun armollisehen huomahas

2. Jumala meitä kutsuu

Hän on aina ystävämme.

jo syntymästäni suotu.

nyt suojaan turvaisaan.

Hän on Isä jokaisen.

Jumala meitä kutsuu

Taivaan Isän sylissä

5. Mua suojaa sä, Isä armoinen,

ja kantaa voimallaan.

jokainen saa levätä.

sun Henkes voimalla vielä

Milloinkaan ei hän hylkää,

ja Ɵeni johdata taivaaseen,

lastensa kanssa hän on.

iäiseen elohon siellä.

Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.

Kastevirsi
1. Jo ennen syntymääni
näin minut, Jumala.
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Puhalsit sisimpääni

1. Ystävä sä lapsien,

Henkesi taivaasta.

katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
sinä olet hoitamassa.
Onni täällä vaihtelee,
taivaan Isä suojelee.
2. Ota, Jeesus rakkahin,
suojaas koƟ kallehin.
Siunaa äiƟä ja isää,
heille elinpäivää lisää.
Ystävä sä lapsien,
pientäs auta holhoten.
3. Pidä meitä turvissas,
Jeesus, armohelmassas.
Suojaas sulje isänmaamme,
sulta kaiken lahjaks saamme.
Johda, Jeesus rakkahin,
meidät taivaan koƟhin.
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1. Taivaan Isä suojan antaa.
Hän on Isä jokaisen.
Lapsen huolet hän voi kantaa
paremmin kuin ihminen.
Hän ei riitele, ei suutu,
hän on kärsivällinen.
Häneltä ei aikaa puutu.
Hän on Isä jokaisen.
Taivaan Isän lähellä
nauraa saa ja itkeä.
2. Taivaan Isä siunaa meitä.
Hän on Isä jokaisen.
Poluillemme enkeleitä
läheƩää hän varjellen.
Hän on läsnä päivän työssä
rohkaisten ja auƩaen,
valvoo pimeimmässä yössä.
Hän on Isä jokaisen.
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Taivaan Isän lähellä

Jumalan kämmenellä

jokainen on tärkeä.

Niin pieni olen vasta.
Varjele minua
kauaksi joutumasta
luotasi Jumala.
2. Kun minut lapseksesi
teet tänään kasteessa,
on läsnä hyvyytesi
ja taivaassa avoinna.
On l’snä enkeleitä
ja joukko pyhien.
Nyt ympäröitsee meitä
rakkaus ikuinen.
3. Nyt Jeesus, tahdon kiiƩää,
kun tulit luokseni
ja käteni sain liiƩää
näin sinun käteesi.
Kun suuremmaksi vartun,
suo eƩä päiviƩäin
käteesi, Jeesus, tartun,
se kantaa eteenpäin.

ei pelkää lintunen,
Jumalan kämmenellä

3. Taivaan Isä hoitaa lastaan.

Mä olen niin pienoinen

ei pelkää ihminen.

Hän on Isä jokaisen.

1. Mä olen niin pienoinen,

Kaikille Ɵlaa riiƩää,

Aamulla hän tulee vastaan,

pienoinen aivan.

kaikille paikkoja on.

kuulee iltarukouksen.

On suuri ja voimakas

Jumalan kämmenellä

Hän ei muista virheitämme,

Isäni Taivaan,

ei kukaan ole turvaton.

meille antoi Jeesuksen.

Isäni Taivaan.

2. En suoƩa saa pelätä,
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Me yhdessä näin vietämme sen:

murheƩa kantaa,

1. Herra, olet Luojani,

sukulaiset, sisarukset,

kun sen, minkä tarvitsen

tunnet minut tarkasƟ.

meitäkin Jumala kantaa.

Isäni antaa

Sinulta sain elämäni,

Jumalan perheeseen,

Isäni antaa.

suojelit jo syntymäni.

Jeesuksen yhteyteen

Olen ihme Ɵedän sen,

lapsi näin kasteessa liiƩyä saa.

3. Kun voimani uupuvat,

sinulle tuon kiitoksen.

sylissä kannat.
Ja synƟni armosta

2. Loit jo äidin kohdussa

anteeksi annat,

silmiltämme piilossa

anteeksi annat.

minut ainutlaatuiseksi,
muovasit jo ihmiseksi.

4. Oi, johdata jalkani

Sinä Ɵedät parhaiten,

Totuuden teitä.

miksi olen tällainen.

Et, Isäni milloinkaan,
lastasi heitä,

3. Silmät kaikkinäkevät

lastasi heitä.

aikani myös Ɵetävät.
Olin vielä idullani,

Suojelusenkeli
1. Maan korvessa kulkevi
lapsosen Ɵe,

kun jo tunsit elämäni,
kirjoiƟthan kirjaasi
kaikki elinpäiväni.

hänt´ ihana enkeli koƟhin vie.
Niin pitkä on matka ei koƟa näy,
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vaan ihana enkeli vieressä käy,

1. Juhla on nyt riemullinen,

vaan ihana enkeli vieressä käy.

me yhdessä näin vietämme sen.
Vapahtajan yhteyteen

2. On pimeä korpi ja kivinen Ɵe

kannamme lapsemme rakkaan.

ja usein se käytävä liukaskin lie.

Jumalan perheeseen,

Oi pianhan lapsonen langeta

Jeesuksen yhteyteen

vois,

lapsi näin kasteessa liiƩyä saa.

jos käsi ei enkelin kädessä ois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois.

2. Juhla on nyt riemullinen
ja kynƫlä on merkkinä sen.

3. Maan korvessa kulkevi lapso

Rukouksin, siunauksin

sen Ɵe,

saatamme lapsemme matkaan.

vaan ihana enkeli koƟhin vie.

Jumalan perheeseen,

Oi laps´, ethän milloinkaan oƩaa

Jeesuksen yhteyteen

sä vois

lapsi näin kasteessa liiƩyä saa.

sun käƩäsi enkelin kädestä pois,
sun käƩäsi enkelin kädestä pois.

3. Juhla on nyt riemullinen.

RUKOUS
Äiti tai isä:

Kiitämme sinua lapsestamme. Anna meille vanhemmille rakkauƩa ja viisauƩa, niin eƩä osaisimme kasvaƩaa häntä tahtosi mukaan. Pidä hänestä
huolta koko elämän ajan. Anna koƟimme anteeksiantavaa ja rohkaisevaa
mieltä. Auta meitä vaikeuksissa niin, eƩä eläisimme lähellä toisiamme ja
lähellä sinua.
Joku kummeista:

Auta meitä kummeja hoitamaan tehtäväämme niin, eƩä ystävyytemme
tähän lapseen kasvaisi ja lujiƩuisi. Opeta meitä olemaan perheen tukena
myös krisƟllisessä kasvatuksessa ja etsimään yhdessä sinun apuasi.
Joku sisaruksista:

Kiitos tästä pikkusiskosta/pikkuveljestä. Kiitos siitä, eƩä saamme kasvaa
yhdessä. Auta meitä pysymään aina läheisinä toisillemme.
Joku isovanhemmista:

Kiitän sinua tästä lapsenlapsesta. Kiitos, eƩä saamme nähdä hänessä luomistekosi ihmeitä. Varjele häntä kaikkina päivinä. Anna meidän kokea yhdessä iloa, läheisyyƩä ja hellyyƩä. Ole meidän turvanamme.

YHTEYSTIETOJA
SEURAKUNTAKESKUS
Kirkkotie 1, PL 54, 04400 Järvenpää
vaihde 09 271 941, faksi 09 27194 321
www.jarvenpaanseurakunta. i
Kirkkoherranvirasto ja puhelinvaihde avoinna:
ma, ti, ke klo 8–15.45, to klo 8–18, pe klo 8–13
Virastopappi 09 271 941, ma–to klo 9–13, to myös klo 17–18, pe klo 9–13
Vahtimestari 040 041 7882

JUHLAAN SOPIVIA TILOJA
Järvenpään kirkko, Kirkkotie 4, avoinna arkisin klo 8–15, la 8–15
Vanhakirkko, Kirkkotie 2
- Sali ja alasali
Kirkonkulman juhlatila (ei la)
Elävän veden kappeli Kansakoulunkatu 13
Jampan seurakuntakoti
Pihkapolku 2, vahtimestari 040 836 3399
Laurilan seurakuntakoti (ei la)
Riihitie 2, 09 27194 310, vahtimestari 040 835 8866
Loutin kerhotalo (ei la)
Harjutie 2, 0400 417882
Haarajoen kerhohuone
Haarajoenkatu 2
0400 417882

Järvenpään
seurakunta

LISÄTIETOA KASTEESTA:
kirkon koƟsivulta
www.evl.fi/kaste

