Hyvät vanhemmat!
Kotiinne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakunta toivottaa teille onnea ja Jumalan
siunausta.
Kastejuhla on suuri ja merkittävä kodin tapahtuma. Kasteessa lapsi otetaan seurakunnan jäseneksi ja Vapahtajan opetuslapseksi.
Voitte sopia kasteesta käymällä kirkkoherranvirastossa (ma, to, pe 9–15; ti 11–17;
ke suljettu) tai soittamalla p. (08) 440 025. Samalla voitte sopia kastamaan tulevan
papin kanssa käytävästä kastekeskustelusta. Sen tarkoituksena on yhdessä miettiä
kastetta ja sitä, miten juuri teidän perheen kastejuhlassa toimitaan. Alla on kuvattu
muutamia vaihtoehtoisia kohtia.

Kaste
Vauvan isosisko tai -veli tai muu paikalla oleva lapsi voi kuivata vauvan pään kasteen jälkeen.
Kastekynttilän sytyttäminen
Pappi sytyttää pöydällä palavasta kynttilästä mukanaan tuomansa kastekynttilän ja
ojentaa sen isälle tai äidille. Mahdollista on myös, että pappi ottaa kiinni vauvan
kastepuvusta ja lausuu raamatunjakeen, tai ottaa vauvan hetkeksi syliinsä ja lukee
lyhyen rukouksen.
Yhteinen esirukous
Esirukous voidaan toteuttaa myös siten, että äiti/ isä/ kummi/ sisarus/ isovanhemmat
osallistuvat siihen. Esirukoukseen voidaan myös liittää uuden kodin siunaaminen.

Kysymykset tai kehotus
Vanhemmat, minkä nimen olette antaneet lapsellenne?
- Äiti tai isä kertoo lapsen etunimet
Vanhemmat, tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen uskoon?
- Tahdon
Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että
NN saa kristillisen kasvatuksen?
- Tahdon

Äiti tai isä: Kiitämme sinua lapsestamme. Anne 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 toisia ja sinua.

TAI

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

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

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.

Raamatunlukua
Mahdollista lukea lyhyitä raamatunkohtia perheen valinnan mukaan, lopuksi kuitenkin lasten evankeliumi (Mark. 10:13–16). Sen voi lukea myös joku läsnäolijoista.

Tietoa kastejuhlan virsistä
Virsikirjasta ja mukana olevasta virsi/laulumonisteesta voitte etukäteen valita vähintään kaksi virttä tai laulua kastejuhlaa varten. Virsikirja löytyy myös netistä:
www.evl.fi/virsikirja.

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.

Käytännön järjestelyistä
Kastepaikka voi olla lapsen koti, seurakuntakoti, kirkko tai muu tilanteeseen sopiva
paikka. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kastepöydällä on valkoinen liina, kastemalja sekä pieni liina vauvan pään kuivaamista varten.
Lisäksi kastepöydällä on kynttilä, Raamattu ja mahdollisesti kukkia. Pappi tuo mukanaan kastekynttilän, kaste- ja kummitodistukset sekä virsi/laulumonisteita.

Kastekodille

Kummeista
Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaisen kirkon uskoa tunnustavia jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi olla henkilö, joka kuuluu muuhun kirkkomme toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen
kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kummius on elinikäinen tehtävä, ja
kummiksi pyytäminen on aina luottamuksen ja ystävyyden osoitus! Kastepaperiin
pappi pyytää kummien nimet, henkilötunnukset ja nykyisen seurakunnan.
Lapsen nimestä
Mikäli vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, voidaan lapsi merkitä isän
sukunimelle vain silloin, kun isyyden vahvistamisesta on viranomaisten päätös.
Myös lapselle annettavista etunimistä on olemassa omia määräyksiä (ks. maistraatin
tiedote).
Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan!
Jumalanpalveluksessa rukoillaan edellisenä viikonloppuna kastettujen, näiden perheiden ja kummien puolesta. Kastepuuhun liitetään vauvan nimellä varustettu
”lehti”. Lehdet jaetaan perheille Mikkelinpäivän jumalanpalveluksen yhteydessä
(29.9. tai sen jälkeinen sunnuntai).
Seurakunta järjestää viikoittain kokoontuvia perhekerhoja, joissa voi tavata muita
samassa elämäntilanteessa olevia. Perhekerhojen kokoontumisajoista ja - paikoista
saat tietoja lapsityön toimistosta p. 040 532 5573, paikallislehtien kirkollisista ilmoituksista sekä seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.nivalansrk.fi.

Oi Jeesus, ota syliisi
nyt meidät pienet turviisi.
Päällemme laske kätesi
ja anna siunauksesi.
Virsi 496:1

