
NUOREN TAI AIKUISEN KASTE SELKOMUKAUTUS  

virikemateriaalia nuoren tai aikuisen kasteeseen 
mukautetut osat sinisellä, voidaan muokata käyttötilanteen mukaan 
 

 

I Johdanto 

 

1. Virsi 

 

2. Alkusiunaus 

    P  Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

    S  Aamen. 

 P Herra olkoon teidän kanssanne. 

 S Niin myös sinun henkesi kanssa. 

 

3. Johdantosanat 

 

 4. Psalmi  

 

5. Ristinmerkki  

     Pappi tekee ristinmerkin kastettavan otsaan ja rintaan ja lausuu:  

Armollinen Jumala,  

sinä yksin pelastat   

synnin, kuoleman ja pahan vallasta. 

Kirjoita NN:n (etunimet) nimi  

elämän kirjaan.  

Johdata häntä valossasi. 

 

Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ja rintaasi.  

Se on todistus siitä,  

että Jeesus Kristus on sinut pelastanut.  

Hän on kuollut ristillä ja  

noussut ylös kuolleista.  

Hän on kutsunut sinut opetuslapsekseen. 

 

6. Rukous 

     P Jumala, Isämme, 

sinä annat meille elämän (lahjaksi). 

Kasteessa sinä lahjoitat meille armosi  

Pojassasi Jeesuksessa (Kristuksessa). 

Ota omaksesi NN,  

joka on siunattu ristinmerkillä.  

Lahjoita hänelle Pyhä Henkesi. 

Auta häntä kasvamaan uskossa ja rakkaudessa.  

Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.  

      S Aamen. 

 

 



II Sana 

 

7. Raamatunluku 

 

8. Puhe 

 

 9. Virsi 

 

 

III Kastaminen 

 

10. Kastekäsky 

     P Herramme Jeesus Kristus  

on itse asettanut pyhän kasteen.  

Hän sanoi opetuslapsilleen:  

»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 käskenyt teidän noudattaa.  

Ja katso, minä olen teidän kanssanne  

kaikki päivät maailman loppuun asti.» (Matt. 28:18–20.)  
 

11. Uskontunnustus 

      P Tunnustamme yhdessä  

 kristillisen uskomme. 

     S   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. Kysymys 

      P Tahdotko, että sinut kastetaan tähän uskoon? 

Vastaus: 

Tahdon. 

 

13. Kaste 

      P Kastamme sinut nyt  

 kolmiyhteisen Jumalan nimeen. 

 

      P  NN (etunimet),  

minä kastan sinut  

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.  

 

       P  Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,  

Jumalan rakkaus ja  

Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. 

      Kastettu  Aamen. 

 

Pappi ottaa kiinni kastepuvusta ja lausuu: 

Apostoli Paavali sanoo:  

»Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja,  

olette pukeneet Kristuksen yllenne» (Gal. 3:27). 

  

Pappi sytyttää kastekynttilän  

alttarin tai kastepöydän kynttilästä tai pääsiäiskynttilästä,  

ojentaa sen kastetulle ja lausuu: 

Jeesus sanoo:  

»Minä olen maailman valo.  

Se, joka seuraa minua,  

ei kulje pimeässä,  

vaan hänellä on elämän valo.» (Joh. 8:12.) 

 

         P  Apostoli Paavali sanoo:  

»Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia,  

vaan kuulutte Jumalan perheeseen,  

samaan kansaan kuin pyhät» (Ef. 2:19). 

Pyhässä kasteessa sinut on otettu  

Kristuksen kirkon ja X:n seurakunnan jäseneksi.  

Rukoilemme sinun puolestasi.   

 

14. Virsi 

 

 



 

 

    15. Yhteinen esirukous 

           P Rukoilemme. 

 Kaikkivaltias Jumala.  

Me kiitämme sinua siitä,  

että olet ottanut NN:n kasteessa omaksesi. 

Vahvista häntä Pyhällä Hengelläsi.  

Anna hänen turvautua sinuun.  

Auta kummeja tukemaan häntä.  

Suo meidän elää kristittyinä  

ja anna meille iankaikkinen elämä.  

Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.             

S Aamen. 

 

16. Isä meidän 

      S    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. 
 

 

IV Päätös 

 

17. Siunaus 

       P Herra siunatkoon teitä ja  

          varjelkoon teitä. 

          Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja  

          olkoon teille armollinen. 

          Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja  

         antakoon teille rauhan. 

          Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

       S   Aamen, aamen, aamen. 

 

18. Virsi 


