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Merituuli Elisabet Paakkasen!
kotikastetilaisuuden ohjelma lauantaina 4.3.2017!!!

Virsi 170 Jumala ompi linnamme: Lauletaan cd-levyn säestyksellä (Sakari Heikkilä, SPIRIT - 
Kaikki, joita Henki johtaa, 2015, Hengen uudistus kirkossamme ja Päivä Osakeyhtiö) (kaikki)!!
! 1.! Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan,!
! ! on miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaivan.!
! ! Se vanha vainooja, kavala, kauhea,!
! ! on kiivas kiukkuinen ja julma, hirmuinen.!
! ! Vain Herra hänet voittaa.!!
! 2.! On turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan.!
! ! Me turman vallat voitamme Herrassa ainoastaan.!
! ! Hän, Kristus, Kuningas, on Voitonruhtinas,!
! ! lyö joukot Helvetin, ne tallaa jalkoihin!
! ! ja voiton meille saattaa.!!
! 3.! Jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä,!
! ! niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä.!
! ! Ne olkoot raivoissaan ja syöskööt kiukkuaan.!
! ! Nyt valheen vallat on jo saaneet tuomion.!
! ! Ne yksi Sana kaataa.!!
! 4.! Se Sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää.!
! ! Kun kanssamme on Jumala,!
! ! ken meiltä voiton estää?!
! ! Jos veis he henkemme, osamme, onnemme,!
! ! ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta.!



!!
Johdanto Virsikirjan vuoden 1986 kastekaavan mukaan (kaikki)!!
! ! Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä! (kaikki)!!
! ! Palvelkaa Herraa iloiten, tulkaa Hänen eteensä riemuiten. (pappi)!!
! ! Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. (kutsutut)!!
! ! Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja Hänen me olemme,!
! ! Hänen kansansa, Hänen laitumensa lampaat. (pappi)!!
! ! Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. (kutsutut)!!
! ! Tulkaa Hänen porteilleen kiittäen, Hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. (pappi)!!
! ! Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. (kutsutut)!!
! ! Hyvä on Herra! Iäti kestää Hänen armonsa, Hänen uskollisuutensa polvesta!
! ! polveen. (pappi)!!
! ! Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. (kutsutut)!!
! ! Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, niin kuin alusta ollut on,!
! ! nyt on ja aina iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. (pappi)!!
! ! Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä! (kaikki)!!!
Puhe (pappi)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Lukukappale: Matt. 3:1-17 (kummi/kutsuttu)!!!
1. Niinä päivinä Johannes Kastaja tuli ja saarnasi Juudean erämaassa.!!
2. Hän sanoi: ”Kääntykää, sillä Taivasten valtakunta on tullut lähelle!”!!
3. Juuri hänestä profeetta Jesaja puhui sanoessaan: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 
´Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut Hänelle tasaisiksi!´”!!
4. Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyötäisillään nahkavyö. Hänen ruokanaan olivat 
heinäsirkat ja luonnonhunaja.!!
5. Hänen luokseen tuli paljon ihmisiä Jerusalemista ja kaikkialta Juudeasta sekä Jordanin 
ympäristöstä.!!
6. Hän kastoi heidät Jordanissa, kun he tunnustivat syntinsä.!!
7. Mutta nähdessään monien fariseusten ja saddukeusten tulevan kasteelle Johannes sanoi heille: 
”Te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa?!!
8. Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy.!!
9. Älkää luulko, että voitte sanoa: ´Onhan Abraham meidän isämme.´ Minä sanon teille, että 
Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille.!
10. Kirves on jo pantu puiden juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja 
heitetään tuleen.!!
11. Minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua 
väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan Hänen kenkiään. Hän kastaa teidät Pyhässä 
Hengessä ja tulessa.!!
12. Hänellä on kädessään viskain, ja Hän puhdistaa puimatantereensa. Jyvät Hän kokoaa 
aittaansa, mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa.”!!
13. Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen.!!
14. Johannes kuitenkin esteli Häntä ja sanoi: ”Minä tarvitsen kasteen Sinulta - ja Sinä tulet minun 
luokseni!”!!
15. Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus.” 
Silloin Johannes suostui siihen.!!
16. Kun Jeesus oli kastettu, Hän nousi heti vedestä. Samassa Taivaat aukenivat, ja Jeesus näki 
Jumalan Hengen laskeutuvan Hänen päälleen kuin kyyhkynen.!!
17. Ja Taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on Minun rakas Poikani, johon Minä Olen mieltynyt.”!!!!!!!!!!



Puhe (kastelapsen isä)!!
Johannes Kastaja todisti äsken kuullun Raamatun lukukappaleen mukaan kastaessaan Vanhan 
Liiton aikana vuolaasti virtaavassa Jordan-virrassa Jeesus Nasaretilaisen parannuksen kasteella 
Isän tahdon täyttämiseksi, että hänen jälkeensä tuleva kastaisi teidät Pyhässä Hengessä.!!
Ihmisen Pojalle on Uuden Liiton aikana annettu maanpäällä valta antaa kaikki synnit anteeksi 
syntejään katuvalle ihmiselle, joka kutsun saatuaan katuu syntejään ja tunnustaa ne Isälle niitä 
anteeksi täydestä sydämestään pyytäen. Herra julistaa yhä tänäkin päivänä synnit anteeksi 
henkilökohtaisena Vapahtajanasi kehoittaen tekemään parannuksen vaelluksessasi: ”Mene, äläkä 
enää syntiä tee.” Herra antaa omilleen Pyhän Hengen opettamaan ja puolustamaan Hänelle 
kuuliaisia ja uskollisia lampaitaan ajassa. Jeesuksen omat saavat sen merkiksi sydämen rauhan.!!
Tänään todistamme yhdessä Jeesuksen kunniaa elämässämme tuomalla tyttäremme Herran 
kasvojen eteen siunaten yhdessä paikalle kutsuttuna seurakuntana hänen elämänsä Jumalan 
lapseksi henkikasteella. Lapsi on jätetty rukouksessa Herran omaksi jo raskauden alkaessa 
vanhempien ja läheisten rukouksin. Merituuli Elisabet kastetaan nyt vertauskuvalliseksi 
ymmärtämämme vesikasteen kautta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi liittäen. 
Ihmisen Poika kastaa uskosta osallisen Pyhässä Hengessä Kristuksen ruumiin - Elävän Israelin 
Jumalan seurakunnan jäsenet - maanpäällä iankaikkisen elämän perillisiksi ajassa.!!
Herran Pyhässä Hengessä kastamat kristityt seuraavat Jeesusta Kristusta - Jumalan Sanaa - 
Kristuksen ruumiin jäseninä, jonka Pää on Herra Jeesus Kristus maanpäällä ajassa. Herran 
vertauskuvalliseksi todistukseksi meille Uuden Liiton ajan kristityille Johannes Kastajakin joutui 
elämäntaipaleensa loppuhetken epäilyksineen Herran tahtoa vastustavien toimesta luopumaan 
päästään tultuaan mestatuksi Herran kunniaksi ajassa. Me ymmärrämme tämän symbolisesti 
osoittavan meille kuolevaisuutemme Kristuksen ruumiissa ilman Päätä, joka on Kristus.!!
Kristityt tunnustavat Pyhässä Hengessä vaeltaessaan lähimmäistensä keskuudessa Sanan 
auktoriteetin ja vallan elämässään Elämän Leipää lähimmäisilleen runsaasti jakaen ja uskon 
siemeniä kylväen Luojan otolliseen maaperään ajassa. Me saamme kasvaa Herrassa iankaikkisen 
elämän perillisinä Elämän puuhun oksastettuina ja kantaa runsaasti hyvää hedelmää Herran 
kunniaksi. Herra kirkastaa omilleen kasvonsa - Sanansa - Pyhän Hengen opetuksella Isän 
tuodessa kutsutut Jeesuksen Vapahtajamme luokse, jotta Hän puhdistaisi heidät Golgatalla - 
Pääkallonpaikalla - pakanoiden toimesta ristinpuulla vuodatetulla ainutkertaisella 
sovitusuhriverellään - Pyhällä Hengellä - syntiset synneistään vapauttaen ja liittäen heidät osaksi 
Kristuksen ruumista ajassa.!!
Pyhän Hengen työllä meissä Kristuksen ruumis pysyy elinvoimaisena Kristuksen veren virratessa 
vuolaana sen hengellisessä verisuonistossa ruumiinjäsenten ja elämää ylläpitävän sydämen välillä. 
Pyhä Henki opettaa ja puolustaa Herran omia pysymään Kristuksessa. Herra Jeesus puhdistaa 
kristityn sydämen ajatukset ja tekee kristityn sydämestä asuinsijansa ajassa Jumalan kuvikseen 
luomakuntaansa luoduissa ja pelastuksen Herrassa vastaanottaneissa ihmisissä. Me saamme olla 
ajassa Jumalan temppeleitä - ilmestysmajoja - lähimmäisten keskuudessa maanpäällä ajassa 
Herrassa pysyessämme.!!
Pyhässä Hengessä kastetut kristityt seuraavat Vapahtajaansa arjessa ja juhlassa odottaen 
Raamatun lupausten mukaisesti Herran palaavan pilvissä ihmissilmin nähden maanpäälle 
maailmanajan loppuessa Isän ennalta päättämällä ajanhetkellä. Tätä hetkeä emme tiedä, mutta 
olemme joka hetki lähempänä Vapahtajamme kirkkauden toista tulemusta ajassa. Jeesus on 
luvannut olla kanssamme maailmanajan loppuun asti - Minä Olen - Kristus - Messias - Vapahtaja - 
kuninkaiden Kuningas - herrain Herra - Jumalan Poika - Ihmisen Poika - Immanuel - Jumala 
keskellämme - Jumala meissä - Pyhän Hengen kautta. Herra sanoo tänäänkin kutsutuille: ”Ottakaa 
vastaan Pyhä Henki.”!!



Lehtimajalla ymmärrämme hengellisesti tarkoitettavan maallista ruumistamme ajassa. 
Vertauskuvallisesti hengellisesti puhutaan myös saviastioista ja tomumajoista. Syksyllä vietettävien 
Lehtimajanjuhlien aikana Jeesus Nasaretilainen todennäköisesti nykykäsityksen mukaan syntyi 
maailmaan Raamatun ilmoituksen perusteella tehtyjen laskelmien perusteella vastoin 
varhaiskirkollista perinnettä, jossa Herran syntymäajankohta ajoitettiin aikanaan sopivaksi Rooman 
valtakunnassa vietettyihin pakanallisiin juhla-aikoihin. Nykykirkot eivät ole syystä tai toisesta 
siirtäneet perinteikkäästi viettämäänsä juhla-aikaa todennäköiseen Herran juhla-aikaan 
vietettäväksi. Herra Jeesus Kristus julisti kerran maanpäällä ihmisruumiissa vaeltaessaan 
Lehtimajanjuhlilla ihmisille evankelista Johanneksen mukaan: Joh. 7:37-39.!!
37. Juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi: ”Jos jonkun on jano, 
tulkoon Minun luokseni ja juokoon.!!
38. Joka uskoo Minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän 
veden virrat.”!!
39. Tämän Hän sanoi Hengestä, jonka Häneen uskovat tulisivat saamaan. Sillä Henki ei ollut vielä 
tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu.!!!
Jeesus Nasaretilainen todisti itsestään lähimmäisilleen evankelista Johanneksen mukaan: Joh. 
8:12.!!
12. Jeesus puhui taas heille ja sanoi: ”Minä Olen maailman Valo. Se, joka seuraa Minua, ei kulje 
pimeydessä, vaan hänellä on elämän Valo.”!!!
Vertauskuvallisesti osuvasti tähän päivään Jeesus todisti aikanaan saastutetun ja uudelleen 
puhdistetun Jumalan temppelin vihkimisen muistojuhlassa. Saastuneet Jumalan kuvatkin voivat 
puhdistua uudelleen Herran ilmestysmajoiksi ajassa, kun Herra poistaa pimeyden syntisten 
sydämistä Sanan voimalla  syntisten saadessa anteeksipyydettyään Jeesukselta synnit anteeksi ja 
sen jälkeen uudelleensyntyessä Totuuden ja Pyhyyden Hengestä elämään parannuksenteossa 
kilvoitellen itsensä kanssa kristityn pyhää elämää Herrassa. Jeesus Nasaretilainen saarnasi kerran 
temppelin vihkimisen muistojuhlassa evankelista Johanneksen mukaan: Joh. 10:11-30.!!
11. ”Minä Olen se Hyvä Paimen. Hyvä Paimen antaa Henkensä lampaiden edestä.!!
12. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, näkee suden 
tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman.!!
13. Palkkalainen pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän välitä lampaista.!!
14. Minä Olen Hyvä Paimen. Minä tunnen omani, ja Minun omani tuntevat Minut,!!
15. niin kuin Isä tuntee Minut ja Minä tunnen Isän. Minä annan Henkeni lampaiden edestä.!!
16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin Minun tulee 
johdattaa, ja ne kuulevat Minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi Paimen.!!
17. Isä rakastaa Minua, koska Minä annan Henkeni ottaakseni sen takaisin.!!
18. Kukaan ei sitä Minulta ota, vaan Minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se, ja Minulla on 
valta ottaa se takaisin. Tämän käskyn Minä Olen saanut Isältäni.”!!
19. Nämä Sanat aiheuttivat taas erimielisyyttä juutalaisten kesken.!!



20. Monet heistä sanoivat: ”Hänessä on riivaaja, Hän on järjiltään. Miksi te Häntä kuuntelette?”!!
21. Toiset sanoivat: ”Tämä ei ole riivatun puhetta. Ei kai riivaaja voi avata sokeiden silmiä?”!!
22. Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen muistojuhlaa, ja oli talvi.!!
23. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväskäytävässä,!!
24. juutalaiset piirittivät Hänet ja sanoivat: ”Kuinka kauan Sinä pidät meitä epätietoisina? Jos Olet 
Kristus, sano se meille suoraan.”!!
25. Jeesus vastasi: ”Minä Olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, joita Minä teen Isäni 
nimessä, todistavat Minusta.!!
26. Mutta te ette usko, sillä te ette ole Minun lampaitani.!!
27. Minun lampaani kuulevat Minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne seuraavat Minua.!!
28. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä 
Minun kädestäni.!!
29. Isäni, joka on antanut heidät Minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä 
Isäni kädestä.!!
30. Minä ja Isä olemme yhtä.!!
Upotkoon nämä kylvetyt Sanan siemenet otolliseen Luojan maaperään tässä ja nyt. Kiitos, että olet 
tullut viettämään kanssamme tyttäremme kastejuhlaa. Tahdon täydestä sydämestäni toivottaa 
sinulle rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa.!!!
Musiikki: Kuunnellaan musiikkikappale; Kaikki, joita Henki johtaa (Sakari Heikkilä, SPIRIT - Kaikki, 
joita Henki johtaa, 2015, Hengen uudistus kirkossamme ja Päivä Osakeyhtiö)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Kastekäsky evankelista Markuksen mukaan: Mark. 16:14-20 (kummi/kutsuttu)!!
14. Myöhemmin Jeesus ilmestyi yhdelletoista opetuslapselle heidän ollessaan aterialla. Hän moitti 
heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät uskoneet niitä, jotka olivat 
nähneet Hänet ylösnousseena.!!
15. Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille.!!
16. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.!!
17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat 
uusilla kielillä,!!
18. nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat 
kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi.”!!
19. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, Hänet otettiin ylös Taivaaseen ja Hän istuutui Jumalan 
oikealle puolelle.!!
20. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan 
vahvistaen Sanan sitä seuraavien merkkien kautta.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Kastekäsky evankelista Johanneksen mukaan: Joh. 20:19-23 (kummi/kutsuttu)!!
19. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana 
juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi: ”Rauha teille!”!!
20. Sen sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät 
Herran.!!
21. Jeesus sanoi heille taas: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt Minut, niin Minäkin lähetän 
teidät.”!!
22. Näin sanottuaan Hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: ”Ottakaa vastaan Pyhä Henki.!!
23. Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, 
niille ne ovat pidätetyt.”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Kastekäsky evankelista Luukkaan mukaan: Luuk. 24:36-53 (kummi/kutsuttu)!!
36. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha 
teille!”!!
37. He säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan luullen näkevänsä hengen.!!
38. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Miksi olette järkyttyneitä, ja miksi teidän sydämeenne nousee 
epäilyksiä?!!
39. Katsokaa Minun käsiäni ja jalkojani: Minä itse tässä Olen. Koskettakaa Minua ja katsokaa! Ei 
hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette Minulla olevan.”!!
40. Näin sanoessaan Hän näytti heille kätensä ja jalkansa.!!
41. Mutta kun he ilon tähden eivät vieläkään uskoneet vaan olivat ihmeissään, Hän kysyi heiltä: 
”Onko teillä täällä mitään syötävää?”!!
42. He antoivat Hänelle palan paistettua kalaa.!!
43. Ja Hän otti sen ja söi heidän nähtensä.!!
44. Jeesus sanoi heille: ”Tätä tarkoittivat Minun Sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän 
kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä Minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, 
profeetoissa ja psalmeissa.”!!
45. Silloin Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset.!!
46. Ja Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta 
kuolleista,!!
47. ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava Hänen nimessään kaikille kansoille, 
alkaen Jerusalemista.!!
48. Te olette tämän todistajat.!!
49. Ja Minä lähetän teille sen, minkä Minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä 
kaupungissa, kunnes teidät puetaan Voimalla korkeudesta.”!!
50. Sitten Jeesus vei heidät pois, lähelle Betaniaa, ja kohottaen kätensä Hän siunasi heidät.!!
51. Siunatessaan heitä Hän erkani heistä, ja Hänet otettiin ylös Taivaaseen.!!
52. He kumartuivat palvomaan Häntä ja palasivat sitten Jerusalemiin suuresti iloiten.!!
53. Ja he olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa.!!!!!!!!!!!



Tapahtuman aikalaiskuvaus jatkuu lääkäri Luukkaan kertomana: Apt. 1:1-12 (kummi/kutsuttu)!!
1. Edellisen kertomukseni, arvoisa Teofilos, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa,!!
2. aina siihen päivään asti, jona Hänet otettiin ylös, sen jälkeen kun Hän Pyhän Hengen kautta oli 
antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille.!!
3. Heille Hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä, näyttäytyen 
heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.!!
4. Kun Hän oli yhdessä heidän kanssaan, Hän käski heitä sanoen: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, 
vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette Minulta kuulleet.!!
5. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien 
jälkeen.”!!
6. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta: ”Herra, tänä aikanako Sinä palautat 
ennalleen Israelin valtakunnan?”!!
7. Hän sanoi heille: ”Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla 
on asettanut.!!
8. Mutta te saatte Voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan Minun 
todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”!!
9. Kun Jeesus oli tämän sanonut, Hänet otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei Hänet pois 
heidän näkyvistään.!!
10. Ja kun he Hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi 
miestä yllään valkoiset vaatteet.!!
11. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka 
otettiin luotanne Taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte Hänen Taivaaseen 
menevän.”!!
12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä 
Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Kastekäsky evankelista Matteuksen mukaan: Matt. 28:16-20 (kummi/kutsuttu)!!
16. Ne yksitoista opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän 
mennä.!!
17. Kun he näkivät Hänet, he kumartuivat palvomaan Häntä, mutta muutamat epäilivät.!!
18. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ”Minulle on annettu kaikki valta Taivaassa ja 
maanpäällä.!!
19. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista Minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen!!
20. ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä Minä Olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä Olen 
teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Evankeliumi: Mark. 10:13-16 (pappi)!!
13. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta Hän koskettaisi heitä, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.!!
14. Kun Jeesus näki sen, Hän närkästyi ja sanoi: ”Sallikaa lasten tulla Minun luokseni älkääkä 
estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.!!
15. Totisesti Minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse 
sinne sisälle.”!!
16. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!!
Isä meidän -rukous (kaikki)!!
! ! Isä meidän, joka olet Taivaissa.!
! ! Pyhitetty olkoon Sinun nimesi.!
! ! Tulkoon Sinun valtakuntasi.!
! ! Tapahtukoon Sinun tahtosi,!
! ! myös maanpäällä 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.!!!
Kehotus (pappi)!!
Te vanhemmat olette antaneet tälle lapselle nimen Merituuli Elisabet. Pyhässä kasteessa hänet 
otetaan Kristuksen ja Hänen kirkkonsa yhteyteen.!!
Vanhemmat ja kummit, pyhä kaste velvoittaa teitä yhdessä seurakunnan kanssa huolehtimaan 
hänen kristillisestä kasvatuksestaan.!!!
Uskontunnustus Apostolisen uskontunnustuksen mukaan (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.!!!



Kaste (pappi)!!!
Kastekynttilän sytytys (pappi) ja sen valon vertauskuvallinen Pyhän Hengen osallisuuden 
kierrättäminen kutsuttujen käsissä (kaikki)!!!
Rukous (pappi)!!!
Siunaus: Merituuli Elisabetin siunaaminen yhdessä kutsuttujen lasta kohden kohotetuin käsin 
Herran siunausta mukaellen (kaikki)!!
! ! Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua Merituuli Elisabet.!
! ! Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen.!
! ! Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi!
! ! ja antakoon sinulle Merituuli Elisabet rauhan.!
! ! Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.!
! ! Aamen.!!!
Herran siunaus kutsutuille (pappi)!!!
Virsi 329 Kiitos nyt Herran: Lauletaan cd-levyn säestyksellä (Sakari Heikkilä, SPIRIT - Kaikki, joita 
Henki johtaa, 2015, Hengen uudistus kirkossamme ja Päivä Osakeyhtiö) (kaikki)!!
! 1.! Kiitos nyt Herran! Hän korkein on Kuninkahamme.!
! ! Pyhänä soikohon nimensä veisatessamme.!
! ! Oi kristityt, hartaalla mielellä nyt soikohon Hallelujamme!!!
! 2.! Kiitos nyt Herran! Hän kaiken on alku ja Luoja.!
! ! Siipeinsä varjossa meillä on turva ja suoja.!
! ! Huomaatko sen, kuinka on uskollinen armon ja autuuden tuoja?!!
! 3.! Kiitos nyt Herran! Hän elämän meille on luonut.!
! ! Hän terveen ruumiin ja mielen on lahjaksi suonut,!
! ! myös sairaille, kaikille särkyneille turvan on Sanassaan tuonut.!!
! 4.! Kiitos nyt Herran! Hän siunaten töitämme johtaa!
! ! antaen armonsa auringon päällemme hohtaa.!
! ! Muistakaa vaan nyt Hänen rakkauttaan meitäkin, lapsiaan, kohtaan.!!
! 5.! Kiitos nyt Herran, kun nimeensä luottaa me saamme,!
! ! eläissä, kuollessa turvata Vapahtajaamme.!
! ! Jeesus Hän on, Hänelle kaikukohon kiitos ja kunnia! Aamen.!!
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