Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut
nimeltä kutsunut, sinä olet minun. (Jes. 43:1)

Voit tulostaa nämä esiteohjeet vastaisen
varalle valitsemalla Tiedosto-valikosta
Tulosta. Tulosta esite painamalla Enternäppäintä.

Onnittelut

ESITTEEN LUOMINEN

ja mitä parhaimmat siunauksen toivotukset perheellenne siitä
Tämän
mallin
avulla
voit luoda
ammattimaisen
lahjasta,
jonka
olette
saaneet.
Syntymisen
ihme ja elämän
esitteen.
lahja
ovat parhaimpia asioita, mitä Jumala meille lahjoittaa.
Siksi lapsen syntyminen kutsuu myös kiitokseen.

1.Lisää omat sanasi näiden sanojen paikalle
Kristillinen
kastevalmiita
on muutakin
kuin nimenantojuhla.
Kaste on
käyttämällä
kappaletyylejä
ja/tai
kristillisen
uskon
lähtökohta.
Kasteen
perusteella
liitytään
järjestämällä ne uudelleen.
seurakuntaan ja koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon
jäseneksi. Kasteen perusteella myös Jumala ottaa meidät
2.Tulosta sivut 1 ja 2 vastatusten tukevalle
luokseen ja tuntee meidät sillä nimellä, joka kasteessa
paperille.
annetaan. Luterilaisen kirkon Katekismus sanoo kasteesta
näin: Kasteen lahjassa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä
3.Taita paperi kolmiosaiseksi esitteeksi (siten,
omakseen. Tämä armo annetaan kaikille, myös lapsille.
että käski
ison kuvan
sisältävä
osa on edessä).
Jeesus
tuomaan
lapsia luokseen,
koska Jumalan
valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. vanhemmat tuovat
lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa
hänen puolestaan. Kasteen arvo ei riipu meidän
asenteestamme,
kaste
ja uskokappaleen
ovat Jumalan
teko
Voit muuttaasillä
minkä
tahansa
tyylin
meissä.

MUITA TIETÄMISEN ARVOISIA
ASIOITA

siirtämällä kohdistimen kyseiseen kappaleeseen.
Kun kohdistin vilkkuu kappaleessa, valitse tyyli
Kaste myös kutsuu vanhempia ja kummeja toteuttamaan
näytönkasvatustehtävää.
vasemman ylänurkan
avattavasta
kristillistä
On turvallista
tietää, että pieni
tyyliluettelosta.
elämä
lepää Jumalan kämmenellä.
Josoppaassa
haluat vaihtaa
kuvan,
napsauta
sitä ja valitse
Tässä
kerrotaan
lyhyesti
Haapajärven
seurakunnan
kastekäytännöstä.
Lisää-valikosta Kuva ja sitten Tiedostosta.
Poista Irrallaan tekstin päällä -valinta. Valitse

Haapajärven
puolesta
uusi kuvaseurakunnan
ja valitse Lisää.
Kari Tiirola
kirkkoherra

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto
Ronkaalankuja 3
044-7698230

Seurakuntakodin keittiö
044-7698223

Papit

Kirkkoherra Kari Tiirola
044-7698233, kari.tiirola@evl.fi
Kappalainen Mika Katajamäki
044-7698234, mika.katajamaki@evl.fi
Seurakuntapastori Kaija Tiirola
044-7698237, kaija.tiirola@evl.fi



OPAS
KASTEKOTIIN¤

Mikäli toimitukseen halutaan mukaan kukkia, ne täytyy tuoda
paikalle itse.

Mihin otetaan yhteyttä?

ESITTEEN
MUKAUTTA-

Kasteesta voidaan sopia ottamalla yhteyttä
kirkkoherranvirastoon tai suoraan siihen pappiin, jota
toivotaan kastepapiksi.

Itse kastetoimitus on ehtoollisen ohella kirkon pyhä toimitus
eli sakramentti, jossa luetaan Jumalan sanaa, rukoillaan
lapsen ja hänen läheistensä puolesta sekä liitetään lapsi
seurakunnan ja Jumalan perheen jäseneksi.
Kastetoimituksen kulusta voi neuvotella etukäteen kastepapin
kanssa. Kastekaava löytyy internetistä osoitteesta:

Milloin lapsi on kastettava?

Sopiva aika on silloin, kun lapsi on 1 – 2 kuukauden ikäinen.

Voit lisätä vaihdon valitsemalla Lisäävalikosta Vaihto. Valitse jokin vaihtoehto.
Vanhemmilla on oikeus saada kastepapiksi haluamansa
Pappi

seurakunnan pappi, joka on työvuorossa. Jos vanhemmat
haluavat kasteen toimittajaksi jonkun muun kuin
Haapajärven seurakunnan virassa olevan papin, heidän pitää
olla suoraan yhteydessä toivomaansa pappiin. Tällöin on
varauduttava maksamaan hänen matkakulunsa. Oman
seurakunnan papin toimittama kaste on luonnollisesti
maksuton. Ellei toimituskeskustelusta ole sovittu kasteen
varaamisen yhteydessä, pappi ottaa yhteyttä vanhempiin
ennen toimitusta ja sopii kastekeskustelusta, joka voidaan
käydä lapsen kotona tai muussa erikseen sovittavassa
paikassa.

evl.fi/kaste
Lapsen nimi
Nimilain mukaan lapsella tulee olla vähintään yksi ja enintään
neljä etunimeä. Nimet on syytä ilmoittaa etukäteen
kastepapille. Nimiä kysytään myös väestötietolomakkeessa,
joka lähetetään lapsen kotiin postissa. Lomake on hyvä
täyttää jo etukäteen. Vanhempien tulee merkitä
lomakkeeseen myös kummien nimet ja seurakunnat.
Muistakaa molempien vanhempien allekirjoitukset!

Kummit

Kastetoimitus

Lapsella tulee olla kummeina vähintään kaksi konfirmoitua
evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. Sen lisäksi hänelle
voidaan valita enemmänkin em. ehdot täyttäviä kummeja tai
kummeja, jotka ovat jonkun toisen lapsikasteen hyväksyvän
kirkon jäseniä, esim. ortodokseja. Kummin
kelpoisuusvaatimukset nousevat kirkon perinteestä ja
kummiuden sisällöstä. Kummin tärkein tehtävä on auttaa
oman kummilapsensa kristillisessä kasvattamisessa ja
rukoilla hänen puolestaan.

Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa, Olkkolan kirkossa,
seurakuntakodin Marian kappelissa tai muussa sopivassa
paikassa. Kaste voidaan toimittaa myös messun yhteydessä.
Mikäli kaste toimitetaan kotona, tarvitaan tarkoitukseen
sopiva pöytä, jolle katetaan valkoinen liina, kastemalja,
pieniliina lapsen pään kuivaamista varten sekä yksi kynttilä.
Sen lisäksi pöydälle voi halutessa asettaa kukkia sekä esim.
vihkiraamatun. Jos kaste toimitetaan seurakunnan tiloissa,
seurakunta huolehtii tarvittavista välineistä. Tarvittaessa voi
seurakunnalta lainata myös kastemekkoa.

Kastetun liittäminen esirukoukseen
Kastetun lapsen ja hänen läheistensä puolesta rukoillaan
kastetta seuraavan tai vanhempien toivoman sunnuntain
messussa. Tällöin vanhemmat tai joku muu lapselle läheinen
voi kiinnittää lapsen nimen kirkossa olevaan kastepuuhun.
Tervetuloa silloin messuun!

www.haapajarvenseurakunta.fi

