EHTOOLLINEN
Saarna, jonka jälkeen:
Uskontunnustus (seisten, yhteen ääneen, saarnaaja lukee)
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.

Virsi (virren aikana tuodaan ehtoollisvälineet)
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

Rukous ja asetussanat:
Ehtoollisen asettaja: Ylistys olkoon sinulle, taivaan ja maan Herra,
että olet armahtanut luomakuntaasi ja lähettänyt ainoan Poikasi ihmiseksi.
Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet meille valmistanut hänen täydellisellä
uhrillaan ristinpuussa, ja rukoilemme: Lähetä Pyhä Henkesi meidän sydämiimme,
että uskossa ottaisimme vastaan Poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kun
vietämme hänen pyhää ehtoollistaan, niin kuin hän itse on meitä käskenyt.
Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot!
Taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.
Hoosianna korkeuksissa!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.
Hoosianna korkeuksissa!
Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin,
otti leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi:
Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan.
Tehkää se minun muistokseni.
Samoin hän otti maljan, kiitti ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi:
Ottakaa ja juokaa tästä kaikki; tämä malja on uusi liitto minun veressäni,
joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.

Isä meidän rukous
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.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne

Jumalan Karitsa (vuoden 1968 käsikirjan mukaan)
Oi Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda, armahda meitä.
Oi Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda, armahda meitä.
Oi Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin, anna meille rauhasi ja siunauksesi.
Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu.

Ehtoollisen vietto
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun edestäsi annettu
Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun edestäsi vuodatettu

Päätössanat pöydittäin:
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön teidän henkenne, sielunne
ja ruumiinne iankaikkiseen elämään. Menkää Herran rauhaan.

Kiitosrukous
Herra, Kaikkivaltias Jumala, joka teit meidät osallisiksi pyhästä sakramentistasi.
Me kiitämme Sinua tästä armosta ja rukoilemme: Tee meidät kaikkien valittujen
pyhiesi kanssa osallisiksi suuresta ehtoollisestasi taivaassa. Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee Sinun ja Pyhän Hengen kanssa
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Herran siunaus
Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa meille
ja olkoon meille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme
ja antakoon meille iankaikkisen rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen

Päätösvirsi (virren aikana viedään ehtoollisvälineet pois)

KASTEKAAVA
Seurakunta seisoo kastetoimituksen ajan
Virsi
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Puhe
Rakkaat ystävät. Pyhä Raamattu todistaa, että kaikki ihmiset syntyvät synnissä.
Daavid sanoo: synnissä minä olen syntynyt, ja synnissä on äitini minut siittänyt.
Sen tähden on tämäkin lapsi, joka nyt tuodaan kasteeIIe, luonnostaan vihan lapsi,
hänessä asuvan perisynnin tähden, eikä voi muulla tavoin pelastua synnin velasta ja
rangaistuksesta, kuin yhteisen, Kristuksessa olevan sovintoarmon kautta.
Vapahtajamme on sanonut, että lapset kuuluvat taivaan valtakuntaan, ei heidän
oman synnittömyytensä tähden, vaan siksi, että he uskovat häneen, jonka Isä on
lähettänyt Välimieheksi ja sovintouhriksi syntiemme tähden. (Laestadius)

Kastekäsky
Minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja opettakaa
kaikkea kansaa, ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja opettakaa
heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Aamen! (Matt. 28:18‐20)

Ristinmerkki
Kasteensuorittaja tekee ristinmerkin lapsen kasvoihin ja rintaan ja lausuu:
Ota pyhä ristinmerkki kasvoihisi + ja rintaasi + todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu
Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen ja ristinkantajaksi.

Evankeliumi
Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän heihin rupeais; niin opetuslapset
nuhtelivat niitä, jotka heitä toivat. Mutta kuin Jesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi
heille: sallikaat lasten tulla minun tyköni, ja älkäät kieltäkö heitä; sillä senkaltaisten
on Jumalan valtakunta. Totisesti sanon minä teille: jokainen, joka ei Jumalan
valtakuntaa ota vastaan niinkuin lapsi, ei hän suinkaan siihen tule sisälle.
Ja hän otti heitä syliinsä, ja pani kätensä heidän päällensä, ja siunasi heitä.

(Mark.10:13‐16)
Isä meidän rukous.
Kasteen toimittaja laittaa kätensä lapsen pään päälle ja rukoilee.
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.

Uskon tunnustus
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.

Kasteen toimittaja jatkaa:
Tässä uskossa ja kaikkien sen lupausten omistamiseen kastamme tämän lapsen
kolmiyhteisen Jumalan nimeen.

Kasteen toimittaja valaa vettä lapsen päähän kolme kertaa ja lausuu:
Minä kastan sinut N N , Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen
Uskon ja syntien anteeksisaamisen kautta kuuluu tämä lapsi taivaan valtakunnalle, ja
hänet on otettu kasteen kautta pyhien yhteyteen. Niin kauan kuin tämä lapsi pysyy
armoliitossa hän on Jumalan lapsi. Siksi se on tärkeää, että koti ja kummit ja
seurakunta opettavat häntä pitämään kaiken, minkä Herra on käskenyt.
Me rukoilemme, että Jumala antaa armonsa ja siunauksensa tälle työlle.
Kiittäkäämme ja rukoilkaamme
Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka aina pidät sinun
seurakuntasi voimassa. Me kiitämme sinua koko sydämestämme. Olet ottanut
vastaan tämän lapsen sinun liittoosi. Hänen täytyy vaeltaa vaarallisen maailman läpi:
johdata häntä sinun tietäsi, ja vie hänet oikealla hetkellä iankaikkiseen valtakuntaasi.
Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.

Herran siunaus, muodossa: Herra siunatkoon sinua ... (voidaan mainita nimi)
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin alusta ollut on, ja nyt on
ja on oleva iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen

Kastetilaisuus päättyy virteen

