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V  Kaste 

Kysymys: Mitä veteen liittyviä Raamatun tapahtumia muistatte? 

(Vastaus: Mm. vedenpaisumus, Punaisen meren ylittäminen, Mooses lyö sauvalla kallioon, josta virtaa 

vettä, profeetta Elia ja Elisa ylittävät Jordanin virran, Kristuksen kaste, Jeesus ja opetuslapset myrskyävällä 

Gennesaretinjärvellä) 

Vesi on yksi vanhimpia uskonnollisia symboleita. Raamatussa vesi kuvaa elämää (Jes. 35:6-7; 58:11), 

Jumalan armoa (Joh. 4:10-14) sekä ihmisen hengellistä ja moraalista puhtautta (Jes.1:16). Tuon ajan 

juutalaisilla oli tapana peseytyä usein, mutta puhdistautuminen ja uhriveri eivät voineet pestä pois 

alkusyntiä eivätkä vapauttaa ihmistä pahan hengen vallasta. Johanneksen kaste oli muodoltaan näiden 

rituaalisten puhdistautumisten kaltainen, mutta sen ydinajatuksena oli valmistautua kohtaamaan Kristus: 

”Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut.” (Mark. 1:3). Kristus tuli Johanneksen luo kasteelle, ei 

puhdistautuakseen, sillä hän oli synnitön ja puhdas, vaan pyhittääkseen Jordanin veden siihen 

kastautuessaan, jotta siitä tulisi elävöittävää ja elämän antavaa vettä. Kasteen sakramentissakin luetaan 

rukouksia, joissa pyydetään Pyhää Henkeä pyhittämään kastevesi. 

 

Kysymys: Mihin kasteen toimitus perustuu? 

(Vastaus: Kristuksen antamaan käskyyn) 

Kristus antoi apostoleilleen ohjeen: ”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.” (Matt. 28:19-20) Kristuksen käsky sisältää kaikki kasteen sakramentin 

peruselementit: opetuksen, jota ilman uskosta ei tule tietoista, veteen upottamisen sekä kastesanat: ”Isän 

ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.  

 

Kysymys: Voidaanko kaste toimittaa vain lapselle? 

(Vastaus: Kaste voidaan toimittaa minkä ikäiselle tahansa) 

Kirkon varhaisina vuosisatoina kasteet toimitettiin yleensä pitkän opetusjakson jälkeen suurina 

juhlapäivinä. Tällaisia olivat alkuaan pääsiäinen ja myöhemmin myös Teofania ja helluntai.  Näiden 

vanhojen kastepäivien muisto näkyy kirkon liturgisessa elämässä. Esimerkiksi pääsiäisen ristisaatto oli 

alkuaan kastettavien saatto kastekappelilta kirkkoon ja juhlan liturginen väri on edelleen valkoinen 

muistona kastettavien kastepuvun väristä. Näiden vanhojen kastepäivien liturgiassa veisataan Pyhän 

Kolminaisuuden virren sijaan kasteveisu: ”Niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, te olette 

Kristukseen pukeutuneet”. 
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Kolmesataaluvulla oli tapana kastaa etupäässä aikuisia, sillä sakramentin tietoista vastaanottamista 

pidettiin hyvin tärkeänä. Koska kasteen sakramentissa saadaan synnit anteeksi, jotkut siirsivät kasteelle 

menoa elämänsä viimeisiin päiviin, kuten esimerkiksi keisari Konstantinos. Pyhä Gregorios Teologi oli 

piispan poika, mutta hänkin otti kasteen vastaan vasta kypsässä iässä ja pyhät Basileios Suuri ja Johannes 

Krysostomoskin menivät kasteelle vasta opintojensa päätyttyä. Lapsikaste on kuitenkin yhtä vanha tapa 

kuin aikuiskaste, koska apostolit kastoivat kokonaisia perhekuntia, joihin epäilemättä kuului myös lapsia 

(Apt. 10:48). 

Lapsia kastettaessa uskontunnustuksen lausuvat kummit tai vanhemmat, jotka samalla sitoutuvat 

kasvattamaan lapsia uskossa ja tekemään heidät tietoiseksi siitä, että heidät on kastettu. Vaikka lapsi ei 

kykene ymmärtämään, mitä hänelle kasteen sakramentissa tapahtuu, hän kykenee kuitenkin 

vastaanottamaan Pyhän Hengen armon. Jotta kasteen armo kehittyisi, vanhempien ja kummien apu on 

tärkeää. Kaste on ensimmäinen askel sielun matkalla Jumalaa kohti, ja ellei kastetun elämä uudistu kasteen 

jälkeen, kaste ei tuota hedelmää.  

Lapsen synnyttyä luetaan joko lapsivuoteen äärellä tai kirkossa rukoukset äidin, lapsen ja koko perheen 

puolesta. Kahdeksantena päivänä syntymästä lapselle annetaan nimi. Neljänkymmenen päivän ikäisenä 

lapsi tuodaan kirkkoon kirkotettavaksi, eli seurakuntaan otettavaksi. Lapsen tuo kirkkoon äiti, koska 

kirkottamisrukoukset koskevat myös häntä. Nämä toimitukset kuuluu toimittaa ennen kastetta joko 

erillisinä tai juuri ennen kastetta. Kirkottaminen voi tapahtua myös kasteen jälkeen, silloin kun lapsi 

tuodaan ensimmäisen kerran ehtoolliselle. Varsinainen kastetoimitus koostuu valmistavista rukouksista, 

pahan hengen karkotusrukouksista, kiusaajasta luopumisesta ja uskon tunnustamisesta, veden 

pyhityksestä, öljyn siunaamisesta ja kastettavan voitelemisesta öljyllä, kasteesta ja kastepuvun 

pukemisesta. 

 

Kysymys: Mikä on kasteen tarkoitus? 

(Vastaus: Kaste ei ole nimenantotilaisuus, vaan sen kautta ihminen liitetään kirkon jäseneksi) 

Pyhä kaste on koko kristillisen elämän perustus. Kasteessa meidät vapautetaan synnistä, meistä tulee 

Kristuksen jäseniä, meidät liitetään kirkkoon, jonka lähetystehtävästä tulemme osalliseksi. Toimitusta 

kutsutaan kasteeksi sen tekotavan mukaan. Kreikan kielen kastetta merkitsevä baptismos -sana tarkoittaa 

kirjaimellisesti upottamista. Veteen upottaminen kuvaa kastettavan hautaamista Kristuksen kuolemaan ja 

vedestä nostaminen liittymistä Kristuksen ylösnousemukseen. Tämä tulee erityisen selvästi esille 

kastetoimituksessa luettavasta epistolasta: ”Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen 

kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin 

yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden 

voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, 

me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. ” (Room. 6:3-5). Kasteessa ihminen kuolee synnilliselle 

elämälle ja nousee kuolleista uuteen elämään. 
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Kysymys: Kuka voi suorittaa kasteen? 

(Vastaus: Piispa tai pappi ja hätätapauksessa myös maallikko) 

Kasteen varsinaisia suorittajia ovat piispa ja pappi. Hätätapauksissa kasteen saa toimittaa kuka tahansa, 

joka toimittaa sen Kristuksen kastekäskyn mukaisesti Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kirkko näkee 

tämän mahdollisuuden perustuvan Jumalan universaaliseen pelastustahtoon ja kasteen 

välttämättömyyteen pelastumiselle. 

 

 

                

 


