E

lämän
ihmeen äärellä

Uuden elämän ihme on

koskettanut perhettänne.
Lämpimät onnittelut,
ja siunausta uuteen
elämänvaiheeseen!
Arkeen totuttelu ja monet käytännön asiat vievät nyt aikaa.
Samalla voi käydä mielessä myös kastejuhlan järjestäminen.
Tässä kirjeessä on joitakin ajatuksia avuksi juhlan suunnitteluun.

K

asteessa tullaan osalliseksi Jumalan hyvistä lahjoista, armosta ja rakkaudesta. Samalla aukeaa ovi seurakunnan ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsenyyteen. Seurakunta tarjoaa Pirkkalassa lapsiperheille monenlaista toimintaa aina vauvakirkoista ja
-kahviloista kirkkomuskareihin ja perhekerhoihin. Seurakunnan väki kulkee perheen
mukana arvokkaiden lapsuusvuosien ajan ja pidempäänkin.
Kaste voidaan toimittaa, jos ainakin toinen vanhemmista on seurakunnan jäsen. Päätös
kasteen toimittamisesta kuuluu lapsen vanhemmille. Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on koko perheen ja suvun iloinen juhla,
jossa kiitetään Jumalaa elämästä ja juhlistetaan lapsen saapumista perheeseen.
Kaste toimitetaan yleensä noin kahden kuukauden sisällä lapsen syntymästä. Jos lapsi kastetaan tämän ajan kuluessa, nimi- ja äidinkielitiedot rekisteröidään seurakunnan
kautta maistraattiin. Lapsi voidaan kastaa myöhemminkin, mutta tällöin lapsen nimitiedot tulee toimittaa itse maistraattiin.

Kasteesta sopiminen

Kasteesta voi sopia ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon, josta voi varata ajankohdan, papin ja mahdollisesti myös juhlatilan. Samalla voi kertoa kasteeseen liittyviä toiveitaan. Kastetoimitukseen tuleva pappi ottaa yhteyttä perheeseen viimeistään viikkoa
ennen kastetta ja sopii samalla tapaamisen, jossa käydään kastetilaisuuden kulku yhdessä läpi. Voit olla myös suoraan yhteydessä pappiin kastejuhlaan liittyvistä asioista.

Kastepaikka

Perinteinen kastepaikka on kirkkotila, joita Pirkkalassa on kolme: Pirkkalan kirkko,
Vanha kirkko ja Kirkkoveräjän seurakuntatalossa oleva kirkkosali. Kasteen voi toimittaa myös kotona tai isovanhempien tai kummien kodissa. Myös muut tilat ovat käytössä, kuten Pirkkalan seurakunnan Pappila.

Kasteeseen valmistautuminen
Kastetilaisuudessa tulee olla pöytä, valkoinen liina, valkoinen kynttilä, Raamattu, kastemalja ja pään
kuivaamiseen tarkoitettu liina.
Pöydässä voi olla myös kukkia.
Seurakuntatoimistosta voi lainata
kotikasteeseen maksutta kastemaljan ja liinan. Lapsen ylle puetaan valkoinen kastepuku, jonka
voi tarvittaessa lainata seurakuntatoimistosta.

Kastepöydän kuva: Ajaton

Kummit

Lapselle tarvitaan kaksi kummia. Heidän tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja. Kummeina voi olla näiden kahden kummin
lisäksi sellaisten kirkkojen jäseniä, jotka tunnustavat luterilaisen kasteen. Pappi pyytää
ennen kasteen alkua tiedot kummien nimistä, henkilötunnuksista ja kotiseurakunnista.
Kummien kirkkoon kuuluminen kannattaa varmistaa hyvissä ajoin.
Jos kahta kirkkoon kuuluvaa kummia ei löydy, voi seurakunnan kirkkoherra myöntää
luvan siihen, että kastettavalla on vain yksi kummi. Kummeja voidaan myös myöhemmin lisätä rippikoulun ja konfirmaation jälkeen, kun kelpoisuus on saatu. Kummi on
lapsen kanssakulkija ja esirukoilija. Hänen tehtävänsä on ensisijaisesti tukea vanhempia
lapsen kristillisessä kasvatuksessa.

Lapsen nimi

Kasteessa lapsi kutsutaan nimeltä Jumalan ja seurakunnan
yhteyteen. Nimi on tärkeä osa
ihmisen identiteettiä. Vanhempien oikeus ja velvollisuus on
antaa omalle lapselleen nimi.
Nimen annosta ovat omat säädökset, joihin kannattaa tutustua nimen tai nimien pohtimisen yhteydessä.
Nimi voidaan paljastaa läheisille vasta kasteen yhteydessä.
Kasteen varsinainen merkitys
ei ole olla nimenantojuhla vaan
lapsen juhla, jossa hän pääsee
osalliseksi kasteen lahjasta ja
seurakuntayhteydestä.

Ilmoitukset ja näkyvyys kirkossa

Kastetut lapset ilmoitetaan seuraavan viikon sunnuntain jumalanpalveluksessa Pirkkalan kirkossa, jos huoltajilta on saatu lupa. Kastetut ilmoitetaan myös paikallislehden
seurakuntapalstalla ja seurakunnan kotisivuilla. Kastetut ja heidän läheisensä liitetään
esirukoukseen. Jokainen Pirkkalan seurakuntaan kasteessa liitetty lapsi saa myös oman
puisen kastelinnun, joka asetetaan Pirkkalan kirkossa olevaan Vapahtajan syli -taideteokseen. Linnussa on lapsen etunimet ja kastepäivä. Linnut annetaan vauvakirkoissa tai
toimitetaan myöhemmin kastekoteihin muistoksi.

Herra varjelee sinut kaikelta pahalta,
hän suojelee koko elämäsi.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi,
sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.
Ps. 121: 7−8
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