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Kasteen lahja
Vähän aikaa sitten vietimme joulua ja saimme lahjoja. Juhlimme erään pienen vauvan
syntymäjuhlaa. Kauan sitten syntyi, itse asiassa vähän yli 2000 – vuotta sitten, syntyi
tämä pieni vauva. Tuo erityinen lapsi syntyi erikoiseen paikkaan. Hän syntyi pieneen
talliin, eläinten keskelle. Kukahan hän oli?
Tämän lapsen nimi on Jeesus. kauan aikaa sitten ennustettiin, että tuosta lapsesta
tulisi kuningas. Hän on samalla aikaa ihminen ja Jumalan poika.
Jeesus syntyi ihmiseksi, pieneksi vauvaksi Marialle ja Joosefille, ja kasvoi
pikkuhiljaa isommaksi. niin kuin tekin. Pieneksi lapseksi, isoksi lapseksi ja viimein
aikuiseksi.
Niin Jeesus kasvoi ja pian hän oli aikuinen. Hän kulki ja opetti Taivaan Isästä. Hän
auttoi ihmisiä ja paransi sairaita.
Kun Jeesus oli kolmenkymmenen vuoden ikäinen, Hän meni joelle, jota kutsuttiin
Jordan virraksi. Jordanvirralla oli mies nimeltä Johannes. Hän oli Jumalan mies. Hän
halusi elää Jumalan tahdon mukaan ja rukoili paljon. Hän halusi elää yksinkertaisesti
tärkeimpänä asiana Jumala. Hänellä oli yksinkertainen asu kamelin nahasta. Hän söi
heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa.
Jumala oli antanut Johannekselle tärkeän tehtävän. Hänen olisi valmistettava tietä
kuninkaalle. Hänen tulisi kertoa Jumalan Pojasta ihmisille. Yksi tehtävä oli
kastaminen. Johannes kastoi Jumalan lapsiksi ihmisiä.
Niin tuonakin päivänä Johannes oli kastamassa. Jeesus tuli hänen luokseen.
Johannes sanoi: ”Katsokaa, tuossa tulee Hän. Kuningas jota olemme odottaneet.”
Jeesus pyysi Johannesta kastamaan Hänet.
Mutta Johannes sanoi: ”Sinun pitäisi kastaa minut.”
Jeesus vastasi: ”Jumalan tahto on, että sinä kastat minut.”
Ja niin Johannes kastoi Jeesuksen.
Otti kiinni ja laski Hänet veden alle. Kuin sukeltaisi.

Sitten kerrotaan, että kun Jeesus nousi, kyyhkynen laskeutui Hänen päälleen.
Lisäksi taivaasta kuului taivaasta ääni:
”Tämä on rakas poikani, johon olen mieltynyt.”
Tämän jälkeen Jeesus lähti etsimään tehtäväänsä ja löysikin sen.
Hän alkoi kertoa Jumalasta sekä parantamaan ihmisiä.
Yksi tehtävä oli opettaa ihmisille Jumalan rakkautta.
Ja Jeesus antoi myös ohjeen kastaa.Yhä edelleen kastetaan ihmisiä, yleensä vauvana.
Onko kukaan ollut kastejuhlassa? Mitä siellä tehdään/tapahtuu? Keitä siellä on?
Kastettava on puettu valkoiseen kastemekkoon. Se on vauvan ensimmäinen oma
juhla. Läsnä on tärkeät ihmiset:vanhemmat, kummit, isovanhemmat ja muut läheiset.
Siellä on juhlapöytä, alttari. Kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sitä
voisi kuvata näillä kolmella liinalla, jotka näet kuvassa. Jumalan eri puolia.
Pappi valaa vettä kolme kertaa kastettavan päähän. Miltäs vesi kuulostaa?
Kastettavan nimi sanotaan, Jumala tuntee meidät päästä varpaisiin omalla nimellä.
Kastemalja ja sen vesi kertoo Jumalasta, Isästä ja kaiken Luojasta
Kynttilä kertoo Jeesuksen opetuksesta ja rukouksesta. Läheiset ihmiset rukoilevat
pienen puolesta. kastettava saa oman kynttilän, jonka sytyttäen voi muistaa omaa
kastetta.
Kyyhkynen on merkki Jumalan Pyhästä Hengestä. Jumala on läsnä kasteessamme.
Kaste kertoo siitä, että me saamme olla Jumalan lapsia omia, tärkeitä ja arvokkaita.
Sekä meidät liitetään seurakuntaan. Jeesuksen ystävien ja Jumalan rakkauden merkki
risti piirretään meidän otsaan ja rintaan.

