Sapatti 45
KASTEEN MERIilTYS

Avaintekstit: l. Moos. 17:9, L0;2. Moos. 20:12; Ps. 42:8; 69:2,3;124:4,5; Jer. 3l:33; Matt. 3:5-17;
28:19; Mark. l:9, l0; l0:38; Luuk. 12:50; Joh.3:3-6; Apt. l:5,8;2:41,47;B-.38,39; 9:18; l0:3g;
l6:31; 22:16; Room. 6:3-5; 1. Kor. 12:12,13; Gal. 2:20;3:27-29.
Tavoitteet
Nuori:
l. tutkii kasteeri merkitystä Raamatussa.
2. ymmärtäã miten kaste liitryy pelastukseen.
3. sitoutuu omistamaan itsensä Jumalalle.
Tarvittav at materiaalit
Kananmuna tai golfpallo, purkillinen hilloa kulhollinenvettä, paperia, lqmiä, tussi- tai liitutaulu.

Johtajalle
"Tässä käslqyssään Kristus osoitti selvästi, että hän vaatii kastetta niiltä, jotka halusivar liitryä hánen
seurakuntaans4 hänen hengelliseen valtakuntaansa Kun þhä Henki johti ihmisiä parannukseenja vastaanottamaan Jeesuksen omaksi Vapahtajakseen, heidät tuli kastaa kolrniyhteisen Jumalan nimessä.
Kaste osoittaisi, että he olivat astuneet henkilökohtaiseen suhteeseen Kristuksen kanssaja olivat sitoutuneet elämäåin sopusoinnussa hänen arrnon valtakuntansa periaatteiden kanssa." Tunnuskirjana
þhä
Raamattu, s. 210.

Aloitus

A.

Mit¿i muist¿t kastepäivästäsi? Missä sinut kastettiin? Tuntuiko sinusta erilaiselta kasteen jälkeen? Kerro oppilaille omasta kastekokemuksestasi ja anna vapaÍæhtoisten oppilaiden kertoa
omistaan.

B'

Upota kananmuna, golfpallo tai jokin muu samankokoinen esine purkilliseen hilloa. Nosta se
sitten purkista tahmaisena ja laita kulholliseen vet¡ä. Pese se puhtaaksi ja kysy oppilailta millä
tavalla toimintasi muistuttaa kasteCIimitusta. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja siinä on?
lMuista tuoda esiin erityisesti se, ettei kananmuna ai golfpallo muutu milisikään muuksi puhdistu*senjälkeen.)

Sanaan uppoutuminen
A. Jaa oppilaat viiteen ryhmään. Pyydä ryhmiä pohtimaan kasteeu merkirystä seuraavien Raamatuntekstienpo$alta. Annatehtäväntekemiseenaik¿amuutama minuuttijapyydaryhmiä sitten
kertomaan muille tuloksistaan.
- Room. 6:3-5 (Kaste kuvaa K¡istuksen lcuolemaaja ylösnousemusta).
- Room. 6: I I (Kaste kuvaa kuolemista synnille ja elämisfä Jumalalle).
- Gal. 3:27-29 (Kaste kuvaa liittoa Jumalan kanssa).
- Matt. 24:14; Ihn. 14:6 (Kaste kuvaa Kristuksen palvelukseen vihkiytymistä).
- Apt. 2:4I ; l. Kor. I 2: I 3 (I(aste kuvaa liitf¡rmista seurakuntaan).

B.

Laadi ja tee oppilaille kopioita lapusta, jossa on seuraavat täydennettävät lauseet. Jaa oppilaat
2-3 hengen ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle kynä ja kopio teht¿iväsrä. Käykää lopuksì Hpi
ryhmien vastaukset ja keskustelkaa niistä.

t4

Täydennä lauseet vihjeiden avulla:
1

(Ps. 42:8;

. Vanhassa Testamentissa vesi kuvasi

69:2,3; 124:4,5). Jeesuksen kastaminen

(Mark. 10:38; Luuk. 12:50). Jeesuksen nouseminen kastevedestä puolesvedellä kuvasi
(Room. 6:3-5).
taan kuvasi
2. Kun meidät upotetaan veteen kasteessa, se kuvaa
(Room. 6:3-7). Nousumme kasteve(Room. 6:4, 5,8, 1l).
destä puolestaan kuvaa
3. Vanhassa Testamentissaympärileikkaus kuvasi
(1. Moos. l7:9, 10). Uudessa Tesramentissa kaste on merkki
(Gal. 3:27-29; Jer. 31:33).
4. Mitä tapahtui kun Jeesus oli kastetr¡?
(Matt. 3:16,17; Apt. 10:38).
5. Mitä pitäisi tapahtua kun meidät on kastettu?
(Apt. 1:5, 8).
6. Kun ihminen kastetaan, hänestä tulee
(Joh. 3:3). Kun alkuseurakunta kastoi ihmisiä
heidät liitettiin
(Apt. 2:42,47). Kun sinut kastetaan, tulet osaksi
(1. Kor. 12: 12, l3).
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Vastaukset:
l. ylitsepääsemättömältä tuntuvia ongelmia - hdnen kuolemaansa - hänen ylösnousemustaan.
2. kuolemistarnme synnille eli vapautustamme synnin vallasta - uutta elämää Jeesuksessa.
3. ihmisenjaJumalanvälistäliittoa-uudestaliitostaJumalankanssajaJeesuksellekuulumisesta.
4. Hän sai Pyhän Hengen j a aloitti palvelutehtävänsä ihmiskunnan hyväksi.
5. Saamme

þhän Hengen voiman voidaksemme suorittaa

omaa palvelustehtävä¿imme Jumalan

kunnialsi.
6. Jumalan valtakunnan jäsen - seurakunnan, uskovien ja pelastettujen joukkoon - Jeesuksen
ruumista eli seurakuntaa.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
1. Mit¿i asioita kastetoimituksen eri vaiheet kuvaavat?
2. Miksi Jeesus kävi kasteella?
3. Auttaako kaste meitä Jumalan palvelemisessa? Perustele.
4. Voitko olla kastettu ilman, että olet pelastettu? Entä pelastettu, ilman kastetta? Perustele.
5. Onko merkitystä sillä, onko ihminen kastetnr vedellä pirskottamalla vai veteen upottamalla?
Perustele.

6.
7

.

8.

Mikä merkitys kasteen todistajilla on?
Mistä tiedät olevasi pelastettu? Tunnetko sen?
Millä tavalla kaste muuttaaeld,mäàil

Lopetus
Kirjoita taululle seuraavat pelastuksen askeleet:
L Myönnä syntisyytesi (Room. 3:23).
2. Usko, että Jumala voi pelastaa sinut synnistä ja myös tekee sen (Apt. 16:31).
3. Tunnusta syntisi Jumalalle (Room. 10:9).
Jaa oppilaille paperia ja kyniä. Pyydä jokaista kirjoittamaan paperille noin kolmen lauseen pituinen
rukous, jossa he py¡ävät Jumalaa auttamaan heitä taululle kirjoitetnrjen askeleiden ortamisessa.
Jennifer Morgan
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