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Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko
Yhteinen julistus kasteesta
Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän
pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät
pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.
(Tit 3:4–5)
Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.
(Gal 3:27)
Uuden testamentin kirjoitukset todistavat alkukirkon vakaumuksesta, että Jumala on päättänyt
lahjoittaa maailmalle uuden, katoamattoman elämän lähettämällä Poikansa, Jeesuksen Kristuksen
toteuttamaan pelastustyön ihmisten ja koko maailman hyväksi. Kolmiyhteisen Jumalan pelastustyö
toteutui Kristuksen ihmiseksi tulemisen, julkisen toiminnan sekä kuoleman ja ylösnousemuksen
kautta.
Ihminen tulee osalliseksi pelastuksesta, kun hän kasteessa ”pukee Kristuksen ylleen”. Kaste on
molemmissa kirkoissa sakramentti eli mysteeri. Siinä Jumala itse siirtää kastettavan kuolemasta
elämään. Kaste toimitetaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen vettä käyttäen, ylösnousseen Kristuksen
käskyn mukaisesti: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matt 28:19). Kaste liittää ihmisen kirkkoon, yhteisöön,
josta Uusi testamentti käyttää ilmaisua Kristuksen ruumis. Tämän yhteisön tunnustavana jäsenenä
kastettu saa ottaa vastaan armon elää uutta elämää Kristuksessa.
Molempien kirkkojen kastekäytäntö ja käsitys yhteisen kristillisen todistuksen tärkeydestä
maassamme perustuvat siihen, että jaamme tämän kristillisen uskon ja siitä versovan näkemyksen
kasteen merkityksestä. Tilanteessa, jossa jommankumman kirkon jäsen on päättänyt liittyä toiseen
kirkoistamme, kastetta ei toimiteta uudelleen. Tässä mielessä kirkot tunnustavat toistensa kasteen
päteväksi.
Kirkoillamme on yhteiset juuret ensimmäisen vuosituhannen jakamattomassa kristikunnassa. Sen
jälkeen opillinen kehitys on kulkenut eri suuntiin, ja sen vuoksi meillä on myös eriäviä näkemyksiä
kasteesta ja sen toimittamistavoista. Näitä on käsitelty yhteisissä oppikeskusteluissamme ja niiden
pohjalta julkaistavassa selonteossa.
Kirkkojemme opilliset neuvottelut ja jäsentemme arkinen rinnakkainelo ovat valmistaneet meitä
yhteisen viestin laatimiseen kasteesta. Kohtaamme nykyisin haastavia kysymyksiä kristillisen
perinteen välittämisestä eteenpäin. Kasteen elämää antava sisältö voi jäädä monelle vieraaksi.
Haluamme yhdessä todistaa kasteen lahjasta ja kehottaa kaikkia oppimaan siitä lisää.
Hyväksytty Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksessa 15.3.2022 ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa 5.5.2022

