
Näkökulmia pohjoismaisten luterilaisten projektista ”Kaste muuttuvassa 

ajassa” 
 

Seuraavat suositukset liittyvät kasteeseen tämän päivän luterilaisissa kansankirkoissa. Ne ovat tulosta 

yhteisestä pohjoismaisesta projektista, jonka pohjoismaisten tutkijoiden ryhmä toteutti vuosina 2020–2022 

(ks. www.churchesintimesofchange.org).  

Suosituksista keskusteltiin 19.–20. tammikuuta 2022 laajemmalla kokoonpanolla, johon kuului käytännön 

tason toimijoita, yliopistoväkeä ja kirkonjohtajia Pohjoismaista sekä Luterilaisen Maailmanliiton edustus.  

Toivomme, että näiden näkökulmien avulla voidaan kehittää kasteen merkityksen ymmärtämistä ja 

kasteeseen liittyviä käytänteitä Pohjoismaiden luterilaisissa kansankirkoissa muutoksen aikana. 

Suositukset ottavat lähtökohdakseen kirjallisuuskatsauksessa tunnistetut teemat. Ne nostavat esiin 

haasteita ja kysymyksiä sekä osoittavat esimerkkejä kasteen ”hyvistä käytännöistä”. Suosituksia ei tule 

kuitenkaan pitää kaikkien konsultaatioon osallistuneiden omaksumana kantana. Suositukset eivät 

myöskään ole sitovia linjauksia projektiin osallistuneille kirkoille.  

Jokaisessa maassa on tarpeen jatkaa työskentelyä, miten suosituksia käytetään kunkin maan kontekstissa ja 

toiminta-alueella. Näin ollen suosituksia on parasta tarkastella oppimistuloksina yhteisestä tutkimuksesta ja 

keskustelusta. 

Yhteisen tutkimusprosessin keskeisenä tuloksena ovat seuraavat konsultaatiossa työstetyt suositukset, 

jotka toimitetaan osallistuneille kirkoille kansallisten ryhmien kautta. 

A. Kirkko laajemmassa yhteiskunnassa (tilastot, kvalitatiiviset näkökulmat, sosiaalinen 

muutos) 
Suosittelemme, että kirkot  

1. pitävät yhteiskuntiamme perusteellisesti muokkaavia sosiaalisia muutoksia uudistettuna 

kutsuna olla missionaarisia kirkkoja.  

2. näkevät pohjoismaiset yhteiskuntamme kutsuna kontekstuaaliseen teologiseen 

pohdintaan.  

3. tutkivat tämän päivän ilmaisutapoja vuoropuhelussa raamatullisten ja traditionaalisten 

symbolien kanssa, jotta kristinuskosta tehtäisiin merkityksellistä modernin yhteiskunnan 

ihmisille.  

4. oppivat toimimaan kirkkona moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa jaetaan julkinen tila 

muiden uskontojen sekä vakaumusten seuraajien kanssa ja toimitaan näiden kanssa 

yhdessä. 

B. Teologia (luterilainen, ekumeeninen, nykyaikainen)  
Suosittelemme, että kirkot  

5. työstävät kasteteologioita tavoilla, jotka ovat saavutettavia ja ymmärrettäviä.   

6. kehittävät rikasta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä armolahjoista ja opetuslapseudesta, 

jotka saadaan kasteessa ja jotka antavat uusia tapoja osallistua Jumalan missioon 

maailmassa.  
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7. kehittävät kasteen ja koko luomakunnan välistä suhdetta mukaan lukien laajempi 

ihmiskunta ja ekologinen ympäristö.  

8. kehittävät kasteen ymmärtämistä siten, että siinä huomioidaan vastasyntyneitten 

kasteiden lisäksi lasten, nuorten ja aikuisten kasteet.  

9. työskentelevät ekumeenisten kumppanien kanssa kasteen ymmärtämiseksi.  

C. Viestintä (jäsentapaamiset, kasvatus, kampanjat) 
Suosittelemme, että kirkot 

10. kehittävät vuoropuheluun pyrkivää viestintää kasteesta mukaan lukien kasteen teologiset 

ulottuvuudet.  

11. viestivät kasteesta tavalla, jossa painotetaan kuulumista, yhteisöä ja osallisuutta.  

12. varustavat jäseniään näkemään oman kasteensa viestintätehtävänä. 

13. kehittävät ohjelmia, joissa opetetaan kristillistä uskoa kastetuille ja kastamattomille.  

D. Käytäntö (liturgian kehittäminen, kasteen toimittamisen uudet muodot)  
Suosittelemme, että kirkot  

14. kokeilevat erilaisia tapoja kasteen käytännön toteutuksissa, esim. erityiset 
kastepalvelukset, drop in -kasteet ja toimitukset kirkkorakennuksen ulkopuolella. 

15. pohtivat kummien roolia ja tapoja tukea kummiutta.  
16. tutkivat erilaisia tapoja toimia moniuskontoisten perheiden sekä kasteen lykkäämistä 

toivovien vanhempien kanssa, niin että kuitenkin tunnustetaan lapsen kuuluvan Jumalan 
valtakuntaan. 

17. kehittävät liturgioita ja virsiä, jotka soveltuvat erilaisiin ikäkausiin ja olosuhteisiin.  
18. arvioivat ja tarkistavat jatkuvasti liturgista kieltä ja kasteen käytäntöjä.  
 


