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Nyt Jordaniaan,
JEESUKSEN KASTEPAIKALLE



!
!

Jeesuksen kastepaikka, arabiaksi Al-Maghtas, 
Jordan-virran rannassa, 9km Kuolleesta merestä.



Lyhyt video sijainnista



Jeesuksen kastepaikka (Al Maghtas), 
Jordanin tuonpuoleinen Betania

JOH. 1: 28-29: ”Tämä tapahtui Jordanin tuolla puolen, 
Betaniassa, missä Johannes oli kastamassa. Seuraavana 
päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen 
luokseen.”
Johannes Kastajan ”työpaikka”:
+ perimätieto
+ arkeologiset löydöt 
+ maasto luolineen

Unesco 2015 - maailmanperintökohde



Jordanian kuningaskunta lahjoitti kristillisille kirkko-
kunnille tonttimaata v. 2005 -. 
Sinne haluttiin nimenomaan uskonnollinen kohde,
ei ”rantalomakeskusta”.
Tietysti tavoitteena on kutsua pyhiinvaeltajia myös 
Jordanian puolelle.

Eri kirkkokuntien kirkkorakennuksia on jo valmiina
+ joitakin rakenteille + joitakin vielä suunnitteilla.

Isompien kirkkokuntien tontit lähempänä rantaa,
pienempien ylemmällä ”kerroksella”.





Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon (ELCJHL) 
kirkko vihittiin 6. 1. 2014.

Tontilla on kirkko, pappila ja seurakuntasali, jonka
alakerrassa 2 vierashuonetta (vapaaehtoistyöntek.)

2014 – 2019 Ruotsin kirkko on palkannut kirkolle
isäntäpariskunnan: toiminnallinen ja ylläpitovastuu.
Syksyllä 2019 saksalainen pappi 3 kk.

Jatko hieman avoin – pitkäaikaista pappia odotetaan. 
Ylläpitovastuu siirtynee osa-aikaiselle paikalliselle.















MITÄ SIELLÄ VOI TEHDÄ?
Alueen kirkoista ainoa ”koko ajan” auki oleva 
”ohjelmaa järjestävä” paikka.

Lyhyellä visiitillä:
• ehtoollinen kirkossa
• kävely virran rantaan / hartaus / kasteen muistam.
• kahvit seurakuntasalissa
Pitemmällä vierailulla:
• kasteen muistaminen / lupausten vahvistaminen
• autiomaakävely meditaatioineen
• raamattu- / seminaaripäivät => majoitus + ruoka 

Venäjän kirkon majatalossa

















Haasteita ja mahdollisuuksia:
• talous; rakennettu pääosin ELCA:n lainalla (1,5M-

USD) – se on annettu anteeksi;
• taloudellista tukea saatu toimintaan eri tahoilta – ja 

sitä tarvitaan toimintaan, sen kehittämiseen ja 
ylläpitoon (Ruotsin kirkon palkkaama isäntäpari on 
ollut oleellisen tärkeää – entä jatkossa);

• kehittämissuunnitelmissa mm. puhtaan veden 
”paljut” ja raamatullinen puutarha; mistä rahat?

• suunnitelmallisuus on paranemassa; kansainvälisen 
hallituksen toiminta tehostuu (toivottavasti);



Haasteita ja mahdollisuuksia 2:
• suomalaisten matkanjärjestäjien ja ryhmien 

ohjelmatarjonta: tarjotaanko Jordaniaa?
• lyhyiden matkojen (erityisesti yhden päivän käynnit) 

aikataulutus – rajanylitys voi viedä aikaa (ja myös 
maksaa); 

• MUTTA: käynti kastepaikalla kannattaa; monille se 
on uusi kohde ja: luterilainen kirkkomme on siellä 
läsnä.



JOHANNES ja JEESUKSEN KASTE
+ Matt.3:13–4:11, Luuk.3:21-22, Joh.1:29-34
+ Mark. 1: 9-13 9. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean 

Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10. 
Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat 
aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. 
11. Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun rakas 
Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” 12. Heti sen 
jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. 13. 
Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan 
kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit 
pitivät hänestä huolta.



Kuva Jordanin rannalta; osa Jeesuksen 
kastepaikan yhden kirkon tornista.


