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KUMMI ORTODOKSISESSA KIRKOSSA 
\ 

Lieksassa pictetyillä Ortodoksisen Veljes 

teltiin kummeudesta Tämä lehti 

esityksiä. 

Keskustelussa todettiin, että kummeuden käsite on päässyt 

pahasti rappeutumaan sekä ortodoksisessa että luterilaisessakin 

kirkossa. Ortodoksisen kirkon erityisongelman muodostaa, mistä 

ortodoksinen kummi lapselle, kun ei tällaista ole tuttavapiirissä. 

Ongelma saattaa ratketa siten, että päätetäänkin kastaa lapsi lu

terilaisen kirkon jäseneksi. Joissakin tapauksissa saattaisi ehkä 

ortodoksista kirkkoa kunnioittava ja arvostava luterilainen kummi 

olla parempi ratkaisu ortcidoksisenkin iapsen hengelliselle kasvulle 
, l

;,
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kuin täysin kirkosta piittaamaton kaukainen ortodoksisukulainen, 

joka .iostain haalitaan muodolliseksi kummiksi. 
 

Kirltil:.oonliittyjä tarvitsee myös uuden ktimmin, Aina ei tällais

ta hyvää ystävää ole saatavissa, joten kirkkoon liittämisen sunrit

tava pappi joutuu kumminkin osaan, Olisiko seurakunnissamme mah

dollista koota "vapaaehtoisten kummien piiri", josta ·ki·rkkoonlii t

tyjälle osoitettaisiin oma ystävä ja kumppani hengellisen kasvun 

tiellä, ja josta myös tarvittaessa voitaisiin löytää ortodoksiksi 

kastettavalle lapselle kirkostaan välittävä kummi. 



Piispa Tiihon 

KUMMEUS KIRKON PERINTEESSÄ 

Pyhän kasteen sakramentin yhteydessä varhaiskristillisessä kirkossa 
alettiin käyttää kummeja, Vähitellen vakiintui käytäntö, että kum-
mi ja myöhemmin kummit kuuluivat sekä aikuis- että lapsikasteen 
yhteyteen, Kaste on aina ollut ovi kirkon jäsenyyteen, kuten ym
pärileikkaus oli merkki vanhan liiton ajan lapselle pääsystä liit
toon Jumalan kanssa, liittoon, jonka Jumala solmi Aabrahamin kanssa. 

Uudessa testamentissa ei ole puhuttu kummeista, Kummia mer-
kitsevä kreikankielinen sana ana-dekhomenos ei esiinny Uudessa tes
tamentissa, mutta kylläkin verbi ana-dekhomai, joka merkitsee "ot-
taa vastaan"(vrt, Apt,28:7 ja Hebr,11:17), Myös varhaiskristilli-

sessä kirjallisuudessa puhutaan kummeista kasteen yhteydessä varsin

niukasti. Mutta Apostolien säännöissä, kirkolliskokousten kanoneis-

sa sekä eräissä kirkon isien säännöissä ja opetuksissa aletaan pu-

hua kummeista selvästi, Kummeja on tarvittu ja tarvitaan edelleen 
.., 

niin aikuisia kuin myös lapsia kastettaessa, Tosin Uusi testament-

ti mainitsee kirkon syntyvaiheen ajalta kasteita, jolloin kummia

ei ollut, mm. diakoni Filippuksen esimerkki (Apt,8:38), kun hän kas

toi hoviherran, Toinen esimerkki on apostoli Paavalin suorittama

Onesimuksen kristinuskoon l<äännyttäminen ja siitä ilmoitus Filemo

nille (10,jae). 

Alkukristillisessä kirjallisuudessa on jo selviä viittauksia 

kummeuteen, mm. Apostolisessa Konstitutionissa (Diatagai ton hagion 

apostolon) eli Apostolien sääntöjen kirjassa (1,16) on mainittu 

kristinuskon alkuvuosisatoina miespuo�isen kastettavan kummina toi

mineen yhden diakonin ja vastaavasti naispuolisen kastettavan kum

mina diakonissan, 

Mitä varten sitten kummien käyttö yleistyi kirkossa? Alkukir

kossa aikuisia kastettaessa kummin tehtävänä oli ilmaista katekumee-
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nin. siis kasteelle tulijan, tahto olla valmis ottamaan kaste sekä 

olla kastettavan uskon ja lupausten todistajana ja takaajana. 

kumeenien opetusaika saattoi kestää vuosia, 2-3 vuotta, ja vain 

Kate-

poikkeustapauksissa se lyheni. Erikoisesti suuren paaston aika on 

ollut kirkossa katekumeenien opetusaikaa, ja se näkyy vieläkin trio

dionin teksteissä, Kummi ja kasteeseen valmistautuva osallistuivat 

yhdessä kirkon opetustilaisuuksiin, Kummien merkitys oli suuri 

sairaita kastettaessa, ja kummi oli jopa sairaan kastettavan puoles

ta lupausten antaja, siis niiden puolesta, jotka eivät voineet sai

rautensa vuoski sitä itse tehdä, (Trullon v, 692 kok. 53.kanoni, 

sekä Karthagon paikallisynodi v. 419, 54,sääntö) Jos sitten kaste 

oli jostain syystä tai toisesta suoritettu ilman kummia, oli kasteen 

suorittajalla lisäksi myös kummin vastuu ja velvollisuudet, 

Kummien lukumäärän muuttuminen, Alkukirkon periaatteen mukaan 

oli yksi kummi, joka oli samaa sukupuolta kummilapsensa kanssa, Täl-

lainen käytäntö säilyi kirkossa 5-6.vuosisadalle asti. Mutta jo 

Trullon kirkolliskokouksessa v. 692 säädetty (53,kanoni) periaate 

antaa ymmärtää, että oli olemassa kaksi kummia, mies- ja naiskummi 

kummilapselle, Tämä käytäntö selitetään yleistyneen kirkossa 5, 

vuosisadalla, jolloin lapsikaste tuli yleiseksi ja josta lähtien 

kummeina oli mies- ja naiskummi, eräänlaiset hengelliset vanhemmat, 

Myöhemmin nousi esiin kä.si tys siitä, että kummeja voisi olla useam

piakin kuin kaksi. Venäjällä annettiin v. 1834 määräys, että ns. 

kasteluetteloon (metrikaan) sai merkitä vain yhden kummiparin, eli 

siis kaksi kummia, Kummeuden alkuperäinen tehtävä ja periaate al

koi J<irl<.0ssa muuttua lapsikasteen yleistyessä, 

Kuka voi sitten kummina olla? Perussääntö on ollut, että kas

tettavan omat vanhemmat eivät voi olla kummeina, kuten Trullon kir

kollislrnkouksen 53, kanonin selityksessä korostetaan, mutta sen si

jaan aviopuolisot ovat voineet olla Jrummeina jollekin kummilapselle, 
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niinkuin Venäjällä v.1834 annetun ohjeen mukaan on voiw.tt olla.

Munkki ei voi olla kummina, sen kieltää Nomokanonin 84.sääntö. 

Kummeina eivät voi olla lapset, ikää on pitänyt olla 14 vuotta, 

sitten vasta kummiksi. Venäjällä oli Pyhä Synodi säätänyt v.1836 

että mieskummilla tuli olla ikää 15 ja naiskummilla 13 vuotta. 

Kummeina eivät ole saaneet olla toisuskoiset, ei vain ei-kristi

tyt, vaan myöskin ei-ortodoksit, kuten Nomokanonin 22. sääntö on 

määritellyt. Vain erityistapauksissa on sallittu toisuskoinen kum-

mi, mutta tämä ei ole saanut lukea uskontunnustusta. 

Suomessa ortodoksisessa kirkossamme ei toisuskoisen kummin 

lcysymys ole niinkään vieras asia. Toiseksi kummiksi on saatettu 

ottaa toisuskoinenkin kristitty, mutta kuitenkin kirkon perinteen 

valossa sillä nimenomaisella ehdolla, että ns. pääkummi - poika

lapselle mieskummi ja tyttölapselle naiskummi - on ortodoksinen 

henkilö, joka siis antaa uskonlupaukset kummilapsensa puolesta ja 

sitoutuu hengelliseen kasvatustehtävään kummilapselle. 

Kun kirkko näin edellyttää, sisältyy siihen merkittävästi kir-

kon kanta kumm�n tehtävästä. Kummi ei ole vain kastetilaisw,dessa 

mukanaolija, vaan kummin tehtävä on määritelty merkittäväksi kutsu-

mustehtäväksi. Kummin tulee kirkon jäsenenä tuntea kristinuskon 

perustotuudet, kuten oli alkukirkossakin vaatimus. Kummin tulee 

tietää sakramentin merkitys ja antamiensa lupausten tärkeys sekä 

elämän tapahtumassa olla elävä ja hyvä esikuva kummilapsellensa 

kristillisessä elämänvaelluksessa. 

elämistä koko täyteydessään. 

Se tietää yhdessä uskonelämän 

Kummin ja kummilapsen välillä on siis vallitsevana läpi elämän 

jatkuva henkinen ja hengellinen side. Kirkko on määritellyt tämän 

käsitteellä "hengellinen sukulaisuus", joka katsotaan kasteessa muo

dostuvan kummin ja kummilapsen välille. Hengellisen sukulaisuuden 

käsite perustuu näkemykseen kastetun lapsen uudestisyntymisestä ja 
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niistä suhteista, joihin kummi hengellisenä isänä tai äitinä jou-

tuu kummilapsen kanssa. Kummihan on kasteessa toiminut eräällä 

tavalla välittäjänä kummilapsensa uudestisyntymisessä. Sen vel-

voituksen nojalla, johon kummi sitoutuu kummilapsensa hengelliseen 

kasvatukseen nähden vastaten kummilapsen luonnollista isää tai äi

tiä, on kirkon perinteessä näitä suhteita pidetty samanarvoisina 

kuin lapsen ja tämän luonnollisen isän ja äidin välillä olevia suh

teita. Tästä on sitten kehittynyt käsitys "hengellisestä sukulai

suudesta", jota on pidetty jopa tärkeämpänä kuin varsinaista fyy

sistä sukulaisuutta. 

Rnsimmäiset "hengellistä sukulaisuutta" koskevat säännöt ovat 

keisari Justinianuksen lainsäädännössä vuodelta 530, ja niiden ia

kien mukaan hengellisen sukulaisuuden vallitessa kummi ei saanut 

solmia avioliittoa hengellisen tyttärensä kanssa. Trullon kirkol

liskokous v.692 on 53. kanonissaan säätänyt, että avioliitto oli 

kanonisesti kielletty kummin ja tämän kummityttären välillä (1.aste), 

sekä myös kummin ja kummilapsen leskeksi jääneen äidin välillä (2. , 

aste). Nämä kanoniset säädökset vahvistettiin sittemmin myös Bysan

tin siviililainsäännössäkin. Venäjällä on vastaava valtiollinen 

säädös annettu v. 1810, ja sen mukaan avioliitto hengellisen suku

laisuuden vallitessa on kielletty Trullon 53. kanonin hengessä si

ten, että kummi ei saa ottaa vaimokseen kummitytärtään, eikä kummi 

saa solmia avioliittoa kummilapsensa äidin kanssa. 

Kummeudella on kirkon perinteessä vankka perusta. Varsinkin 

eräät varhaiskirkon kirjalliset lähteet ja kanonit pu_�uvat kummeis

ta ja kummien tehtävistä. Bysantissa ja Venäjällä kirkon säännöt 

muotoutuivat yleisiksi periaatteiksi. Perintö on säilynyt nykyai

kaan. Kummien merkitys ja veivoittavat tehtävät ovat ehkä nykyajas

sa hämärtyneet, mutta kirkon tehtävänä on suorittaa opetusta myös 

kummeuden kysymyksessä. 
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Isä Pentti Hakkarainen 

ICITT-1MEUDEN KIRKOLLISTA TA.USTAA JA NYXYISYYTTÄ 

Kummi-käsite on tullut meille itäisen eli ortodoksisen kristilli-

syyden mukana, sanovat kielen tutkijat, Näin ollen kummiudella 

on meille jo historiallisesti merkitystä ja tämän kysymyksen poh

timinen on tärkeää jo siksi, että kummiuden kysymykset ovat jäFineet 

läntisen teollis-teknisen yhteiskuntamme keskellä eläviltä orto

dokseilta paljolti kartoittamatta, Kummeuden historiallinen tar

kastelu on ortodoksiteologeilla vielä osittain kesken, 

Ymmärtääksemme varhaiskristillistä aikakautta ja sen kaste

ja kummeusperinnettä, emme saa unohtaa, miten Kirkko jo tuolloin 

taisteli yhtei:skunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Kirkko 

oli jat1 cuvasti tekemisissä sellaisten kysymysten kuin sodan, per

heen, omaisuuden, orjuuden, maallisen sivistyksen ja kasvatuksen 

kanssa. Mutta kristityillä ei ollut yhteyttä vallanpitäjiin,ja 

heidän maailmansa näytti jyrkästi erotetun vallitsevasta todelli-

suudesta. Keisari Konstantinuksen tarkoituksena oli suoda uskon-

nonvapaus ja sallia kaikki uskonnot, Kristillisen kirkon kannalta 

se merkitsi vainojen lakkaamista ja kristittyjä suosivien lakien 

säätämistä, mutta ortodoksien mahdollisuus yhteiskunnalliseen vai

kuttamiseen pysyi edelleen vähäisenä, Tässä mielessä tuntuu oudol

ta ja perusteettomalta puhua keisari Konstantinuksesta "ensimmäise-

nä kristillisenä keisarina", 

niarvoisessa yhteiskunnassa, 

Kirkko vaikutti jo tuolloin hyvin mo

Tämä historiallinen yhteys on nähtä-

vä myös seuraavien kummiuteen liittyvien näkökohtien ja nykyhetken 

tarkastelussa, 

Hippolytos Roomalaisen apostolinen traditio, joka ajoitetaan 

200-luvulle, puhuu kasteoppilaista "kuuntelijoina", Tässä varhais-

kristillisessä tekstissä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 

miten kasteopettajien oli tutkittava "kuulijoitten" uskoa, elämää, 

kelvollisuutta, asemaa ja ammattia ennenkuin heidät voitiin kel

puuttaa kristillisen kasvatuksen ja opetuks0n piiriin. Kun kiel

lettyjen ammattien joukossa mainitaan mm, filosofin ja sotilaan 

ammatti, on muistettava, että sotilaan ammatin vieroksuminen ei 

ole verrattavissa nykyiseen idealistiseen pasifismiin, Vieroksunta 

johtui Rooman lainsäädännöstä, joka käytännössä esti kristittyjä 

toimimasta sotilaana. Jokainen kasteopetustilaisuus päättyi rau-

han suudelmaan, rukoukseen sekä siunauksen vastaanottamiseen. En

nenpyhitettyjen lahjain liturgiaan sisältyy yhä näitä varhaiskris

tillisiä kasteopetusaineksia. 

Syyrian ortodoksisen kristillisyyden vailmtusalueella synty

neet Apostoliset konstituutiot eli säädökset, jotka koostuvat kah

deksasta kirjasta ja ajoitetaan JOO-luvulle, kiinnittävät huomiota 

myös kummien arvollisuuteen. Eukaristisen yhteisön oli hyväksyt-

tävä myös kummit. Huomattava katolinen liturgisti, professori 

Casimir Kucharek näkee kummiuden korostumisen johtuvan kristittyjen 

vainoamisesta sekä moniarvoisen yhteiskunnallisen tilanteen aihe

uttamista paineista, jotka uhkasivat vesittää kristillisen kutsu

muksen. (The Sacramental Mysteries, A Byzantine Approach, Allendale, 

N.J. 1976) Kristillistä opetusperinnettä sävytti voimakas yhteys 

eukaristiseen hurskauteen, jolle oli tunnusomaista "sisäinen juhla-

vuus
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• Kasteen ja kummeuden salaisuudet otettiin vakavasti ja ko-

konaisvaltaisesti, mutta ne salattiin ulkopuolisilta, Siksi Apos-

tolisissa konstituutioissa tuodaan hyvin selvästi ilmi kummin vel-

vollisuus tukea kasteoppilasta. Käytännössä tämä merkitsi kastet-

tavan luonteen, tapojen ja lrnko elämänpiirin ohjaamista kunnioitta

maan esikuvaa eli kummia, ja kummin välityksellä itse Jumalaa, Tuon 

lcauden kristilliset kirjailijat kirjoittavat poleemisesti juutalai

sesta proselytismistä ja osoittavat sen olevan ulkokohtaista kään-

tymistä. Kristittyjen kääntyminen eli kasteen vastaanottaminen tul-



kitaan koko elämän jyrkäksi muutokseksi. Tätä muutosta ilmensi-

vät mm. meistä hyvinkin jyrkiltä vaikuttavat vaatimukset, joitten 

mukaan kasteoppilaan oli.hylättävä aikaisemman elämänpiirin arvo-

maailma. Hänellä ei voinut olla avosuhteita, ja mikäli hän oli 

naimaton, niin kummin tuli kehottaa Kasteoppilastaan avioitumaan. 

Opetus näyttää tapahtuneen v;arsin usein perhepiireittäin. Ny

kytilanteeseen verrattuna tilannir on ehkä muuttunut vaikeammaksi, 

kun esim. ortodoksista kirkkoonliittyjää ei useinkaan seuraa koko 

perhe, vaan perhe saattaa olla hyvinkin pirstoutunut mitä erilai

simpiin uskonnollisiin ryhmiin: ateismiin, adventismiin, hellun-

tailaisiin jne. Oman aikamme itämaisperäiset ja usein gnostilais-

väritteiset "valaistumisilmiöt" vaikuttavat myös voimakkaasti uskon-

nollisessa kentässämme. Niissä painotetaan "salattua" tai "yliluon-

nollista" tietoa tai "pappien salaamaa tietoa". Useimmiten kysy

myksessä ovat opit, jotka tulevat vanhojen ja Kirkon varhaiskauden 

isien hyvin tuntemien ja selvästi torjumien itämaisten uskomusten 

verkostosta. Niille on tunnusomaista uskon elämän ikuiseen kierto-

kulkuun, sielun vaellukseen, aineellisen maailman vähättely sekä 

väite, että Siinain, Qumranin ja Egyptin käsikirjoituslöydöt ovat 

tuoneet täysin "uutta valoa kristinuskon syntyhistoriaan". 

on heidän mielestään tulkinnut väärin "historiaana". 

Kirkko 

Tässä yhteydessä on paikallaan viitata kristittyyn kasteopet

tajaan Grammatikokseen, joka pelkäsi käsitellä kasteopetustilaisuu

dessa idän mysteeriuskontoja ja myyttejä niiden eettisen arvelutta-

vuuden vuoksi. Hän sanoo painokkaasti, että niin "kuuntelijat" 

kuin heidän kumminsa saattavat käsittää väärin nämä myytit. Meidän 

yhteiskunnassamme apokryf'iset tai gnostiset tekstit näyttävät muo

dostuneen erityismielenkiinnon kohteiksi. 

Kasteopetusaika saattoi kestää ensimmäisillä vuosisadoilla 

useita vuosia, 3-5 vuotta. Piispalla oli luonnollisesti oikeus 
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vaikuttaa oppilaan edistymisen, henkisen tason ja asian sisäistä-

misen perusteella kestoon. Nykyisin ihannoidaan nopeutta ja tehok-

kuutt:, _;a näin saattaa helposti syntyä tilanne, että henkilö on 

<-sallist� ·1t ehkä vuosienkin ajan kirkolliseen elämään, mutta 

syvempi henkinen ja hengellinen kasvaminen on jäänyt vaillinaiseksi. 

Elämän kirjaan kirjoittautuminen 

Kreikkalaisten kirkkoisien kasteoppilaasta käyttämä nimitys 

"katikhoum�nos" tarkoittaa henkilöä, joka vastaanottaa ohjausta. 

Mitä sitten kasteopettajan ja kummin ohjauksella opetettiin kastet-

tavalle? Kirjalliset lähteet ovat kiinnostavi·a. Vanhan ja Uuden . 

testamentin ohella näytetään käytetyn apokryf'ista viisauskirjalli

suutta, Esterin, Juuditin ja Tobiaan kirjoja sekä Didakheta ja Her-

maan J'aimenta. Ne olivat eräänlaisia "hengellisiä tenttikirjoja", 

joiden moraalinen sisältö palveli hyvin kristillistä elämänkatsomus

opetusta. 

Kurssien ja siis myös kummien taso vaihteli suuresti Kirkon 

eri osissa. Erityisen tasokkaita kasteoppilaskursseja järjestettiin 

Egyptin Aleksandriassa, jonka teologinen koulu johtajansa Origeneen 

ansiosta loi yliopistotasoisen opetusperinteen., Toisaalta juuri 

Aleksandriassa - ehkä paljolti uusplat.onismin vaikutuksesta- alet

tiin puhua myös "eritasoisista" ja "monikerroksisista" opetustar-

peista myös kasteoppilaitten kohdalla. 

Kirkkomme liturgisen elämän kannalta on tärkeää muistaa, miten 

Suuren paaston alussa tapahtui ns. kasteoppilaitten ja heidän kum-

miensa kirjaaminen "Elävien kirjaan". Hiippakunnan piispalla näyt-

tää olleen keskeinen tehtävä kasteoppilaan hyväksymisessä _ja tämä 

selittyy hiippakuntien jäsenmäärän pienuudella ennen JOO-lukua, jol

loin hiippakunnat kasvavat sekä kooltaan että jäsenmäärältään. 

Jerusalemin piispa Kyrillos (k.J86), jolta on säilynyt histori

allisesti merkittävä opetuspuheitten kokoelma kasteoppilaille, ver-
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taa kirjaamistapahtumaa sotilaan armeijaan ottamiseen. Siinä sekä 

kummit että kasteoppilaat.merkittiin ylös. Gal1ialainen nunna 

Egeria mainitsee JOO-luvun loppupuolella Pyhän Maan matkakuvauk

sessaan kummit ja toteaa, että he olivat läsnä, kun piispan joh

dolla opetettiin kasteoppilaita. He osallistuivat eksorkistien 

jokapäiväiseen opetukseen. Eksorkisteilla näyttää olleen huomat-

tava terapeuttinen merkitys ja heidän kykynsä käsitellä mielenter

veydellisiä ja psyykkisiä •ongelmia tuo mieleen omasta ajastamme 

tri Raimo Harjulan tutkimukset afrikkalaisen ihmisen parantamispe-

rinteestä. Kristillisen eksorkismin merkitys nousee kuitenkin ehy-

estä Jumala-uskosta ja se poikkeaa ateististen terapeuttien ja psy

kiatrien halusta "tämänpuoleiseen" terveyteen ja viettien ja tar

peitten "tyydyttämisen"myönteiseen painottamiseen. 

Kirkon varhaiskauden opetuskentässä on siis piispalla ollut 

suuri merkitys ja tämä perinne näkyy yhä kaikkialla siellä, missä 

myönteisessä mielessä arvostetaan tietoa ja ymmärrystä myös uskon

nollisen kasvatuksen olemukseen erottamattomasti kuuluvina. 

Johannes Krysostomos nimittää kummeja käsitteellä 11 anadehomenoi" 

eli "vastaanottajat". Tertullianus (k.n.220), joka on roomalainen 

juristi, käyttää kummista käsitettä "susceptus" eli "takaaja". 

Tämä maallissävyinen ja lähinnä kauppakielen käsite tarkoitti kuor-

man, rasituksen ja vastuksen kantamista. Käsite on hämmästyttävän 

ajankohtainen, kun elämme maailmassa, jossa ihmiset mielellään kart-

tavat vastuuta, etenkin pitkäjänteisissä ihmissuhteissa. Länsimai-

sen ihmisen on paljon helpompaa lukea ihmissuhdeongelmista kuin 

kohdata ne elävien ihmisten, siis myös kummien ja kummilasten tasol-

la. Joo- ja 400-luvuilla käytetään kummeista myös nimityksiä "hen-

gellinen isä" ja "hengellinen äiti", mutta kasteperinteen muuttues

sa yhä enemmän lapsikastekäytännöksi, käsitteet alkavat tarkoittaa 

Bysantin kristillisessä käsitteistössä ensin rippi-isää ja myöhem-
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min tunnustajaa. 

Kummiuden profiilia nostettava 

Histcriallisen suppean tarkastelun pohjalta on ensimmäinen käy

tännön havainto se, että me tarvitsemme kummiuden hengellisen sy-

vyyden ja merkityksen uudelleenlöytämistä. Kummeus on jotakin muu-

ta kuin perhetuttavuuteen tai isän ja äidin ammattitoverien ystä

vyyteen liittyvää velvollisuutta; Karjalaiseen kummeusperinteeseen 

näyttää sisältyneen paljonkin myönteistä agraariyhteiskunnan arvo

maailmaan jäsentynyttä lämpöä ja yhteyttä, mutta itse kristillisen 

. opetusperinteen sisältö lienee jäänyt varsin ulkokohtaiseksi. 

Ehkä etäisenä jäänteenä on muistikuva ristaleipäviikosta Suuren 

paaston keskivaiheilla. 

Kasteen tai kirkkoonliittämisen yhteydessä joudutaan ratkaise

maan myös se, tapahtuuko tämä pyhä toimitus kirkossa vai kotonB. 

Mutta paljon vakavamman ja paljolti Kirkossamme ehkä syvemmin poh

dintaa ja tutkimusta vaille jääneen kysymyksen muodostaa se, miten 

seurakunta valvoo kummeuden hengellistä seurantaa ja ohjausta. 

Jääkö kaikki vain papin tai jonkin katekumenaattikerhon ohjaajien 

vastuulle? Mikä on esim. seurakunnanneuvoston osuus kirkkoon liit

tymisessä tai kastettavan kummauskysymyksessä? Tai miten me voimme 

nivoa kummeuteen kasvattamisen pirstoutuneessa yhteiskunnassamme 

jälleen edes jossakin määrin Kirkon liturgisen hurskauden ykseyteen? 

Yksistään )l:ajaanin ortodoksisessa seurakunnassa 1ii tettiin vv. 1979-

1984 kirkk�on 83 henkilöä, joista ehkä muutama on seurakunnan luot

tamuselinten jäsenten tuntema. Tai mikä on luottamuselimeen kuulu

van jäsenen tehtävä tässä kasvatuskentässä, kun kirkkoon liittyvä 

on paljon uskollisempi kirkossakävijä kuin sen tahon edustajat, joi

den tulisi määritellä, voidaanko joku ottaa Kirkkoon tai ei? Ke

väällä 1984 myös Kainuussa vieraillut Itä-Saksasta kotoisin oleva 

professori Döpman kritikoi kirkollista käytäntöämme pirstoutuneisuu-
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desta ja erityistyömuotojen harjoittamisesta. Hän viittasi DDR:n 

tilanteeseen, jossa kirkkorakennuksesta on muodostunut yhteiskun

nallisten vaikeuksien uhallakin kokoava paikka uskon julkiselle 

tunnustamiselle myös kummien osalta. Suomalaisessa todellisuudessa 

on helppo viitata myös siihen, miten toisenlainen arvomaailma on 

läpäissyt yhteiskuntamme kaikki rakenteet kuin mitä on ollut perin

teisiin ortodoksisiin esikuviin rakentunut maailma (vrt. koululai

tos, armeija, teollisuus, palvelusammatit jne.). 

Ehkä meillä olisi vakavasti harkittava kirkollisten ihmisten, 

siis myös vanhusten, jälleenlöytämistä lasten ja nuorten l(asvatta-

misessa. Nykytodellisuudelle on ominaista kuitenkin se, että useim-

miten niin kastetut, kirkkoonliitetyt kuin heidän kumminsakin elä

vät varsin kokonaisvaltaisesti irti Kirkon liturgisesta elämästä, 

etenkin katekumenaattikauden tarkeimmästä kaudesta eli Suuren paas

ton ajasta. Monelle "nykyortodoksille" ei liene täysin tuntematon

ta tunne siitä, miten "jaksaa jotenkuten olla Kirkon jäsen, ,kunhan 

ei tarvitse liiemmin kohdata pappeja". Hengellisen kasvamisen ja 

ohjaamisen vaikeudet ovat paljossa seurausta aikamme isättömästä 

ja äidittömästä "vapaasta" sukupolvesta. Työ ja harrastukset riis-

tävät elävät esikuvat ja vanhemmat ja heidän tilalleen valitaan 

"sähköiset sukulaiset" tai "poliittiset idolit". Keväällä 1984 

suoritin Kainuun Prikaatin ekumeenisten iltahartauks.ien yhteydessä 

Suuren paaston kaudella kys·elyjä, kuinka moni varusmiehistä tunsi 

kumminsa tai oli jollakin tavoin ollut häneen yhteydessä. Kun eli-

minoi suomalaisen miehen vaikeuden puhua tunteistaan tai uskonnolli

sista asioista, muodostui lopputulos melko kuvaavaksi: useimmat·'va-

rusmiehet eivät olleet ajatelleet edes koko asiaa. Mutta myös he 

olivat kokeneet murrosiän aikuistumisen ja auktoriteettien hylkimis

kauden, jolloin kummi olisi voinut olla isän ja äidin rinnalla "ul-

kopuolisena" myönteisenä tukena ja auttajana. Kodit ja vanhemmat 
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tarvitsevat tukea ja yhteisen työskentelyn ja kasvamisen jälleen

löytämistä. Paljon kummien kristillisestä kasvatusvastuusta on 

nykyisellään vanhemmilla. Mutta Kirkolla voi olla tässä kysymyk-

sessä, kuten yleisittäinkin aikamme kasvamiskysymyksissä paljon 

tärkeämpi merkitys kuin osaamme arvioida. Kirkon jäseninä me voim-

me muodostaa joukon, joka ammentaa histcrl.ansa käytännön havainnois

ta ja nousee rohkeasti puolustamaan eettisten arvojen ja vastuun 

merkitystä myös kokonaisvaltaisen kristillisen kasvamisen alueella. 

Kotitalousteknikko 

Eira Saatsi 

KUMMEUS KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA 

Kummeuden vaativa tehtävä on itselleni selvinnyt viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Kun tehtävän vaativuutta syvällisesti ajattelee, 

niin ainakin itselleni tulee ajatus, että en ole sopiva kummin teh-

tävään; en pysty toimimaan siten kun kummin tulisi toimia. Kuiten-

kin olen itsekin uskaltautunut kummiksi ja toivon, että kenties 

voisin hengellisesti kasvaa ihmisenä edes vähän Jumalan avulla, 

eihän täydellisiä ihmisiä ole olemassakaan. 

Kummin ensisijainen ja tärkein tehtävä on juuri kummilapsen 

hengellisen elämän perustan laskeminen ja sen kasvattaminen. Kun 
kasteessa/ 

kummi lapsen puolesta vastaa luopuvansa Saatanasta ja yhdistyvänsä 

Kritukseen,· hän todella sitoutuu tämän tehtävän hoitamiseen aina 

siihen saakka, kun kummilapsi itse ymmärtää tämän lupauksen merki-

tyksen ja haluaa sitä itse noudattaa. Myös uskontunnustuksen luke-

minen lapsen puolesta kasteen aikana velvoittaa kummia käytännössä 

elämään kirkon yhteydessä kummilastaan opettaen siten, että lapsi 

kehittyessään ja kasvaessaan voisi ymmärtää, mitä yhteinen uskon

tunnustus todella merkitsee. 

Käsitykseni mukaan viimeistään l�ummiksi lupautuessamme meidän 
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tulisi ymmärtää oman esimerkin merkitys tulevalle kummilapsellemme. 

Jos emme ole aktiivisia seurakuntalaisia, emme osallistu kirkon 

jumalanpalvelustoimintaan, emme voi täyttää kummin tehtäväämme. 

Pelkkä hyvä ystävyys tai sukulaisuus ei koskaan saisi riittää kum-' 

meuden perusteeksi, vaikka se sitä valitettavan usein tänä päivänä 

onkin. Kun on kysymys ns. ekumeenisesta perheestä, kummin pitäisi 

olla todella kirkkoaan rakastava, että hän voisi kummin tehtävän 

ohella olla hengellisenä tukena aviopuolisolle, joka vähemmistökirk

koon kuuluvana monesti aivan suotta tänäkin päivänä arkailee oman 

uskontonsa harjoittamista kodissaan. Kummi voisi hyvänä diplomaat-

tina tehdä todella suuriarvoista työtä ohjaten samalla kummilapsen-

sa vanhempia. Ensiarvoisen suuri merld tys hyvällä kummilla on sil-

loin, jos ekumeenisen perheen ortodoksi-perheenjäsen kuolee tai 

perheessä koetaan avioero. Lasta ei saisi jättää uskonelämässään 

orvoksi tai sysätä tehtävä toisuskoisen vanhemman hoidettavaksi 

hänen parhaaksi näkemällään tavalla. Tietysti silloin, jos-lapsen 

molemmat vanhemmat kuolevat, esim. auto-onnettomuudessa, kummi jou

tuisi käytännössä täyttämään heidän paikkansa kummeuden alkuperäi-

sen tarkoituksen mukaan. En tiedä, kuinka yleistä tämän päivän 

Suomessa on, että kummilapsi saa kummin huoltajakseen ko. tilanteessa. 

Kuunnellessani viime syksynä sisar Annelen mielenkiintoista esi

tystä Kreikan luostareista ja luostarilaitoksen merkityksestä orto

doksisuudelle, jäi erityisesti mieleeni hänen selvityksensä rippi

isä - rippilapsi suhteesta Kreikassa. Kuinka se on käytännönlä-

heistä ja jokapäiväisiin asioihin neuvon kysymistä. Parhaimmillaan 

kummin suhde kummilapseeen olisi varmasti tällainen, neuvon kysy-

mistä vaatteiden ostoon, seurusteluun ym. Tietenkään sekä kummi 

että kummilapsi eivät saa unohtaa ja väheksyä hengellisen rippi

isän merki�ystä. 
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Tietysti aineellisessa mielessä muistaminen ja auttaminen on 

myös kummin tehtäviin kuuluvaa. Mutta maallisia lahjoja tärkeäm-

pää on se, että kummi muistaa pienestä lapsesta saakka viedä las

ta kirkkoon ja ehtoolliselle, hankkia hänelle kaularisti, nimikko

ikoni, selvittää oman suojeluspyhän elämänkerta, ohjata ortodoksi

sen kirjallisuuden pariin iän ja ymmärryksen lisäännyttyä, ja ni

menomaan oman esimerkin avulla opettaa häntä rakastamaan kirkkoaan. 

Olen oman lapseni kohdalla huomannut lapsen ylpeyden kumminsa muka

naolosta jumalanpalveluksissa ja muussa kirkon toiminnassa hänen

mainitessaan, että huomasitko miten kummini teki nyt sitä ja tätä,

Aikuisena kirkkoon liittynyt on käsitykseni mukaan yleensä aika

hyvin selvillä kirkon perinteestä ja tavoista, mutta silloinkin Pän 

tarvitsee tuekseen mahdollisimman palavahenkisen kummin, joka rak

kaudella ohjaa ja tukee kummilastaan eteenpäin ja jolta voi arkai

lematta tulla kysymään neuvoa tuntematta itseään tyhmääkin tyhmem-

mäksi. Luulisin, että aikuisena ortodoksisen kirkon löytänyt ihmi-

nen kokee monasti mielipahaa seurakunnan jäsenten välinpitämättö

myydestä kirkkoaan ja uskonperinnettään kohtaan. Keskustelut täs

säkin asiassa kummin kanssa voisivat olla hyödyllisiä ja tukea an

tavia. 

Käsitykseni mukaan kummeuden käsitettä voitaisiin ainakin jos

sain määrin rinnastaa seurakuntaelämässä suhteeseen toinen toisiim-

me. Omalla esimerkillämme voisimme kannustaa ja tukea toisiamme,

jos yrittäisimme elää jokapäiväistä elämäämme ortodokseina, osallis

tua aktiivisesti jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnalliseen

toimintaan. Tällä tavoin kummilastemme ja omien lastemme rakkaus 

Kristuksen Kirkkoon kenties syttyisi ja oma hengellinen elämämme 

saisi suuresti kaipaamaansa ravintoa. 
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