Minut on kastettu ortodoksiksi

Kaste on ortodoksisen kirkon pyhä
toimitus. Ennen kasteen aloittamista
lapselle annetaan nimi.
Pappi kastaa vauvan pyhitetyssä
vedessä kastealtaassa. Pappi myös
voitelee lapsen pyhitetyllä voiteella.
Silloin rukoillaan lapselle hyvää ja
Jumalan siunaamaa elämää. Pappi
laittaa lapselle kaulaan kasteristin.

K

aste tapahtuu
yleensä kirkossa.
Pappi kastaa vauvan
kas-te-al-taas-sa.
Lapsi saa nimen
ennen kastetta.
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Mikä on kas-te-al-las?
Kasteallas on iso
ve-si-as-ti-a.
Sitä säi-ly-te-tään
kirkossa.

Pappi upottaa lapsen
kastealtaaseen kolme
kertaa. Kasteallas
kierretään kolmesti.
Kierrokset tarkoitta vat
Pyhää kolminaisuutta eli
Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää
Henkeä.
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Kummit ovat isän ja äidin
apulaisia
Onni-vauva kastettiin kotona
Uskonnonopettaja oli pyytänyt lapsia tuomaan kastekuvia
tunnille. Anni näytti omaa kuvaansa ja kertoi, että hänen
kastemekkonsa oli todella vanha. Se oli ollut jo Annin
mummin päällä, kun tämä kastettiin.
– Ajatella, hämmästeli opettaja. Noin kaunis
vaaleanpunainen mekko ja hienot pitsikoristeetkin! Sinut,
Anni, on siis kastettu kirkossa. Kuvassa
näkyykin suuri kasteallas.
Onnikin laittoi kuvansa
dokumenttikameran alle.
Hän kertoi, että heiltä kotoa
oli silloin ollut lähimpään
kirkkoon pitkä matka,
melkein sata kilometriä.
Siksi pappi oli tullut heille
kotiin.

K

asteessa kummi pitää lasta sylissään.
Kummin tehtävä on tu-tus-tut-taa kum-mi-lap-si
kirkkoon ja rukoilla lapsen puolesta.
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Kun vauva kastetaan, hän on kummisetänsä tai
kummitätinsä sylissä. Sitä kummia kutsutaan
sylikummiksi. Lapsella voi olla myös muita
kummeja.
Jokainen kummi on tärkeä. Kummi opastaa
lasta ortodoksisen kirkon asioihin yhdessä
lapsen vanhempien kanssa. Kummi ja
kummilapsi voivat esimerkiksi käydä yhdessä
jumalanpalveluksessa, ja kummi voi rukoilla
kummilapsen puolesta. Myös kummilapsi
muistaa kummia rukouksissa ja merkkipäivinä.

Ortodoksisessa kasteessa kummin
tulee olla ortodoksisen kirkon
jäsen. Tyttövauvan kummi on
yleensä nainen ja poikavauvan
kummi on mies.
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Mikä onkaan kummin tehtävä?
– Onni kuule, montako kummia sinulla on? uteli Anni.
– Jaa, miten niin? ihmetteli Onni.
– Sitä vaan, että jos on paljon kummeja, saa paljon lahjoja.
Mitä useampi kummi, sitä enemmän lahjoja. Ainakin jouluna.
Eikös vain? päätteli Anni.
Onni jäi miettimään ihan muuta kuin lahjoja. Hän sanoi:
– Me ollaan kummin kanssa käyty monta kertaa tsasounassa.
Ne päivät on olleet mukavia.

Ortodoksisuus näkyy ja kuuluu

O

r-to-dok-si-set kirk-ko-ra-ken-nuk-set ovat ulkoa
ja sisältä e-ri-lai-si-a kuin muut kirkot. Kirkossa on
ta-val-li-ses-ti sipulin muotoinen kupoli. Kupolin
päällä on risti. Kau-pun-gis-sa on yleensä kirkko ja
maa-seu-dul-la tsasouna.

Suomessa on paljon ortodoksisia kirkkoja.
Kirkot sijaitsevat usein kaupungissa. Maaseudun
rukoushuoneita kutsutaan etenkin Itä-Suomessa
nimellä tsasouna.
Sekä kirkossa että tsasounassa voi olla
jumalanpalvelus. Sen toimittaa pappi.
Jumalanpalveluksen aikana pappi suitsuttaa ja
lukee ääneen ja kirkkokuoro laulaa.
Ortodoksisen jumalanpalveluksen voi myös
kuulla radiosta tai katsoa televisiosta.
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