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HYVÄ KONFIRMOITAVAN KUMMI/LÄHEINEN

Aika rientää… Eihän siitä niin kauan ole, kun hänet kastettiin ja
nyt hän on jo rippikoulussa. Pian on aika viettää yhdessä juhlaa!

Yhdelläkään lapsella ei ole liian monta tukipilaria. Siksi kummi on
tärkeä. Hyvä lahja kummilta on yhdessä vietetty aika, mutta
lahjoista parhaimpia on myös rukoilla lapsen puolesta.
Rukouksen siunaus kantaa lasta silloinkin, kun omat kädet eivät
yllä.
Ottaessaan etäisyyttä kotiin nuori kaipaa luottoaikuista, jolle
kertoa asioistaan. Siksi kummin on hyvä viestittää: ”Täällä ollaan!
Tule, jos tarvitset.”

Kastejuhlassa kummi on luvannut osallistua kummilapsensa
kristilliseen kasvatukseen. Sen voi tehdä esimerkiksi pitämällä yllä toivoa, kun lapsen
elämässä on tiukka paikka. Konfirmoitava nuori vahvistaa omalta osaltaan sitoutuvansa
siihen kristilliseen uskoon, josta hän jo kasteessa on tullut osalliseksi. Ehkä Sinäkin olit
kastejuhlassa rukoilemassa hänelle Jumalan siunausta.

Konfirmaatiossa olemme jälleen pyytämässä hänelle Jumalan siunausta. Olemme iloisia,
että olet lupautunut kanssamme toimimaan siunauksen välittäjänä. Kun siunatessa
panemme yhdessä käden hänen päänsä päälle, se on merkki siitä, että hänestä välitetään.
Siunatessamme kauttamme välittyy myös Jumalan huolenpito, hyväksyntä ja rakkaus.

Konfirmoitava nuori on valinnut juuri Sinut yhdeksi siunaajistaan. Kätten päälle panemisen
yhteydessä sanot siunattavan etunimen, jonka jälkeen lausumme kaikki yhdessä
"Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus
olkoon sinun kanssasi".

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Kellokosken rippikoulun KONFIRMAATIOMESSUUN
la 19.9.2020 klo 11 Mikaelinkirkkoon Kontulaan (Emännänpolku 1, 00940 Helsinki).
Erillistä harjoitusta ei tarvita. Kun siunaamisen aika on, kummeja pyydetään tulemaan
alttarikaiteen ääreen oman kummilapsensa taakse. Tämän jälkeen siunaus tapahtuu
edellä kuvatulla tavalla.

Mikäli sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä.
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           Kummin rukous

Ajattelen sinua kummilapseni silloinkin,
              kun silmäni eivät sinua näe.

Ristin käteni ympärillesi silloinkin,
kun en ole konkreettisesti paikalla.

Kiitän, että Jumalan silmät
näkevät sinut joka hetki.

Kiitän, että Hänen suojaavat kätensä
ulottuvat sinuun joka päivä.

Rukoilen,
että juurtuisit tähän elämään vahvasti,

että tuntisit arvosi ja
voisit luottavaisesti kulkea tietäsi.

Rukoilen,
että kääntäisit kasvosi usein kohti taivasta,

                     että tietäisit Luojasi
                 ja kutsuisit häntä Isäksi.

          Siunaan sinua kummilapseni.
                                Aamen.


