


 Pühendumine

 Tunded

 Osadus

 Konfliktid

 Sõnad

 Teod

 Usaldus ja andestus

 Armastus





 Mida tähendab sulle 
sõna “pühendumine”? 
Mis seostub selle 
sõnaga?

 Jaga oma mõtteid!



❖ Vundament ei pea 

olema värviline,
vaid tugev.

❖ Hall taustavärv toob 
esile teised värvid.

❖ Seostatud 
turvatunde, 
usalduse, 
mõõdukuse ja 
küpsusega.

❖ Ja sadas paduvihma ja tulid veevood 

ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu 

seda maja, aga see ei varisenud, sest 

see oli rajatud kaljule. (Mt 7:25)



 ‘Pühenduma’:
1) ennast mingile tegevusele, alale, harrastusele 
pühendama (nt tööle, õppimisele; tõmbus eraklusse, 
et Jumalale pühenduda);

 2) end millegi võimusesse andma.
(“Eesti keele seletav sõnaraamat” 2009)

 ‘Pühendama’ pärineb tüvest ’püha’: jumalale, temaga 
ühenduses olevale või vagale isikule, tema 
meelelaadile, eluviisile omane. (“Etümoloogia 
sõnaraamat” 2012)

 Pühendudes oleme ühenduses Pühaga/Jumalaga ja 
saame teostada end ristiinimesena.



 Kellele või millele 
olen mina 
pühendunud?

 Kuhu paigutad siia 
kaardile ristivanema 
pühendumise?



 Ristivanema pühendumine on elukestev

 Algab otsusest ja jah-sõnast ristimisel

 Saad osaks ristiperekonnast

 Keegi pole kohe valmis – asume ühisele 
teekonnale koos ristilapse, tema pere, koguduse 
ja Jumalaga    

Ei pea tegema suuri asju,   

vaid väikseid 

suure armastusega. 

(Ema Teresa) 



 On ristimise tunnistaja ja 
sidemeks kirikuga

 Turvaline täiskasvanu
 Kristlasest sõber, eeskuju 

ja vaimulik vanem
 Eestpalvetaja
 Perekonna tugi kristlikul 

kasvatamisel
 Vanemate kaotuse korral 

õigus taotleda eestkostet

Tahad midagi lisada?
Arutage paarides!



 Kiriku kogemusele
 Koguduse toele

 Enda suhtele 
Jumalaga

 Ristivanema 
eeskujule

 Kogemusele ristilaps 
olemisest

 Teiste ristilaste ja 
ristivanemate 
lugudele





… on esimene ja ainukordne sakrament, mis

rajaneb Jeesuse käsul ja tõotusel:

 Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: 
“Minule on antud kõik meelevald taevas ja 
maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik 
rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu 
nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida 
mina olen teid käskinud! Ja vaata, mina olen 
iga päev teie juures ajastu lõpuni.” 

(Mt 28:18-20)



 Ka täiskasvanud ristitav võib valida 

ristivanemad.



 Ristimistalitus 
valmistatakse ette 
koos vaimuliku ja 
perega.

 Ristivanem ristimise 
tunnistajana on 
kohal.

Ristivanem saab:

 Tunnistada usku

 Palveid ja 
pühakirja lugeda

 Hoida ristitavat 
süles

 Hoida 
ristimisküünalt

 Kinkida rist



 … on ristivanemaks olemise aluseks.

 Ristivanema pühendumine on elukestev, 
algab ristimisel.

 Saame osaks ristiperekonnast ja asume 
ühisele teekonnale ristilapse, tema pere, 
koguduse ja Jumalaga.



Õnnis on inimene,

kelle tugevus on

sinus, kelle mõttes

on pühad teekonnad.

(Ps 84:6)

Issand, kelle juurde me peaksime

minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me

oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled

Jumala Püha. (Jh 6:68-69)



Kõigeväeline Jumal, Sina oled meid uuesti

sünnitanud veest ja Vaimust. Me oleme Sinu

lapsed. Täname Sind, et oled kindlaks kaljuks,

kellele ristivanematena saame toetuda. Aamen


