


 Pühendumine

 Tunded

 Osadus

 Konfliktid

 Sõnad

 Teod

 Usaldus ja andestus

 Armastus





 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 väikeseid 

suure armastusega. 

(Ema Teresa) 



 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.





Jumal on loonud inimesele tunded

Aktsepteerin enda ja teiste 
tundeid

Tunded kui küttekeskus, mis 
soojendab ristivanemluse suhet

Turvatunne ja soe jumalapilt loob 
aluse lapse kristlikule usule

Ristivanem kui turvaline peegel 

Kõiki tundeid saab Jumalaga 
jagada. 



Usuline kogemus 
koosneb tundest, teost, 
mõttest ja seisundist. 

Tunnetest oluline püha 
kogemus: “… võta jalatsid 
jalast, sest paik, kus sa 
seisad, on püha 
maa!” (2Ms 3:5) 

Ristivanem hoiab oma 
suhet Jumalaga





 … on tihe ühendus, 

siiras suhe, 

vastastikune jagamine 

ja osasaamine.

… on kahesuunaline:

 tähendab seotust 

Jumalaga (vertikaalselt)

 seotust kaasinimesega

(horisontaalselt)



 Kasvades vajab laps turvalist 

täiskasvanut, kes ei ole pereliige. Et 

kurta muret, küsida abi. 

 Ristivanema roll muutub ajas.

 Puudutus, kallistamine ja head sõnad 

käivad turvalise suhte juurde. Sellest 

kujuneb positiivne minapilt, mis on 

aluseks ka turvalisele jumalapildile.

 Palvetades oleme osaduses üksteise ja 

Jumalaga.

 Vaheülesanne: kuidas saan ristiperes 

suurendada osadust? 



➢ Kuuluvustunne on 
üks inimese 
põhivajadustest.

➢ Mis tekitab 
koguduses 
osadustunnet?

Jumalateenistus?
Kirikukohv?

Naeratus?
…?





 Osadus tähendab olla seotud üksteise ja 
Jumalaga

 Et leida ja hoida osadust, on vaja Jumala 
kaudu pidevalt uueneda ehk oluline on 
palveosadus

 Hea suhe ristivanema ja ristilapse vahel loob 
aluse turvalisele Jumala-pildile ja annab 
võimaluse toetada ristilapse usulist arengut.





 Paratamatus, arengu alus, 
liikumapanev jõud, 
kannatus?

 Kahe erineva kokkupõrge

 Kõik konfliktid ei ole 
lahendatavad. Sellega tuleb 
leppida.

 Inimene on Jumala loodud, 
pattu langenud ja lunastatud. 
Kristlasena julgen 
tunnistada: alati pole kõik 
hästi.



 Sõnastage probleem
 Kuula tähelepanelikult, mida 

lapsel on öelda
 Anna ruumi tema tunnetele
 Küsi täpsustavaid küsimusi
 Eriarvamusest saab 

probleem kui sellega ei 
tegeleta

 Kui laps saab väljendada 
oma tundeid ja mõtteid, on 
ta rohkem valmis kuulama 
ka teiste seisukohti 

 Mõnikord leiab laps 
probleemile ise lahenduse



 On loomulik osa elust, ka kristlase elus.

 Probleemides (nt perega, kogudusega, 
Jumalaga) jääb ristivanem ristilapse kõrvale.

 Ristivanem saab ristilast toetada, et toimuks 
areng läbi konfliktide. Eeskuju oluline.

 Konfliktid ja usu läbi katsumine on loomulik 
osa inimese vaimuliku kasvamise protsessist.





 Alguses oli Sõna ja 
Sõna oli Jumala juures ja 
Sõna oli Jumal. (Jh1:1)

 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie 
keskel, ja me nägime tema 
kirkust nagu Isast Ainusündinu 
kirkust, täis armu ja tõde. 

(Jh 1:14)

 Ristimise aluseks on sõnad pühakirjast:  
„Minge siis, tehke jüngriteks kõik 
rahvad, ristides neid  Isa ja Poja ja Püha 
Vaimu nimesse.“ (Mt 28:19)



Siin on valik nõuandeid ristivanematelt. Mida pead sina oluliseks?

 Kuula enne, kui räägid. 

 Tunne oma ristilapse vastu huvi, näiteks küsi, kuidas tal läheb.

 Märka oma ristilapse tugevusi ja julgusta teda.

 Märka tema küsimusi ja kahtlusi.

 Ära õpeta, vaid arutage koos – oleme kaasteelised.

 Räägi oma ristilapsega ausalt – ka oma kahtlustest ja otsingutest, usust ja 
Jumalast.

 Ristivanem on kristliku sõnavara allikas.

 Räägi oma ristilapsele lugusid – nii tema ristimisest kui ka piiblilugusid.

 Anna oma sõnadega eeskuju – räägi head.

 Välised sümbolid (kaelarist, palvehelmed) annavad võimaluse vestluseks.

 Õpeta ristilapsele lihtsaid palveid, veetke palvehetki koos. Julgusta palvetama!

 Mida ütled, seda ka tee! Rääkige läbi vastastikused ootused.

 Räägi ka perele, mida ristilapsega koos tegid, millest rääkisite. Ole 
peenetundeline, ära reeda saladusi, mida sulle on usaldatud.



Surm ja elu on keele võimuses. (Õp 18:21a)

 Rääkimiseks on vaja aega ja ruumi.

 Kuula, mida laps ütleb ja ütlemata jätab.

 Ole eeskujuks oma sõnades. Räägi lugusid, 
rikasta lapse kristlikku sõnavara.

 Kiida ja julgusta.

 Hoia ristilast oma südames ja eestpalvetes!





 Sõna sai lihaks – armastus ja usk saavad 
nähtavaks tegudes.

 Millised on teod, mis hoiavad usuelu, tugevdavad 
meid kristlastena? 

 Kristlus on üksteise teenimine.

 Koos veedetud aeg kasvatab lähedust ja 
armastust.

 Ideekorje: Pane kirja, milliseid tegevusi

koos oma ristilapsega teha! Jagage!



Lapsega:

 Mängime koos

 Kujundan teadlikult 
traditsioone kooskõlas 
perega

 Viin lapse pühapäevakooli 
…

Lapse ja ka täiskasvanuga:

➢ Lähme koos palverännakule

➢ Kingin usku toetavaid asju, 
raamatuid

➢ …





 Mis on usalduse alus? 

 Usaldus ristivanema, 
ristilapse, pere ning 
koguduse vahel ja 
Jumalaga on suur 
väärtus!



 Ristivanema, ristilapse  ja pere vaheline suhe peab olema 
usaldusväärne. Usaldus sünnib sõnade ja tegude ühtsuses. 
Tee, mida oled lubanud ja ole lapse jaoks olemas!

 Andestamine puudutab inimese suhet iseendaga, teiste 
inimestega  ning Jumalaga ja tähendab sisemist 
lahtilaskmist toimunust, emotsionaalset tervenemist ja 
Jumala usaldamist. Täieliku suhete taastamise juurde 
kuuluvad nii andestus kui ka lepitus.

 Usaldus ja andestamine on seotud. Kui suudan andestada, 
siis saan taastada ka usalduse.



 Alati on võimalik uuesti 
alustada. 

 Südamest tulev 
kahetsus on oluline.

 Otsi kontakti, ka kui 
elu/probleemid on 
viinud lahku.

 Andesta iseendale!

 Andestamine on 
usalduse allikas.







Armasta Issandat, oma Jumalat,
kogu oma südamega ja kogu oma hingega 
ja kogu oma mõistusega!
See ongi suurim ja esimene käsk.
Teine on selle sarnane: Armasta oma 
ligimest nagu iseennast! (Mt 22:37–39)

Milliseid armastuse tasandeid on siin 
kirjeldatud?



• Sõnad

• Teod

• Hellus

• Ühine aeg

• Üllatused

• …
Mis on sinu armastuse keel?

Kuidas ristilaps märkab sinu armastust?



Milline ehituskivi ristivanemluse majas on 
minus/meis kõige enam arenenud? Mida 
võiksin/võiksime juurde õppima?



 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



Sest nii nagu ihu on 
üks tervik ja sel on 
palju liikmeid, aga 
kõik selle ihu 
liikmed, kuigi neid 
on palju, on üks 
ihu, nõnda on ka 
Kristus. (1Kr 12:12)


