




 Roheline värv – kasv, elu, loodus, harmoonia, energia, värskus, 

turvalisus ja keskkond.  Luterlikus kirikus on roheline värv 

(kirikuaastas ja liturgias) argieluga seotud, igapäevane elu.

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

 Sõna sai lihaks – armastus ja usk saavad nähtavaks tegudes.

 Kristlus on üksteise teenimine. 



Kui puu on hea, 

siis on ta viligi hea, 

või kui puu on halb, 

siis on ta viligi halb; 

sest puud tuntakse 

tema viljast.

(Mt 12:33)



KOOS VEEDETUD 
AEG KASVATAB 
LÄHEDUST JA 
ARMASTUST.



 Pane kirja, milliseid 

tegevusi saad koos oma 

ristilapsega teha.

 Jagage suures ringis!



LAPSEGA
 Mängime koos
 Olen turvaline täiskasvanu 

ristilapse kriisides
 Saan rääkida ristilapse 

ristimisest
 Kujundan teadlikult 

traditsioone kooskõlas lapse 
perega

 Aitan vanemaid, nt hoian last, 
see on hea aeg, et suhelda

 Viin lapse pühapäevakooli



ÜLDISELT (nii lapse kui ka täiskasvanuga)

 Saan anda kristlikku sõnavara – rääkida sümbolite jms 
tähendusest, usu sisust, piiblilugusid, ühised palvesõnad jne

 Saan anda vaimulikke teadmisi, väärtusi

 Eestpalve. Lisan ristilapsed nimeliselt igapäevastesse palvetesse

 Saan olla koos heades tegudes, koos ristilapsega teenida

 Pean meeles tähtpäevi, eriti ristimispäeva. Pean ristilapsi meeles 
suurtel pühadel

 Olen kontaktis

 Püüan luua usaldusväärset suhet

 Puudutan (nt kallistan), ütlen häid sõnu



 Viia ...
◦ pühapäeval kirikusse,

◦ palverännakule,

◦ kinno, teatrisse, kohvikusse,

◦ matkale (nt saab samal ajal rääkida Iisraeli rahva kõrberännakust)

 Palun, et kogudus hoiaks eestpalves ristivanemad ja 
ristilapsed

 Suhtlen teiste ristivanematega, et jagada kogemust

 Olen eeskujuks andestamises ja leppimises

 Peegeldan ristilapsele Jumala armastust

 Koos oldud aeg kasvatab armastust!

 Olen eeskujuks

 Pajatan katsumustest ja kordaminekutest



 Kingin asju, mis toetavad usku

 Toetan rahaliselt materiaalsete raskuste puhul

 Korraldan ühistegevusi

 Saadan kaarte, sõnumeid, kirju

 Teen südamest tulevaid 

kinke



 Palve – õpeta ka ristilast palvetama ja palvetage koos lapse ja 

perega.

 Lapsega koos kirikus käimine. Lapse usulise kasvamise 

toetamine.



 Arutle ristilapse perega läbi 

kõik tegevused, mida plaanid 

teha. 

 Kuidas mina ristivanemana 

saan perega sidet pidada?

 Vanemaid kaotades ristilapse 

kasvatamine, hooldamine. 

Kas olen valmis?



Arutelu:

 Millised teod toetavad 

MINU suhet Jumalaga?



 Sõna sai lihaks – armastus saab nähtavaks tegudes.  Armastus 

ristivanema ja ristilapse vahel saab nähtavaks tegudes.

 Koos tegemine – tehke seda, mida koos on tore teha.

 Eeskuju.



Kõik teie teod sündigu

armastuses! (1Kr 16:14)

Looja Jumal, lase meie tegudel olla

ülesehitavad ja teenivad. Luba meil

hoida silmad Sinu Poja Jeesuse

lunastustööl ja tuleta meile

meelde, et usk, lootus ja armastus

saavad nähtavaks tegudes. Aamen.


