


 Meenuta ühte olukorda, kus kellegi sõna 
või mõni lugu on sind puudutanud või 
aidanud.

 Jagage lugusid!



 Nii nagu vesi 
peegeldab seda, mis 
on taevas, nõnda ka 
meie sõnad 
peegeldavad teistele 
inimestele seda, mis 
on meie südames. 

 Allikavesi – Kristus 
kui eluvesi, lihaks 
saanud sõna.



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

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



 Oluline on, mida, miks ja 
kuidas räägime.

 Järgmisel slaidil on rida 
ütlusi. Vali üks neist. 
Mida see sinu jaoks 
tähendab?

 Jagage üksteisega oma 
mõtteid!



» Headus on keel, mida kurdid kuulevad ja pimedad 
näevad. Mark Twain

» Head sõnad on lühikesed ja neid on lihtne öelda – nende 
mõju on aga otsatu. Ema Teresa

» Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei 
oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või 
kõlisev kuljus. 1. kiri korintlastele 13:1

» Mida vähem sõnu, seda parem palve. Martin Luther

» Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest 
me oleme üksteise liikmed. Kiri efeslastele 4:25

» Sõbralikud sõnad on nagu kärjemesi, magusad hingele ja 
kosutuseks kontidele. Õpetussõnad 16:24

» Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad 
hõbevaagnail. Õpetussõnad  25:11

» Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige 
ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad 
saaksid armu. Kiri efeslastele 4:29
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 Arutage paarides: Millist kristlikku sõnavara 
kasutad suheldes oma ristilapsega? Millised 
on need eluvee sõnad, mida tahan, et mu 
ristilaps kannaks oma elus?

 Koostage paarides kogunenud sõnadest 
(k)ristsõna



 Mõelge rühmas välja 3–5 uut sõna, mida 
tahate oma ristilapsele õpetada, aga mida 
pole veel olemas.
Valige kristlikust sõnavarast mõned, mis võivad

lastele olla keerulised mõista, ja püüdke neile

leida uued tabavad vasted. Need võivad olla

seotud kirikuga, pühadega, talitustega,

õpetusega. Nt: altar, kantsel, nelipühad, ristima, 
pagan, leer, lunastus jne



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.



 hella kõnega,

 imetlevate ja kiitvate 
sõnadega,

 küsimuste ja huviga,

 peatumise ja 
vestlusega.

 Ütle lapsele, et 
armastad teda.

 Häid sõnu võid öelda 
ka oma tunnetest 
sõltumatult.



Toeta oma ristilapse ja 
ta pere omavahelisi 
suhteid: 
 Julgusta last ja peret

oma mõtteid ja 
tundeid sõnastama.

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



 Ristivanem saab vastata 
küsimustele, mis lapsel 
tekivad seoses kogudusega. 
Nt mida tähendab olla 
koguduse liige.

 Too koguduse eestpalvesse 

◦ oma ristilapse mured,

◦ üldiselt ristilapsed ja 
ristivanemad.



 Iga ristivanem saab 
teha oma ristilapse 
eest eestpalveid –
ka siis, kui midagi 
muud teha ei saa.

 Sõnasta endale, 
mida tähendab olla 
Jumala laps ja mis 
on minu usu sisu, 
siis on kergem seda 
ka ristilapsele edasi 
anda.



Surm ja elu on keele võimuses … (Õp 18,21)

 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!



Ema Teresa on öelnud: “Head sõnad on lühikesed ja
neid on lihtne öelda – nende mõju on aga otsatu.”
Hea taevane Isa, õpeta meid kõnelema sõnadega, mis
puudutavad, mis hoiavad ja viivad edasi ühes Sinuga.
Aamen.


