


 Mida mõistan 

konflikti all? 

Mida olen kogenud?

 Jaga paarilisega!



 Punane on vastuoluline 
värv. 

 Temas on tuld, uhkust, 
võimu, võitlust, vaenu, 
aga ka armastust.

 Ka ristiusus sisaldub 
konflikt: Jeesus peab 
armastusest surema, 
et teised saaksid 
elada. 



 Paratamatus, arengu alus, 
liikumapanev jõud, 
kannatus?

 Kahe erineva kokkupõrge

 Kõik konfliktid ei ole 
lahendatavad. Sellega 
tuleb leppida.

 Inimene on Jumala loodud, 
ta on langenud ja 
lunastatud. Kristlasena 
julgen tunnistada, et alati 
pole kõik hästi. Samas 
lootuse märk, ristimärk 
alati olemas.



 Ristivanem saab 
ristilast toetada, et 
toimuks areng läbi 
konfliktide. 

 Konflikt on arengu alus 
ja seda ei pea kartma.

 Oluline mõista, kes on 
kellega konfliktis?

 Räägi!

 Konfliktide 
lahendamise oskuseid 
on võimalik õppida!



 Kuidas ristivanem saab 
ristilast toetada tema 
konfliktides? Mina areng, 
mina piirid.

 Kuidas hoida suhet 
erinevates konfliktides? 
Lepituskäitumine ja 
andestus.

 Ristivanem annab eeskuju ja 
mustreid, kuidas lahendada 
konflikte konstruktiivselt. 



 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



 Kuidas ristivanem 
saab toetada 
konfliktis pere?

 Ristivanem peab 
austama pere poolt 
seatud piire!

 Toetav suhe 
ristivanema poolt 
oluline!



 Kuidas toetada kui ristilapsel probleem kogudusega? Kes 
aitab konflikti lahendada? Kas näiteks kogudus aitab kui 
on probleem ristilapse ja ristivanema vahel? Kuidas 
kogudus aktsepteerib ristilast? 

 Probleemides jääb ristivanem lapse kõrvale, on kriitilistel 
hetkedel olemas.

 Erinevuste austamine! Konfliktid võivad kerkida kui on 
tegu erinevatest konfessioonidest/kogudustest pärit 
ristilapse ja ristivanematega.



 Määratlege täpselt käsitletav mure
 Igaüks saab pakkuda lahendusi
 Kellegi mõtteid ei alaväärtustata
 Hinnatakse esitatud ideid
 Valitakse kõige paremini kõlav ettepanek 
 Lepitakse kokku, et proovitakse idee 

toimivust
 Lepitakse kokku, millal hinnatakse lahenduse 

toimivust





 Isiklik usuline kriis ja konfliktid.

 Konfliktide aktsepteerimine + eeskuju ka selles.

 Andestamine, aktsepteerimine, lepitus.

 Inimene on Jumala loodud, ta on langenud ja 
lunastatud.

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

 Kas on lubatud olla vihane/nördinud Jumala 
peale?



 Pane end ristilapse 
olukorda!

 Harjutame! 

Kes soovib tulla

vabatahtlikuks?



 Kodu on tihti erinevate soovide võitlusväli. Konfliktid 
sünnivad, kui tegutsemisele on seatud piirid. Vanemad 
peaksid pidama seatud piiridest kinni, isegi kui tunded üle 
keevad. On oluline, et laps näeks vanemate eeskujul, kuidas 
erimeelsusi konstruktiivselt lahendada.

 Kuidas olla ristivanemana eeskujuks, mõista konflikti 
olemust ja leida konstruktiivsed viisid konflikti 
lahendamiseks või lahendamata konfliktiga leppimiseks?

 Kristlus on oma iseloomult konfliktne usund: Kristus sureb 
armastusest, et teised saaksid elada. Tugevus ja vägi 
peituvad nõtruses. 



 On loomulik osa elust.

 Probleemides 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.



 Aga miks sa näed 
pindu oma venna 
silmas, palki iseenese 
silmas aga ei märka? 
(Mt 7:3)

 Vihkamine õhutab 
riidu, aga armastus 
katab kinni kõik 
üleastumised. 

(Õp 10:12)





“Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi
täielikuks… Teie ehk arvate juba ammu, et me õigustame
iseendid. Ent meie räägime Kristuses Jumala ees ja seda
kõike, armsad, teie ehitamiseks. Ma ju kardan, et ma tulles
ei leia teid niisugustena, nagu tahan, ja teie leiate minu
niisugusena, nagu teie ei taha. Ma kardan, et vahest on teie
seas riidu, kadedust, raevutsemist, isepäisust,
keelepeksu, salanõusid, hooplemist, korralagedust; ja kui
ma tulen taas, kas mu Jumal ei alanda mind teie ees ega
tule mul kurvastada nende paljude pärast, kes varem
on pattu teinud ega ole meelt parandanud oma rüvedusest
ja hoorusest ja kõlvatusest, mida nad on teinud... Seadke
oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed,
pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega!
(2Kr 12:9-21 - 3:11)



 Halastaja ja armuline 
Jumal, oleme üksnes 
inimesed ega oska alati 
leida ühist keelt ja teed. 
Aita, et konfliktid 
inimeste vahel ei 
hävitaks meie eluvaimu, 
vaid suunaks meid uute 
lahenduste otsimise 
teele. Aamen


