


 Mida tähendab sõna 
‘osadus’?

 Millal seda tunned?

➢ Jaga oma mõtteid 
paarilisega!



… on tihe ühendus, 
siiras suhe, 
vastastikune 
jagamine ja 
osasaamine.

… on kahesuunaline:
1. tähendab seotust 

Jumalaga 
(vertikaalselt),

2. seotust 
kaasinimesega
(horisontaalselt).



 Peetakse kõige 
soojemaks 
värvitooniks

 Püha Vaim kui 
osaduse looja

 Taizé



Et leida osadus
kaasinimesega, on

vaja, et inimene ise
Jumala kaudu
uueneks, mille

tulemusena kristlased
moodustavad otsekui
ühe perekonna, mida

kannab armastus.
(Elmar Salumaa)



➢ Kuuluvustunne on 
üks inimese 
põhivajadustest.

➢ Mis tekitab 
koguduses 
osadustunnet?

Jumalateenistus?
Kirikukohv?

Naeratus?
…?





 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)



Milline kehaosa olen Kristuse ihus mina?

Mis on minu roll täna? Tulevikus?



 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.

 Kuidas saan toetada 
lapse usulist arengut?



➢ Kuidas ristiperes suurendada palveosadust?

➢ Milliseid eestpalveid võib minu ristilaps 
vajada?

➢ Ülesanne: Sõnastage erinevaid eestpalveid! 
Pange need kirja!



 Ameerika teoloog ja 
arengupsühholoog, 
kes avaldas oma 
teooria 1981. aastal 
teoses “Usuastmed".



 Nn püha aeg

 Alus 
baasturvalisusele

 Üleminek 
järgmisele astmele 
seoses mõtlemise ja 
keele arenguga

 Kuidas saan 
toetada?



 Jumal tihti 
inimkujuline

 Fantaasiarikas, 
imiteeriv – oluline 
täiskasvanu mõju

 Intuitiivne elu 
olemuse taipamine

 Minakeskne 
mõtlemine



 Fantaasia eristub 
reaalsusest

 Läbi lugude usuni

 Sõnasõnaline 
mõistmine, 
sümbolid 
ühetähenduslikud

 Teisitimõtlejate 
tõrjumine



 Iseloomulik 
teismelistele, jääb 
paljudele “laeks”

 Tüüpiline “klanniusk”
 Konformism
 Seisukohti ja uskumusi 

ei sõnastata, ei 
reflekteerita

 Autoriteet seostub 
ameti või grupi poolt 
heaks kiidetuga



 Iseseisva maailmavaate kujunemine

 Isikliku vastutuse võtmine

 Võib tähendada ka usu hülgamist

 Sümbolid, uskumused mõtestatakse



 Esineb harva enne 

keskiga

 Isikliku mineviku uus

mõtestamine

 Juurte teadvustamine

 Paradokside tunnistamine e 
vastandväited võivad olla korraga 
tõesed

 Valmisolek muutusteks, vabadus 
piiranguteks



 Esineb väga harva

 Piir profaanse ja 
sakraalse vahel kaob

 Muudavad maailma 
arusaamu normaalsest

 Isetud, kaastundlikud, 
armastavad, õiglased



➢ Kõrgem aste mõistab madalamat, 
vastupidiselt mitte

➢ Ükski aste pole teisest parem

➢ Usuline areng on järjepidev 

➢ Areng läbi sisekogemuse, võib olla valuline. 
Kriis kuulub kasvamise juurde ka usus



 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.



 Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja 
ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te 
kõik olete üks Kristuses Jeesuses. (Gl 3:28)

 Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja 
osaduses, leivamurdmises ja palvetes. (Ap 
2:42)

 Ärge unustage teha head ja pidada osadust, 
sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel! 
(Hb 13:16)





Hea Isa, Sina oled öelnud, kus kaks või kolm on Sinu 
nimel koos, seal oled Sina nende keskel. Me 
palume, luba meil ristivanematena pidevalt 
uueneda osaduses Sinuga ja üksteisega. Tee meist 
Sinu perekond ja Sinu ihu liikmed, milles igaüks on 
vajalik ja väärtustatud. Aamen


