
Vahendid:
suur kuldne r6ngas
erinevat vdrvi linu
vdikeseid koiekesi
sinine v6i valge lina
punaseid linasid
veen6u ja kann
merekarp
Kristus-kuunal
punaseid palvekivikesi
kaUnistusmaterjali

Laul v6i ringtants

Juhendaja paneb ringi keskele vdrvilisi, vdikesteks ruutudeks kokkumurtud linu ja
ldheb lapse juurde kusides, mis vdrvi lina ta sooviks/mis on tema lemmikvdrv.
Juhendaja toob linad ja paneb selle lapse sulle, joonistab s6rmega linale midagi
kaunist v6i utleb nditeks ,,tore, et sa siin oled." Laps jdtab oma lina tooli ette ja ldheb
teise lapse juurde kusima tema lemmikviirvi. see kordub, kuni k6ik on endale lina
saanud.

Nimi ia ristimise meenutamine
Keskus

(kohandus) Lattiakuvat. Lasten

J: ,,V6ta lina om p6lvedele. Void selle avada ja vaadata vdrvi. Kui soovid, v6i silmad
sulgeda ja m6telda sinu p6lvedel oleva lina vdrvi peale. Miks sulle just see vdru
meeldib. mida see sulle meenutab. Kuitahad, v6id oma m6tetest ka rddkida."

Kui lapsed on oma mdtetest rddkinud, paneb igauks oma lina jdlle kokku vdikeseks
ruuduks. Vdruilistest linadest ehitatakse ringi keskele uhtlane ring, kus linad
uksteisega kokku puutuvad. iihtlase ringi moodustamisel vdib abivahendina kasutada
nditeks koit, mille umber linad pannakse.

Tants v6i laul, mis rddgib kokkutulemisest

Palve (kiitest kinni hoides): Hea Jumal. Me oleme tulnud kokku ja oleme nuUd k6ik
siin. Me kuulume kokku. meie eest hoolitsetakse ja meie hoolitseme teineteise eest.
Ole sina koos meiega, sest me elame, liigume ja oleme sinus, tdna, homme ja meie
elu k6ikidel pdevadel. aamen.

Minul on nimi
Juhendaja paneb keskele rutmipillid.

J: ,,Kes tahab minna keskele ja v6tta endale uks rutmipill. utle k6ige pealt oma
eesnimija loo pilliga sinu nimega sobivat rutmi." (Juhendaja teeb ette: minu nimi on
selline: x-x-x-x)

Kui k6ik on saanud utelda ja mdngida oma nime, annab juhendaja igauhele noori.
Sellega tehakse lina peale oma eesnime esimene tdht.
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Juhendaja t6useb ules ja kutsub enda k6rval istuvat nimega. Uksteise jdrel
kutsutakse 0hisesse ringi. Kui k6ik on ringi tulnud, v6etakse kdtest kinni.

J:"Kutsudes inimesi nimega teab ta, et on teretulnud ja heaks kiidetud. Ta teab, et
m6tlen just teda. Ta teab, et ta on ruhma uks liige. Ta julgeb v6tta kdest kinni nii
paremal kui ka vasakul pool oleva naabri kdest. On hea, et me saame teineteist
nimega kutsuda. On hea, et me kuulume kokku,"

Laul

Mind on nimega kutsutud

Juhendaja paneb suure kuldse r6nga ringi kdima seda p6randal veeretades. Teise
v6imalusena v6ib r6ngas liikuda sulest sulle, sellega v6ib mdngida mdngu jne.

Juhendaja viib r6nga keskele koos kolme lapsega. K6ik lapsed v6ivad kordamooda
minna r6nga keskele ja sulgeda silmad. Juhendaja sosistab lapsele k6rva keskel
oleva nime ja k6ik kordavad seda ning lisavad ,,Tore, et oled olemas." Juhendaja
annab keskel olevale lapsele pdrli, mille laps saab panna r6nga serva peale. Keskel
olnud laps kutsub silma pilgutades keskele jdrgmise lapse.

Juhendaja loeb Piiblist Jesaja 43:1, salmide vahel utlevad kolm last oma nime/
juhendaja utleb kolme lapse nimed. Koha lugemine kordub, kuni k6ikide nimed on
oeldud.

Palve (kdest kinni hoides)
Hea Jumal. Mind on tdna ja ka varem kutsutud nimega. Minu nimi kuulub mulle.
Usun, et sina oled mind kutsunud ja tunned mind nime jdrgi. Tdnan sind selle eest
tdna, homme ja minu elu k6ikidel pdevadel.
Aamen

Jumal tunneb mind nime jiirgi - ristimine

Juhendaja valib endale paarilise, kellega koos ta viib kuldse r6nga sisse sinise lina.
J: ,, Sulge silmad, kui kuuled pilli hddlt. Pane oma kded kausina p6lvedele."

Peale seda kuijuhendaja on pilliga mdrki andnud viib ta kausi lina peale ja kallab
sinna vett, Juhendaja v6tab veekausija kiiib sellega lapse juurest lapse juurde
,,dratades" nad vett nende kdtele tilgutades ja uteldes lapse nime. Kui k6ik lapsed on
,,dratatud", pannakse kauss tagasi oma kohale lina peale.

Juhendaja loeb Piiblist ristimis - misjonikdsu (Mt. 28:16-20)

Juhendaja suutab kuunla ja utleb:"Jeesus utleb: ,,Mina olen maailma valgus. See kes
minule jdirgneb ei kulge pimeduses vaid temal on igavese elu valgus."

Ku0nal liigub ringis kdest kdtte. Juhendaja julgustab neid ettevaatlikult tunnetama
kuunla soojust. Pimedal aastaajal v6ib nditlikustada kuunalt kui valguse andjat. Peale
ringi paneb juhendaja kuunla veekaussi



J: ,, Ristimisel mainiti meie nime hdsti erilisel viisil. N.N. mina ristin sind isa ja Poja ja
Puha Vaimu nimes. Samal ajal valati meie pdhe kolm korda vett.

Juhendaja v6tab samaaegselt kausist merekarbiga/kdiega vett ja laseb veel kolm
korda tagasi voolata.
juhendaja v6tab kausist kuunla ja liigub ringis uhe lapse juurest teise juurde. Ta
peatub igauhe juures, utleb lapse nime ning utleb: ,,jumaltunneb sind nime jdrgi, sinu
nimi on Jumala juures hoitud." L6puks viiakse kuunal tagasi veekaussi.

Punastest linadest volditakse Jumala armastuse mdrgiks suda ristimisvaagna umber.

lgauks saab ehitada kaunistusmaterjalidega tee oma lina juurest sudameni. Oma
teest saab soovi korral ka rddkida.

J:" Meil k6ikidel on nimi. meie ema ja isa on selle meile andnud. Nad kutsuvad meid
ikka uuesti selle nimega. Ka paljud teised inimesed, s6brad ja tuttavad kutsuvad meid
nimega. Nad utlevad et me meeldime neile. On hea tunne, kui keegi niimoodi utleb.
Keskel olev kuunal rddgib meile Jumalast. Ta tunneb meid meie elu esimestest
piievadest peale. Ta on andnud meile elu ldbi meie vanemate armastuse."

Laul v6i ringtants.

Palve:
Hea Jumal. Ka sinul on nimi. Se on uhke nimi, sest see tdhendab: olen alati teie
juures. Sina oled meie sudames. Sina tunned meid k6iki nime jdrgi. Sa tundsid meid
juba enne kui olime ema k6hus. Sina armastad meid ja teed meid r66msaks. Me
tdname sind, meie Jumal. Aamen.
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