Sõna ristimine tuleb algtekstis
kreekakeelsest sõnast “Baptizo”, mille üks
tähendus on ülenisti vee alla kastmist.
Ristimine on avalik tunnistus Jumala ja
inimeste ees, et oleme kristlaseks saanud.
Oleme jätnud vana elu seljataha ja hakkame
elama uut elu koos Jumalaga.

Tunne oma Jumalat

”Kes usub ja keda ristitakse see saab
õndsaks;” (Mk 16:16)

3. Veeristimine - usuristimine

2. Veeristimise tähendus.

Kristuses kasvamise kursus K-3©

1. Miks me vajame ristimist?

“Siis tuli Jeesus Galileast Jordani ääre
Johannese juure, et see teda ristiks...
(Jeesus ütles) ”Olgu nüüd nii, sest nõnda on
meie kohus täita kõike õigust.” (Mt 3:13,15)
Jumal lasi Jeesusel saada ristitud selleks,
et meilegi anda eeskuju. Jumala soov on,
et laseme endid ristid kui oleme
palvetanud ja päästetud saanud. See on
loomulik ususamm edasi kui oleme
kristlasteks saanud. Ristimine on ka
sõnakuulelikus Jumalale ja tema sõnale.

”Me oleme siis surmasse ristimise kaudu
ühes temaga maha maetud, et otsegu
Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi,
nõnda meiegi käiksime uues elus.” (Ro 6:4)
A. Veega ristimine on sümboolne pilt
”vana elu mahamatmisest.”
B. Ristimise läbi saame osa
ülestõusmise väest. Sama Vaim kes
Jeesuse üles äratas elab ka meis.

Loe: (R0 8:11)

”Aga kui selle Vaim, kes Jeesuse on
surnuist…………………………………………

Loe (Ef 4:24)

”ning riietuda uue inimesega, kes
Jumala.................................
..............................................
D. Ristimise läbi ühineme Jumala
perega, kogudusega ja Piibel
õpetab ristimise tähendamisest.
Saame osalisteks Jumala
õnnistustest ja tõotustest!

Jeesus vastas: "Tõesti, tõesti, ma ütlen
sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei
või ta Jumala riiki pääseda!. (Jh 3:5)
Jeesus ristib meid Püha Vaimuga kui
palvetame!
3. Millal me võime saada ristitud?

“Ja ta ristiti sedamaid ja kõik tema
pere.” (Ap 16:33)
Uues Testamendis loeme, et kristlased
lasid endid ristida peale päästmisele
tulemist. See oli loomulik järgmine
samm, kui keegi oli usklikuks saanud.

Loe: (Mt 28:19)

Minge siis ja tehke jüngriteks………
…………………………………………..
…………………………………………..

C. Kristusega ”riietume” uude ellu.
Saades kristlasteks saame Jumala
lasteks. Jumal saab meie Tavaseks
Isaks ja veeristimine kinnitab seda.

”Ennäe vett, mis keelaks et mind
ristitakse…kui sa usud kõigest südamest
siis võib see sündida.” (Ap 8:36-37)

