Mida sa arvad, Jumal võiks sulle öelda peale
seda, kui oled end lasknud ristida?
Loe (Lk 3: 21 – 22)

Ent sündis, kui kõike rahvast ristiti…….
…………………………………………..
…………………………………………..
Ristimisest läbi minnes saab sinu usk
Kristusesse avalikult ja vaimulikult
kinnitatud. Oled päästetud uuele tasemele
vaimulikult.

Kes usub ja on ristitud, see päästetakse,
aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Mk
16:16
4. Keda võib ristida?
“Sest kui sa oma suuga tunnistad et Jeesus

on Issand, ja oma südames usud, et Jumal
on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad
õndsaks.” (Ro: 10:9)
Kui sa usud, et Jeesus Kristus on Jumala
poeg, parandad meelt ja tunnistad Jeesust
om elu Issandaks, siis võid saada ristitud.
Ristimine iseenesest ei tee meid usklikuteks,
vaid seda teeb meie südame usk. Ristimine
kinnitab seda.
Loe (Ap 2:38)
”Parandage meelt ja igaüks teist lasku...
………..…………………………………………
………..……………………………

Väikeste laste ristimine.
Piiblis ei ole otseselt kirjas, et imikuid ristiti.
Lapsi ristiti küll, aga alles selles vanuses, kui
nad olid juba ise võimelised uskuma, sõna
vastu võtma ja südames uskuma. Väikseid
lapsi saame koguduses õnnistada ja nende
eest palvetada, nagu seda ka tegi Jeesus.
Muidugi said ”terved pered” usklikuteks.
Jumal on perede Jumal ja kannab hoolt ka
nooremate eest.

”Siis toodi tema juure lapsukesi, et ta oma
käed nende peale paneks ja palvetaks...Ent
Jeesus ütles: ...ärge keelake neid minu
juure tulemast, sest niisuguste päralt on
taevariik” (Mt 19:13-14)
”Kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need
ristiti,..(Ap 2:41)
Piibli salmid meeldetuletuseks

Kes usub ja keda ristitakse see saab
õndsaks.” (Mk 16:16)
” Sest kui sa oma suuga tunnistad et Jeesus
on Issand, ja oma südames usud, et Jumal
on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad
õndsaks.” (Ro: 10:9)

Niisuguse

range käsu saanud, heitis
valvur
nad
kõige
kindlamasse
vangihoonesse ja pani nende jalad
pakku. Aga keskööl palvetasid Paulus ja
Siilas ning kiitsid lauldes Jumalat. Ja
vangid kuulsid neid. Aga äkitselt sündis
nii suur maavärisemine, et vangihoone
alused vappusid. Ja otsekohe avanesid
kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid
valla. Kui nüüd vangivalvur unest ärkas
ja nägi vanglaukse lahti olevat, tõmbas
ta mõõga ja tahtis end tappa, arvates, et
vangid on põgenenud. Paulus hüüdis aga
valju häälega: "Ära tee enesele kurja,
sest me kõik oleme siin!" Siis palus
valvur tuld, tormas sisse ja heitis
värisedes Pauluse ja Siilase ette maha,
tõi nad välja ning ütles: "Isandad, mis
ma pean tegema, et pääseda?" Aga
nemad
ütlesid:
"Usu
Issandasse
Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su
pere!" Ja nad rääkisid Issanda sõna
temale ja kõigile, kes olid tema kojas.
Ja vangivalvur võttis nad tollel öötunnil
enda juurde ja pesi nende haavad. Ning
otsekohe ristiti tema ja kõik ta omaksed.
Siis ta viis nad oma kotta, tõi toitu lauale
ja oli väga rõõmus, et ta kogu oma
perega oli saanud usklikuks Jumalasse.
Kui valgeks läks, läkitasid pealikud
kohtuteenrid
ütlema:
"Lase
need
inimesed vabaks!" Vangivalvur teatas
need sõnad Paulusele: "Võimukandjad
on saatnud sõna, et teid vabaks lastaks.
Tulge siis nüüd välja ja minge rahuga!"
(Ap 16:24-36)

