D. Õigeks saamine
Jeesust uskudes ja tema lepitust vastu
võttes oleme õiged Jumala ees.
Loe Ro (3:26) ”Tol ajal kui Jumal seda...

………..…………………………
………..……………………………
..……………………………………
4. Leiva tähendus - ihu

Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast
alla ja annab maailmale elu.” (Jh 6:33)

5. Enda valmistamine
leivmurdmisele
Uus leping on meile usu läbi kirjutatud
südamesse. Leivamurdmisel on Jeesus ise
kohal.

”Kellel on poeg sellel on elu; kellel Jumala
poega ei ole, sellel ei ole elu.” (1 Jh 5:12)
Tõeline mälestamine on, et tänuga vastu
võtta ja mälestada mida Jeesus minu jaoks
isiklikult on teinud. Kuna Jeesus andis meile
andeks meie süü, on oluline et meil poleks
andeksandmatust südames kellegi vastu.

Jeesuse ihu sai murtud et meil oleks
tervis, rahu ja kord igavene elu. Eluleib
pidi saama murtud et meil oleks elu.
”Tõepoolest võttis ta enese peale meie
haigused ja kandis meie valusid! Ent
teda haavati meie üleastumiste pärast,
löödi mie süütegude tõttu! Karistus oli
tema peal et meil oleks rahu, ja tema
vermete läbi on meiel tervis tulnud!”
(Js 53:4-5)
Jeesuse ihulik ülestõusmine võimaldab
meie ihuliku üestõusmist. Jeesus lähtus
nähtaval kujul üles taevasse ja lubas
ka samal moel tagasi tulla.
”Kui ta seda oli ütelnud, tõsteti ta üles
nende nähes ja pilv viis Ta nende silma
eest ära.” (Ap 1:9)

”Aga inimene katsugu ennast läbi ja nõnda
söögu ta seda leiba ja joogu sellest
karikast;” (1 Ko 11:28)
Piiblisalmid meeldetuletuseks

See on minu Uue Lepingu veri, mis valatakse
paljude eest” (Mk 14:22)
” See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda
tehke minu mälestuseks!”
(1 Ko 11:24)

Saabus

hapnemata leibade püha, mil
paasatall pidi tapetama ja Jeesus
läkitas Peetruse ja Johannese ning
ütles: "Minge ja valmistage meile
paasa, et me seda sööksime!" Nemad
küsisid temalt: "Kuhu sa tahad, et me
selle valmistaksime?" Tema ütles neile:
"Vaata, kui te lähete linna sisse, siis
te kohtate veekruusi kandvat inimest.
Minge temaga kaasa sinna majja,
kuhu ta sisse astub, ja ütelge selle
maja peremehele: "Õpetaja ütleb
sulle: Kus on võõrastetuba, kus ma
võiksin süüa paasat oma jüngritega?"
Siis too näitab teile suurt vaipadega
kaetud ülemist tuba, seal valmistage!"
Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu
Jeesus neile oli öelnud. Ja nad
valmistasid paasasöömaaja. Ja kui
tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid
koos temaga. Ja ta ütles neile: "Ma
olen südamest igatsenud seda paasat
süüa teiega enne oma kannatamist,
sest ma ütlen teile, ma ei söö seda
enam, kuni kõik on läinud täide Jumala
riigis." Ja ta võttis karika, tänas ning
ütles: "Võtke see ning jagage eneste
vahel! Sest ma ütlen teile, mina ei joo
nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni
Jumala riik on tulnud." Ja ta võttis
leiva, tänas ja murdis ja andis neile,
öeldes: "See on minu ihu, mis teie
eest antakse. Seda tehke minu
mälestuseks!" Selsamal kombel võttis
ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja
ütles: "See karikas on uus leping minu
veres, mis teie eest valatakse. (Lk
22:7-20)

