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1. Miks kirik ristib?
Milline on ristimise põhjendus Pühakirjas ja/või traditsioonis?
Ristimine on Jeesuse Kristuse poolt seatud (Mt.28:20). Enne oma taevasse minekut
andis Jeesus Kristus käsu ristida (Mt.28:18-20, Mk.16;15, 16). Ristimise käsk põhineb
Jeesuse jumalikul autoriteedil (Mt.28:18). Seega on ristimise aluseks Jeesuse käsk ja
apostlite praktika. Apostlid tegutsesid järgnevalt: nad kuulutasid evangeeliumi ja ristisid
usule tulnuid (Ap.8:12). Apostlite praktikas oli järjekord: meeleparandus, uskumine ja
ristimine. Ristimine ei toonud pattude andestust (Ap.10:43-46, 15:8, 9) vaid järgnes
sellele vahetult (Ap.10:47, 48).
Kuidas kirik seda põhjendust rakendab?
EKNK rõhutab usuristimise põhimõtet. "Kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti,"
Ap.2:41. Ristimine eeldab meeleparandust (Ap.2:38) ja usku (Ap.2:41). Selliselt on
ristimise eelduseks inimese isiklik pöördumine, mis väljendub Jeesuse oma isiklikuks
Päästjaks tunnistamisega (Rm.10:9). Ristimine ei eelda perfektsust, vaid evangeeliumi
poolt äratatud südametunnistust (Ap 2: 37) ja usku Jeesusesse Kristusesse.
Ristimine on koguduslik toiming. Sellele eelneb ristimisklassmilles selgitatakse
ristimise alustõdesid ning kus ristimiskandidaat saab väljendada oma soovi ja põhjendust
saada ristitud.
2. Mis toimub ristimises ristitavaga?
Ristimine kinnitab, et igaüks, kes on uuesti sündinud usu kaudu (Gl.3:26) on riietatud
Kristusega (Gl.3:27). Ristimine annab kristlasele kinnitust kingituseks saadud õigusest
(Gl.3:27), pattude andestusest (Ap.2:38, 22:16) ja uuest elust (Rm.6:5).
Ristimine eeldab, et inimene on uuesti sündinud (Joh.3:3). Ristimises tunnistatakse, et vana
on maetud koos Kristusega (Rm.6:4). Ristimine kuulub päästmise kui terviku juurde ja selle
peamiseks tähenduseks selles tervikus on haud (Rm.6:4, Kl.2:12). Ristimises inimene
tunnistab enese Kristuse omaks. Ristimises inimene tunnistab (Rm.6:5) Kristuse surma ja
ülestōusmise osadust (Rm.6:3-6, Gl.3:27).
3. Kuidas kirik inimesi ristib?
Milline on ristimistalituse käik ja selles sisalduvad komponendid?
Ristimistalitus üldiselt toimub, kas jumalateenistuse osana või eraldi
ristimisjumalateenistusena.
Ristimistalitusse kuulub tavaliselt: Jumala Sõna lugemine, jutlus, palve ja laul. Ristitavad
(olles vees) vastavad jaatavalt küsimusele:
„Kas sa usud, et Jeesus Kristus on sinu isiklik Päästja ja Issand?“ (Rm.10:9).
Ristitava jaatava vastuse puhul ütleb ristija: „Sinu usutunnistuse alusel ja meie Issanda

Jeesuse Kristuse käsul ristin ma sind, Jeesusesse, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel,“ ja kastab
ristitava korraks vee alla.

Milline on ristimisvormel?
Jeesusesse, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. (Mt.28:19, Rm.6:3, Ap.2:38)
Milline on ristimise viis (vee kasutus jm)?
Vee alla kastmine.
Võimalikud ristimisega seotud riitused (nt salvimine)?
Oluliseks peetakse Püha Vaimuga ristimist.
4. Kelle ristimist kirik tunnustab?
Tunnistatakse peamiselt ristimist, mis on toimetatud ristitava usu peale.

