RISTIMINE
Mis on ristimine?
Ristimine on esimene ja ühekordne sakrament, mille läbi sünnitakse uuesti vaimulikul
viisil veega pesemise läbi vastava vormi tarvitamise ajal. Ristimine on hädavajalik igavese
õndsuse saavutamiseks. Kristus ütleb: “Kui keegi ei sünni veest ja Vaimust, ei või ta Jumala
kuningriiki pääseda!” Ristimise aluseks on Jeesuse käsk: “Minge siis ja tehke jüngriteks kõik
rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse!”
Mida annab ristimine?
Ristimises saame Kristuse Kiriku liikmeiks ja Jumala kuningriigi (õndsuse) pärijaiks.
Ristimises kustutatakse pärispatt ja isiklikud patud ning kaotatakse patukaristused.
Ristimises vajutatakse hinge kadumatu ristimisjälg. Ristimises saame õndsakstegevat
armu, üleloomulikke voorusi (usk, lootus, armastus) ning Püha Vaimu ande.
Kuidas ristitakse?
Ristija valab kolm korda vett ristitava pea peale ja ütleb seejuures: “..., mina ristin sind Isa ja
Poja ja Püha Vaimu nimesse.” Pidulikul ristimisel lisanduvad veel kindla korra kohaselt
teatavad pühitsustoimingud ja palved. Kehtivalt võib ristida iga inimene, seda siiski vaid
hädaolukorras (surmaohu korral, kui vaimulikku ei ole). Vajalik on ristija tahe sooritada
ristimist. Korraliiselt toimetab ristimist kohaliku koguduse vaimulik (preester). Surmaohu
korral võib sooritada hädaristimise ilma vaimulikku kutsumata. Võimaluse korral peab
juures olema vähemalt üks tunnistaja, et ristimist tõendada. Hädaristimine kinnitatakse
esimesel võimalusel kirikus. Ristimise kehtivuseks on vajalik ristija ja ristitava
(lasteristimisel ristivanema) tahe ristimiseks. Kasutama peab õiget ainet (puhast vett) ja
vormelit (“..., mina ristin sind Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.” ). Vett peab kasutama nii
palju, et ta voolaks, s.t. ei piisa vaid tilgast, mis puudutab ainult juukseid. Lapse peaks
ristima võimalikult peatselt pärast sündimist, täiskasvanu aga niipea, kui ta on õpetatud
tundma põhilisi kristlikke tõdesid.
Milleks kohustab meid ristimine?
Ristimine kohustab meid hoiduma patust ja patu hädaohust ning elama Jumalale
meelepärast elu. Samuti kohustab ta meid uskuma Kiriku õpetust. Ristitule on abiks
ristivanemad, kes kujutavad endast justkui tema vaimulikke vanemaid, kes ristitava nimel
tunnistavad usku ja annavad ristimistõotuse. Nad peavad olema korralikud kirikuliikmed
(ristitud, kinnitatud, armulauaosaduses). Ristivanemate kohuseks on kaasa aidata ristitu
õpetamisele ja kasvatamisele kristlikus usus. On vajalik vähemalt üks ristivanem
(võimaluse korral kaks: ristiisa ja ristiema). Ristimise ajal peab ristivanem ristitavat
füüsiliselt puudutama. Täiskasvanuna ristitav tunnistab oma usku ise ja ristivanemate
olemasolu ei ole kohustuslik.
Mis on tingristimine?
Kahtluse korral, kas inimene on ristitud või kas ta on võimeline ristimist kehtivalt vastu
võtma, sooritatakse tingristimine, s.t. ristimisvormelile lisatakse teatud tingimus (nt. “Kui
sa ei ole ristitud ...” või “Kui sa veel elad ...”). Tingristimine on vajalik selleks, et vältida
Jumala teotamist ühe ja sama isiku teistkordse ristimise või surnud isiku ristimise läbi.

