Vaimulikud talitused
Kui kristlased kogunevad kogudusena, siis osa sellest elust on vaimulike talituste pidamine ja nendest osa
võtmine. Kaks keskset talitust on leivamurdmine ja ristimine. Ristimine on ühekordne,
leivamurdmisest võtab iga koguduse liige osa regulaarselt. “Nii sagedasti kui te sellest (karikast) joote,
tehke seda minu mälestuseks! Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie
Issanda surma, kuni tema tuleb.” (1Kr 11:25b-26).
Ristimine toimub uskliku elus ühe korra. Samas toimub ristimine koguduse elus ikkagi regulaarselt,
sest Jeesus on andnud käsu usule tulnud inimesi ristida tema nimesse. “Minge siis, tehke jüngriteks kõik
rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse...” (Mt 28:19).

1. Leivamurdmine
Erinevad kogudused on ise otsustanud leivamurdmise talituse läbiviimise korra ja sageduse. Piiblis on aga
näha, et selle talituse juurde kuuluvad kindlasti leib või sai ning vein või punast värvi jook (näiteks
viinamarja mahl). Talituse sisuks on Jeesuse ristisurma ja ülestõusmine mälestamine ning tema
taastuleku ootamine. “Jeesus võttis leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes: ‘Võtke, sööge, see
on minu ihu!’ Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles: ‘Jooge kõik selle seest, sest see on minu
lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks!’”(Mt 26:26).
See talitus on sümboolne toiming, mille kaudu meenutab kogudus Jeesuse tehtud tööd. Kuigi
leivamurdmisel on oma kindel kord, siis sellest olulisem on osaleja süda ja meelsus. “Inimene
katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest, kes sööb ja joob, see
sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust.” (1Kr 11:28-29)
Leivamurdmine on talitus, mis suunab meid endi sisse vaatama ja vajadusel enne leivamurdmist
meelt parandama.

2. Ristimine
Uskliku elus on ristimine väga oluline sündmus. Ristimistalitus sümboliseerib vana elu maha jätmist ja
uue elu vastu võtmist. See on ka avalik tunnistus Jeesuse järgimisest. Piiblis näeb, et ristida tuleks
usule tulnud inimesi. “Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse
oma pattude andekssaamiseks...” (Ap 2:38). Piiblis näeb, et pöördumine ja ristimine käivad käsikäes.
Ristimispraktikad võivad natuke erineda, kuid tavapäraselt toimub see inimese vee alla kastmisega.
Ristimisel on samuti oluline ristitava meelsus ja soov. Lastes end ristida tunnistab inimene, et soovib
elada elu Jumala tahte järgi. Ristimine iseeneses ei muuda meid paremateks inimesteks, vaid näitab
avalikult soovi muutuda ja kasvada. “Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku
rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise
kaudu...” (1Pt 3:21).
Loe Piiblist Rm 6:1-14, 1Pt 3:18-22 ja 1Kr 11:17-34. Mida õpetavad need tekstid ristimise ja
leivamurdmise kohta?

