Kogudus ja selle vajalikkus
Piibel õpetab, et Jumal kogub enda juurde inimesi ja just nendest inimestest moodustab ta koguduse.
“Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.” (Mt 16:18b) Jumala
kogudusse kuuluvad inimesed igalt poolt maailmast. “...suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud
loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle
ees, valged rüüd ja üll ja palmioksad käes.” (Ilm 7:9b)
Lihtsas keeles on kogudus hulk inimesi, kes järgivad Jeesust ja soovivad elu elada Piibli õpetuse järgi.

1. Ole osa kohalikust kogudusest
Usuelu on elu kogukonnas. Teistest eraldatuna ei saa korralikult usuelu elada. Koht, kus Jumal
usukaaslasi kokku toob, on kogudus. Koguduse liikmeks olemine on kristliku elu loomulik osa. Olles
usukogukonna liige, saame me nautida usukaaslaste lähedust, kasvada vaimulikult, leida lahendusi oma
muredele, saada abi patuga võitlemisel ja pakkuda ka abi teistele abivajajatele.
“Noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu! Vaadake, et
keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!” (1Ts 5:14b-15)
Koguduse elus osalemine ei ole midagi üle jõu käivat. Igat moodi on võimalik kaasa aidata. Palvetades,
kodugruppi juhatades, koristades, lauda kattes jne.
Mõtle ja pane kirja, kas ja kuidas saaksid sina koguduse ellu panustada.
_____________________________________________________________________________________
Kogudus on eelkõige paik, kus saada jõudu usuelu elamiseks. Läbikukkumised ja patud peaksid meid
just kogudusse viima, sest sealt saab abi ja lahendusi nende jaoks.

2. Koguduse mõju on ülemaailmne
Piiblist näeb, et Jumala plaani levik toimub primaarselt läbi koguduse. Läbi koguduse saavad
usklikud abi ja jõudu oma igapäevaelu elamiseks, koguduse kaudu jagatakse evangeeliumi ja koguduse
keskkonnas saavad inimesed vastu võtta ka Jumala armu. “Nad viibisid päevast päeva ühel meelel
pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja
leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka.” (Ap 2:46-47)
Jumala jaoks on oluline ka koguduse ühtsus. Uues Testamendis on mitmeid tekste, mis rõhutavad
ühtsust, konfliktide lahendamist, pikka meelt, andestust, julgustamist jne. “Vennad, ärge nurisege üksteise
vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut!” (Jk 5:9) “Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada
armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel
on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist.” (Hb 10:24-25)
Loe lisaks Piiblist Ef 4:1-16 ja mõtiskle selle üle. Mida ütleb see tekst koguduse kohta?

