4. Koguduse ülesanded
Jumal on valinud välja inimesi kes erineval
viisil ehitavad üles ja teenivad kogudust.
Selleks on meile antud Püha Vaimu poolt
vaimuandeid.

”Ja tema on pannud mõned apostliteks ja
mõned prohvetiks, ja mõned evangeeliumi
kuulutajaks ja mõned karjaseks ja
õpetajaks...Kristuse ihu ülesehitamiseks,”
(Ef 4:11-12)
A) Apostli eripära on, et alustada
kogudusi ja teha misjonitööd. Apostel
tähendab kreeka keeles väljaläkitatu
ja seetõttu on ta väga ettevõtlik.
B) Prohveti erilisus on kogudust
hoiatada ja manitseda. Prohvet on
Jumalalt saanud erilise vaimu
nägemise ja väeja toob erilist
pühendumist Jumalale.
C) Evangelist igatseb rõõmusõnumit
jagada maailmale ja on andekas ja
sotsiaalselt julge, et juhatada inimesi
päästmisele ja tuua patutundmisele.
D) Karjasel ehk pastoril on ka tähtis
ülesanne, et hoolitseda koguduseliikmete eest ja olla koguduse
ülevaataja. Karjasele on antud selleks
eriline anne Jumalalt ja ta paneb
tähele ka väiksemat talle.

E) Õpetajal on antud Püha Vaimu poolt
eriline õpetamise ja piibliseletamise
and. Ta õpetab Jumala tõdesid ja
selgitab usuelu sügavusi. Ta on tubli
arutama ja kaitsma usutõdesi.

Koguduse ülesanne on usklike vaimulikult
tugevaks kasvatada usus ja ühtsuses Püha
Vaimu väes. Algkogudus pühendus aega
õpetusele, osadusele, leivamurdmisele ja
palvele.

”Aga need jäid alati apostlite õpetusse ja
osadusse ja leviamurdmisse ja palvetesse.”
(Ap 2:42)
Meid ühte ihusse liites soovib Jumal, et me
kannaks hoolt üksteise eest ja oleksime
ükmeelsed.
Loe: (Ro15:1-2)

”Aga meie kes oleme tugevad...
…...............................................................
.................................................................
.................................................................

Salmid meeldetuletuseks

”ärge siis jätke maha koguduse kooskäimisi.”
(Heb 10:35)
”..ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse,
ja surmavalla väravad ei võida seda!”
(Mt 16:18)

Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala

suure halastuse pärast tooma oma ihud
Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks
ohvriks;
see
olgu
teie
mõistlik
jumalateenistus. Ja ärge muganduge
praeguse ajaga, vaid muutuge meele
uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis
on Jumala tahtmine, mis on hea ja
meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu
tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma
igaühele teie seast, et ta ei mõtleks
üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda,
vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks
sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu
mõõdu on jaganud. Sest otsekui meil on
ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei
ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud
üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise
liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi
erinevaid armuande: olgu prohvetliku
kuulutamise and, mida kasutatagu usu
mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu
teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis
toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi
hingehoidja,
siis
toimigu
ta
hingehoidjaametis; kes teistele jagab,
andku siira südamega; kes teist juhatab,
olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma
ametis sõbralik. Armastus olgu siiras.
Kurjast
hoidudes
kiinduge
heasse!
Vennaarmastuses olge üksteise vastu
hellad, vastastikuses austuses jõudke
üksteisest ette! Teenige Issandat tüdimatu
innuga ja vaimult tulisena! Olge rõõmsad
lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad
palves! Abistage pühasid nende puuduses,
püüdke olla külalislahked! Õnnistage oma
tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke!
Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!
Olge omavahel üksmeelsed! (Ro 12:1-16)

