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11. LOENG: MIKS KOGUDUS ? 
 

Koguduse suhtes on levinud mitmeid väärarvamusi. 
Mõned võrdsustavad kogudust kirikuhoonega, teised 
arvavad, et kogudus on mingi uskkond, näiteks 
anglikaani-, baptistide või metodistide kirik, kolmandad 
seostavad kogudust vaimulikkonnaga. 
Mis on kogudus? 
Kreekakeelne kogudust tähistav sõna on ekklesia. See tähendab 
koosolekut või inimeste kogunemist. See omakorda tuleneb sõnast 
ekkletos = väljakutsutu või -hüütu.  Kristlikus keelekasutuses see sõna  
tähendab inimesi, keda Jumal on välja kutsunud maailmast oma rahvaks, 
koguduseks. 
 
Uues Testamendis on üle saja võrdkuju kogudusest, milledest vaatleme 

viit. 

1. Jumala rahvas 

Kogudus on Jumala rahvas ja koosneb inimestest. (Ef 2:19-22) 
 
2. Jumala perekond 

Võttes Kristuse oma ellu, saame Jumala lasteks (Jh.1:12). See annabki 
kogudusele ühtsuse. Jumal on meie Isa, Jeesus – meie Päästaja ja meie 
sees elab Püha Vaim.  
Meid kutsutakse perekonna osadusse. Heebrea kirjas öeldakse: ”Ja 
mõelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele 
tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu 
mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, 
mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.” (Hb 10:24-25) 
 
3. Kristuse ihu 

Ei ole ainult organisatsioon, ta on elav organism. 
Apostel Paulus kirjeldab 1. Korintose kirja 12. peatükis kogudust Kristuse 
ihuna.  
Nimetatud peatükist leiame koguduse iseloomustavad jooned: 

- ühtsus (s. 4-6) “….aga Vaim on seesama..” 
- mitmekesisus (s. 7-11) “Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, 

jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.” 
- vastastikune sõltuvus (s. 14-26) “…et liikmed üksmeelselt 

muretseksid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad 
koos temaga kõik liikmed,…” 
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4. Püha tempel 

Ainuke kirikuhoone, millest õpetab Uus Testament, on “ehitus”, mis 
moodustub inimestest. Kristlased “…ehitatakse üheskoos Jumala 
eluasemeks Vaimus.” (Ef. 2:22).  
Vana Testamendi aegadel oli jumalateenistuse keskseks kohaks tempel. 
Sinna läksid inimesed kohtama Jumalaga. Jeesuse ristisurm avas ligipääsu 
Jumalale  Püha Vaimu kaudu kõikidele kristlastele. Eriti kogetav on Jumala 
kohalolek siis, kui kristlased tulevad kokku. 
“Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende 
keskel”, ütles Jeesus. (Mt.18:20). 
Kõik kristlased on preestrid, nimetatud “kuninglikuks preesterkonnaks” 
(1Pt 2:9), olema osaduses Jumalaga ja juhtima sinna osadusse teisi. 
Tänapäeva preestrid ei ohverda ohvriloomi, kuna Jeesus on juba toonud 
parima ohvri, oma vere ja ihu. Selle asemel meenutatakse Jeesuse ohvrit 
Kristuse surma mälestamisel, pühal õhtusöömajal. Võttes vastu karika ja 
leiva vaatame neljas suunas: 
 
- Vaatame tänulikkusega minevikku. Leib ja karikas meenutavad Kristuse 

ihu ja verd, kui ta suri meie eest, et meie patud saaksid andestatud ja 
meie süü eemaldatud (Mt. 26:26-28). 

- Kujutame ette tulevikku, kus ühel päeval saame taevas tähistada 
Jeesuse  Kristuse “pulmasöömaaega” (Ilm. 19:9). 

- Näeme oma kristlikku perekonda enda ümber, kelle pärast Kristus on 
surnud. 

- Vaatame lootusrikkalt ülespoole, Jeesusele, kes tuleb ühel päeval 
taevast oma kogudust üles võtma. 

 
5. Kristuse pruut 

See on ilusaim koguduse kohta käiv võrdlus. Paulus ütleb abielus mehe ja 
naise suhtest rääkides: ”See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja 
kogudusest” (Ef. 5:32). Ühel päeval viib Jeesus oma pruudi  oma Isa 
kodusse ja veedab kogu igaviku oma kogudusega. Seal pole kurjust, valu, 
väsimust, haigust, vananemist. 
 
Kristuse armastusele peaksime vastama teda armastades.  
Kogudus ei ole klubi, kus käiakse meelt lahutamas, lõõgastumas 

Neli asja, millele algkogudus kõige rohkem aega ja energiat 
pühendasid: 
1.Apostlite õpetus 
2.Osadus (koinonia – ühiselt omama, jagama) 
3.Leivamurdmine 
4.Palve 
 
Kogudus kui lõke. 
Martin Luter: Kodus üksi olles ei tunne ma soojust, aga kirikus, kus 
rahvahulk on kokku tulnud, süttib ja lahvatab mu südames tuli... 
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Ristimine - tee kogudusse 
 Usutegu 
Ristimine on nähtav märk kogudusse kuulumisele. See on nähtav 
sümbol sellest mida tähendab olla kristlane.  
  
See sümboliseerib patust puhastamist: 1. Korintlastele 6:11 
Ja sellised olid teist mõningad; aga te olete puhtaks pestud, olete 
pühitsetud, olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja 
meie Jumala Vaimus. 
  
Samuti sümboliseerib see koos Kristusega patule suremist ja 
ülestõusmist uuele elule:  
Rm 6:3-5 
"Või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse 
Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis 
surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otsekui 
Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi 
käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma 
sarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise 
sarnasusega." 
  
Jeesus ise käskis oma järgijail minna kõike maailma ja teha 
inimesed jüngriteks ja neid ristida Mt 28,19 
  
Mida peab tegema enne ristimist ? 
1.Usk – Usu Issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis saad õndsaks 
sina ja su pere... Ap.teg. 16:31 
2. Meeleparandus – Parandage meelt ja igaüks lasku ennast 
ristida... Ap.teg.2:38 
 
Uus Testament õpetab: 
Ristime inimesi nende enda usu peale 
 
Ülemaailmne kristlik kogudus: 
ligi 2,1 miljardit, s.o. 1/3 inimkonnast. 
 
 
 

 


