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• Lunasta aeg!
• Kõndige armunud!
• Armasta oma naist!
• Esitage oma abikaasale! • Ole tugev Issandas!
• Pange selga kogu Jumala raudrüü!
• Pange oma kiindumus ülaltoodud asjadesse!
• Las teie südames valitseb Jumala rahu!
• Jätkake palves!
• Laske oma kõnel olla alati armu!
• Tehke kõik asjad ilma nurisemise ja vaidlusteta! • Vajutage märgi poole!
• Olge Jumala jäljendajad!
• hoidu hooramisest!
• Uurige, et näidata end Jumala heaks kiidetuna!
• Järgige õigust, usku, heategevust, rahu!
• Jutlustage sõna!
• noomita, noomita, manitse!
• Ole tähelepanelik ja enesekontrollitud!
• Julgustage üksteist ja ehitage üksteist üles! • Olge koos minuga jälgijad!
• Rõõmustage igavesti!
• Palvetage lakkamatult!
• hoiduge igasugusest kurjuse ilmnemisest!
• Hoiatage vallatuid!
• Lohuta nõrganärvilisi!
• Toeta nõrgemaid!
• Ole kannatlik kõigi meeste suhtes!
• Tänage kõiges!
• Kasvage meie Issanda Jeesuse Kristuse armus ja teadmistes!
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Ilmselt oli apostel Paulus tegude mees! Ta kasutas aktiivses hääles rohkem
praeguse ja tuleviku verbe kui ükski teine Uue Testamendi kirjanik.
Vaadake neid aktiivseid verbe ülaltoodud loendist:
Lunastama! Kõndige! Armastus! Esita! Ole! Pane! Määra! Las valitseb!
Jätka! Tehke! Vajutage! Erapooletu! Uuring! Jälgi! Jutlustage! Uuesti!
Nuhelda! Manitsema! Julgustage! Ehitamine! Rõõmustage! Palvetama!
Hoiatage! Mugavus! Toetus! Anna! Kasva!
Pauluse kirjade sõnum on selge: teha on suur töö, nii et teeme ära!
Kristlased peaksid olema hõivatud inimesed. "Sest me oleme Tema töö,
loodud Kristuses Jeesuses heade tegude jaoks, mille Jumal oli eelnevalt
ette valmistanud, et me neis käiksime." (Ef 2:10.) Head teod on põhjus,
miks me siin oleme. See on see, mida Jumal tahab, et me teeksime oma
aja, annete, kingituste ja isiklike vahenditega. Kujutage ette, mis oleks
saavutatud, kui iga kristlane näeks palju vaeva Jumala ja teiste
teenimiseks!
Olgem täpsemad. Kujutage ette, mida oleks võimalik saavutada, kui iga
kristlane näeks vaeva Jumala ja Jumala armu evangeeliumi teenimise
nimel. Võimalused on imelised! Rohkem inimesi päästis; asutati rohkem
kirikuid; julgustas rohkem hingesid; rohkem kodusid ühendatud; rohkem
elusid muutunud; rohkem probleeme lahendatud; veel vastatud
küsimustele. Mis kõige tähtsam, Kristust ülistataks!
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Paljud usklikud tahavad teenida Jumalat, kuid ebaõnnestumised, rasked
koputused ja vilets juhendamine on nad peaaegu hävitanud. Pastorid
veedavad suure osa ajast teelt kõrvale langenud kristlastele. See on osa
karjane ministeeriumist, kuid teha on veel palju muud. Lisaks oleks väga
tore, kui enamik teeäärseid kristlasi oleks tugevad ja elutähtsad ning
oleksid kaasatud teiste vajaduste rahuldamisse. Paulus kirjutab, et
kirikutele antakse pastoriõpetajaid:
„... pühade varustamiseks teenistustööks, Kristuse ihu ehitamiseks,
kuni me kõik jõuame Jumala Poja, täiusliku inimese usu ja teadmiste
ühtsuseni, Kristuse täiuslikkuse kasvu mõõtu ”Ef. 4: 12-13
Seal on jälle see sõna. Töötab! Jumal soovib, et tema rahvas oleks tööks
ette valmistatud. See on peamine põhjus, miks Jumal meid lõi.
Usun, et suur osa kristluse kurbusest ja impotentsusest tuleneb vähesest
osalemisest “teenimistöödes”. Piibel kutsub koguduse juhte üles inimesi
ette valmistama või „varustama” talituse täitmiseks. Pange tähele eeliseid:
„... et me ei peaks enam olema lapsed, keda meiepoolsed trikid
viskavad edasi-tagasi ja kannavad endas iga õpetuse tuule käes,
petlikus kavandamises kavalas osavuses, vaid võivad tõtt
armastades rääkida kõigis Temasse, kes on pea - Kristus -, kellest
kogu keha, mis on ühendatud ja kootud selle abil, mida iga ühine
tarnib, vastavalt tõhusale tööle, millega iga osa annab oma osa,
põhjustab keha kasvu keha kasvatamiseks ise armunud. " Eph. 4:
14-16
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Kuula, mida apostel Paulus meile räägib. Me tahame, et meie pered ja
kirikud ehitataks üles. Me tahame ühtsust. Me tahame, et kristlased
teaksid rohkem. Soovime, et kristlased saaksid küpseks. Me tahame, et
kristlased saavutaksid Kristuses leitud täiuslikkuse täieliku taseme. Paulus
ütleb meile, kuidas seda teha! Kiriku juhid peavad kristlasi ette valmistama,
varustama ja koolitama nende teenistustöödeks. Kõlab lihtsalt. Miks me
seda siis ei tee?
Te ütlete: „Ma tahan töötada. Ma tahan teenida Jumalat. Ma tahan teha
Jumala heaks suuri asju. Aga kust ma alustan? "
"Uurige, et näidata ennast heaks kiidetud Jumalale, töömehele, kes
ei pea häbenema ja jagab õigesti tõesõna." 2 Tim. 2:15 (KJV)
Uuri, mida Jumal tahab, et sa teeksid, siis tee seda! Liiga paljud meist
üritavad asju juhtuda enne, kui me isegi ei tea, mis toimub. Suur osa
tänapäeva kristlaste „tööst” pole see, mida Jumal peab meie jaoks
tegema. Haukume valed puud. Hoolikalt õppides veedetud aeg säästab
aega, kui ebaõnnestume rataste keerutamist ja pea vastu seina löömist.
Rääkige teistega Jumala armastusest ja armust. Vaadake enda ümber.
Lugege kokku tundmatute inimeste arv, kes pole päästetud. Igaüks meist
peab tundma vähemalt viit päästmata inimest. Mõned on meie oma peres.
Teised on naabrid, sõbrad ja kaastöötajad. Kujutage ette, kuidas iga
kristlane maailmas seletab sel kuul Jumala armu vähemalt viiele inimesele!
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Kõndige armunud usukaaslaste poole. Hoolitse nende eest. Palvetage
nende eest. Toeta neid. Julgustage neid. Milline teenistus ootab iga
usklikku, kes näitab Jumala armastust vennale või õele! Igaüks meist
tunneb vähemalt viit kristlast. Kujutage ette, kuidas mõjutab iga kristlane
maailmas sel aastal vähemalt viit usukaaslast.
Head tööd on sama lähedal kui visiit, telefon, kiri, e-kiri, naeratus,
piiblitund või palve. Lase kaasa. Kasutage oma andeid ja kingitusi kõikjal,
kus elate; mida iganes sa teed. Palvetage kristlaste juhtide eest. Hüppa
lahingu keskele ja pidage teiste usklike kõrval püha sõda. Paulus kirjeldab
kristlasi sageli kui “töökaaslasi” ja “koos töötavaid töötajaid”. Me vajame
Jumalat ja vajame üksteist.
Parima jätsin viimaseks! Õppige Jumalat paremini tundma. Armastama
teda. Kiida teda. Serveeri teda. Kuulge teda. Nautige Teda. Ta päästis
meid, et oleksime Temaga osaduses. Tee temast prioriteet number üks.
Vaatame veel kord üle oma “Uskliku tegevuse nimekirja”:
Uurige Jumala sõna õigesti (jagage õigesti). Rääkige teistega Jumala
armastusest ja armust. Kõndige armunud usukaaslaste poole.
Aidake teistel kasvada.
Õppige Jumalat paremini tundma.
Pidage meeles Pauluse enda näidet. Ta oli tegude mees! Oleme
tegude inimesed!

Tulge nüüd, kristlased,

teeme ära!

8 of 8

Autoriõigus © 1990-2020 GraceLife ministeeriumid
„Pühakiri on võetud Uue King Jamesi versioonist. Autoriõigus © 1982,
Thomas Nelson, Inc. Kasutatakse loal. Kõik õigused kaitstud."

