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 KES ME OLEME?

Seitsmenda päeva adventistide kogudus näeb end lõpuaja Jumala 
rahvana, nagu seda on kirjeldatud Piiblis (Ilm 12:17). Koguduseliikmed 
nii üksikult kui ka ühiselt mõistavad oma ülesannet:

• elada ja kasvada Kristuse jüngritena
• olla Jumala riigi saadikud ja saatkond
• kuulutada Jeesuse peatset tagasitulekut

Koguduseliikmete elu juhib veendumus, et me elame Piibli 
prohvetikuulutustes kirjeldatud lõpuajal ja et Jeesus Kristuse 
tagasitulek on lähedal. Jumal on kutsunud seitsmenda päeva 
adventiste edendama selles maailmas Tema kuningriiki.
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SEITSMENDA PÄEVA ADVENTISTIDE 
KOGUDUSE ÜLESANNE JA EESMÄRK 
AASTATEKS 2021–2025

Ülemaailmse koguduse moto järgmiseks viieks aastaks on „Mina 
lähen“. See hõlmab kõiki meie koguduse liikmeid, neid motiveerides 
ja varustades Jumala tööle, et jõuda inimesteni väljaspool kogudust.

SEE DOKUMENT, MIDA KÄES HOIAD, VÕIB OLLA ÄÄRMISELT 
VÄÄRTUSLIK. VÕI SIIS KA TÄIESTI KASUTU, VAEVALT VÄÄRT 
PABERI HINDA, MILLELE SEE TRÜKITUD ON. SINA OTSUSTAD, 
MILLINE SELLE VÄÄRTUS ON.

See tegevuskava on meie ülemaailmse koguduse jätkustrateegia 
varasemate aastate suurele fookusele „Räägi maailmale” (Reach the 
World). Uus algatus „Mina lähen“ on mõeldud kasutamiseks kõigile 
koguduse struktuuridele: kohalikele kogudustele, misjonipõldudele, 
liitudele, unioonidele, divisjonidele, peakonverentsile ja asutustele. 
See on tööriist, mis on loodud selleks, et kogudusel võiks olla selgem 
fookus ja et ta võiks efektiivsemalt ellu viia olulisi tegevusi.

Ülemaailmse koguduse strateegilise plaani eesmärk on peegeldada 
senisest paremini misjonikäsu sõnastust – juhist, mille Jeesus jättis 
(Matteuse 28) –, mis kutsub meid üles minema ja tegema jüngriteks 
kõik rahvad. Selle tegevusplaani sisu on loodud uurimistöö tulemusena, 
kus kasutatakse adventkoguduse liikmetelt kogutud andmeid. See 
kava toob esile valdkonnad, mis võivad aidata meid kui seitsmenda 
päeva adventiste vaimulikult kasvada ja misjonitöös edeneda.

See tegevuskava on rohkemat kui strateegiline plaan. See on 
MISJONITÖÖLE keskendunud tööriist, toetudes ametlikule sta-
tistikale ja Kristuse misjonikäsule.
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SEITSMENDA PÄEVA ADVENTISTIDE 
KOGUDUSE EESMÄRK, 
TEGUTSEMISE VIIS JA TULEVIKUPILT

MEIE EESMÄRK
Tehke Jeesuse Kristuse jüngreid, kes elavad Tema armastavas 
tunnistuses ning kuulutavad kõigile inimestele kolme ingli iga-
vest evangeeliumi, et valmistuda Tema peatseks tagasitulekuks. 
(Mt 28:18–20; Ap 1:8; Ilm 14:6–12)

MEIE TEGUTSEMISE VIIS
Piibli ja Püha Vaimu juhtimisel püüdlevad seitsmenda päeva adven-
tistid selle eesmärgi poole, võttes eeskujuks Jeesus Kristuse nii suht-
lemises, jüngerluses, õpetuses, tervendamises kui ka teenimises.

MEIE TULEVIKUPILT
Vastavalt Piibli ilmutusele on Jumala plaani lõppeesmärgiks, et 
kogu Tema loodu oleks taastatud ja viidud kooskõlla Tema täiusliku 
tahte ning õigusega.
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TEGEVUSKAVA 10 EESMÄRKI

Ülemaailmse koguduse strateegiline plaan „Mina lähen“ näeb ette 
kümmet eesmärki, mis omakorda jagunevad kolme valdkonna vahel: 
misjonitöö eesmärgid, vaimuliku kasvamise eesmärgid ja juhti-
mise eesmärgid. Meie südamesoov on, et Püha Vaimu juhatusel võik-
sid need kümme eesmärki olla meie koguduste liidu, liidu tööharude 
ja kõigi koguduste ning iga liikme eesmärgid.

Misjonitöö eesmärgid (ME)

1. Taaselustada ülemaailmse misjonitöö kontseptsioon ja misjo-
nile ohverdamine kui eluviis, mis hõlmab mitte ainult pasto-
reid, vaid IGA KOGUDUSELIIGET, nii noort kui vana, Kristuse 
tunnistamise ja jüngrite tegemise rõõmus.

2. Tugevdada ja mitmekesistada misjonitööd linnades, samuti 
piirkondades, kuhu me pole jõudnud ja kuhu oleme liiga vähe 
panustanud.

3. Muuta prioriteediks selliste misjoniressursside loomine, mis 
on mõeldud sekulaarset ühiskonda silmas pidades.

Vaimuliku kasvamise eesmärgid (VK)

4. Juhatada üksikisikuid ja perekondi Vaimuga täidetud ellu.

5. Kasvatada laste, noorte ja noorte täiskasvanute kaasatust, 
toetada nende koguduses püsimist ning nende väärtustamist 
koguduses.

6. Õpetada teismelisi ja noori täiskasvanuid panema Jumal esi-
kohale ja pühenduma piibelliku maailmavaate esindamisele.
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Juhtimise eesmärgid (JE)

7. Tugevdada pastorite, õpetajate ja teiste eesliinitöötajate seas 
jüngriks tegija rolli, luues selleks regulaarseid kasvuvõimalusi.

8. Suunata meie ressursid toetama meie strateegilisi eesmärke.

9. Parendada koguduse organisatsiooni, tegevuste ja algatuste 
läbipaistvust ja usaldusväärsust ning nende kohta käivat 
aruandlust.

Püha Vaimu eesmärk

10. Lisaks, nagu Püha Vaim juhatab.
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Misjonitöö eesmärgid ja põhitulemusnäitajad (ME)

1. Taaselustada ülemaailmse misjonitöö kontseptsioon 
ja misjonile ohverdamine kui eluviis, mis hõlmab mitte 
ainult pastoreid, vaid iga koguduseliiget, nii noort kui 
vana, kristuse tunnistamise ja jüngrite tegemise rõõmus

ME 1.1 Kaasame rohkem koguduseliikmeid osalema nii isiklikus kui ka 
avalikus misjonitöös, eesmärgiga jõuda „kõigi liikmete kaasatuseni“.

ME 1.2 Korraldame igal aastal vähemalt ühe misjonikonverentsi, mis 
on mõeldud kõigile koguduseliikmetele. Kaasame konverentside kor-
raldamisse võimalusel kõiki Eesti liidu juhatuse liikmeid, tööharude 
juhte, laiema kiriku esindajaid (nii Balti kui ka muudest unioonidest, 
divisjonidest ning peakonverentsist) ja kohalikke eesliinil olevaid vaba-
tahtlikke.

SEITSMENDA PÄEVA ADVENTISTIDE 
KOGUDUSTE EESTI LIIDU EESMÄRGID 
JA PÕHITULEMUSNÄITAJAD AASTATEKS 
2021–2025
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ME 1.3 Toetame ja loome võimalusi või korraldame misjonireise välis-
maale (ka divisjonidevahelisi misjonireise).

2. Tugevdada ja mitmekesistada misjonitööd linnades, 
samuti piirkondades, kuhu me pole jõudnud ja kuhu 
oleme vähe panustanud

ME 2.1 Toetame uute (kodu)koguduste loomist ja arengut, sealhulgas 
koguduserajamise konverentside korraldamise ja koguduserajajate 
väljaõppega.

ME 2.2 Loome uusi kogudusepistikuid ja gruppe ning suuname tähe-
lepanu ja ressursse kogudusetöö tugevdamisele meie suuremates 
linnades.

ME 2.3 Tugevdame, toetame ja arendame Terve Elu Keskuse tööd 
Tallinnas.

3. Muuta prioriteediks selliste misjoniressursside loomine, 
mis on mõeldud sekulaarset ühiskonda silmas pidades

ME 3.1 Leiame meie seast evangelisti kutsumusega inimese ja kasu-
tame meie meediaosakonna (sealhulgas videostuudio) võimalusi, et 
luua väljapoole mõeldud misjoniprogramme.

ME 3.2 Jätkame kogudus.net lehekülje sisu arendamist, et see oleks 
suunatud väljaspool kogudust olevatele inimestele ja kõnetaks neid.

ME 3.3 Loome oma videokanali, kaasates selle tegevusse üha rohkem 
vabatahtlikke üle kogu Eesti, investeerides teadlikult selle arengusse 
ja jätkusuutlikusse.

ME 3.4 Korraldame misjonitöö koolitusi ja anname välja abistavat 
materjali misjonitöö tegemiseks.

ME 3.5 Julgustame looma ja tegevuses hoidma elustiili väikegruppe 
(nt võrkpalligrupid, kristlikud matkad, kokaklubid, elustiilikoolitused jne)



10

Vaimuliku kasvamise 
eesmärgid ja põhitulemusnäitajad (VK)

4. Juhatada üksikisikuid ja perekondi vaimuga täidetud ellu

VK 4.1 Seame eesmärgiks suurendada nende koguduseliikmete arvu, 
kes regulaarselt palvetavad, loevad Piiblit, õpivad hingamispäevakooli 
õppetükki ja võtavad isiklikeks pühendushetkedeks aega.

VK 4.2 Seame eesmärgiks kujundada meie kogudused ja koguduste 
jumalateenistused selliseks, kuhu kõigil on hea tulla – edendame „tere 
tulemast meie kogudusse“ mõtteviisi.

VK 4.3 Viime läbi koguduseliikmete uuringu, et oleks võimalik hin-
nata ja uuringu tulemustest lähtuvalt edendada seda, kuidas meie 
koguduseliikmeid meie koguduse põhiuskumusi mõistavad ja usuvad.

VK 4.4 Seame eesmärgiks suurendada advent.ee, ajakirja Meie Aeg ja 
muu adventmeedia kuulatavust, vaadatavust ja loetavust.

VK 4.5 Toome koguduse eesliinitöötajate usukogemused video kaudu 
veebi.

VK 4.6 Edendame eestpalveteenistust kogudustes ja koguduseliikmete 
hulgas. Loome eestpalvekalendri, trükime eestpalvevoldiku ja kutsume 
üles looma palvegruppe, palveliste ja palvekoosolekuid. 

VK 4.7 Seame eesmärgiks selle, et kõik koguduseliikmed praktiseerivad 
heaperemeheliku majapidamise põhimõtteid nii ajakasutuse, vaimuliku 
andide kasutamise kui ka kümnise ja annetuste toomise osas.

VK 4.8 Töötame selle nimel, et kogudusel oleks parem arusaamine Ellen 
G. White’i rollist ja inspireeritusest ning seame eesmärgiks jätkuvalt 
välja anda tema kirjandust nii paberil, audios kui ka veebis.

VK 4.9 Seame eesmärgiks kutsuda üles meie perekondi kodustes 
tingimustes võtma regulaarselt aega ühiseks palvuseks.
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5. Kasvatada laste, noorte ja noorte täiskasvanute kaasa-
tust, toetada nende koguduses püsimist ning nende väär-
tustamist koguduses

VK 5.1 Töötame aktiivselt selle nimel, et eri vanuses koguduseliik-
mete vahel oleks suurem ühtsuse ja kogukonna tunne ning konflikte 
lahendataks oskuslikult.

VK 5.2 Oma tegevuses lähtume põhimõttest, et füüsilise, emotsio-
naalse ja seksuaalse vägivalla suhtes on meil täisleppimatus, et tagada 
eelkõige lastele ja noortele koguduses turvaline keskkond.

VK 5.3 Võtame eesmärgiks kaasata noori ja anda neile koguduses 
ülesandeid.

VK 5.4 Loome võimalused, et kõik koguduse lapsed ja noored saaksid 
osa eakohastest programmidest ja tegevustest.

6. Õpetada teismelisi ja noori täiskasvanuid panema Jumal 
esikohale ja pühenduma piibelliku maailmavaate esinda-
misele

VK 6.1 Seame eesmärgiks õpetada meie lastele, noortele ja noortele 
täiskasvanutele meediaplatvormide vastutustundlikku kasutamist.

VK 6.2 Seame eesmärgiks käsitleda noortele tähtsaid ja intrigeerivaid 
teemasid kas kohalike koguduste gruppides või meedias.

VK 6.3 Seame eesmärgiks kutsuda koguduse noori omandama advent-
haridust ja toetame neid sellel teel.
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Juhtimise eesmärgid ja põhitulemusnäitajad (JE)

7. Tugevdada pastorite, õpetajate ja teiste eesliinitööta-
jate seas jüngriks tegija rolli, luues selleks regulaarseid 
kasvu võimalusi

JE 7.1 Töötame selle nimel, et meie pastorid ja piiblitöölised tunneksid 
end toetatuna ja julgustatuna nii koguduseliikmete kui ka liidu juht-
konna poolt, tunnetaksid jätkuvalt oma kutsumist vaimulikku töösse 
ja jätkaksid järjekindlalt enda arendamist ning harimist, pakkudes 
neile täiendkoolituse võimalusi.

JE 7.2 Luua meie töötajatele täiendavaid võimalusi saada paremaid 
misjonikogemusi (näiteks korraldada misjoniprojekte või misjonireise).

8. Suunata meie ressursid toetama meie strateegilisi 
eesmärke

JE 8.1 Tugevdada meie tööharude ühist tegutsemist tegevuskavas 
seatud eesmärkide nimel.

JE 8.2 Leiame ja rakendame võimalusel vabatahtlikke misjonäre Terve 
Elu Keskuse ja teiste projektide juurde.

JE 8.3 Seame eesmärgiks arendada liidu meediatööd, otsida selleks 
pühendunud inimesi ja kasutada meie stuudio võimalusi, et välja anda 
videoseminare ning korraldada koolitusi erinevatel (Piibli) teemadel 
ja Piibli uurimismeetodite teemadel.
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9. Parendada koguduse organisatsiooni, tegevuste ja alga-
tuste läbipaistvust ja usaldusväärsust ning nende kohta 
käivat aruandlust

JE 9.1 Seame prioriteediks kõigi kohaliku koguduse ametnike kooli-
tamise ja väljaõppe.

JE 9.2 Osaleme jätkuvalt konfessioonide ja religioonide vahelises dialoo-
gis ning seame eesmärgiks korraldada Eestis usuvabaduse konverents.

JE 9.3 Võtame eesmärgiks tõlkida eesti keelde peakonverentsi koos-
tatud jüngerluse käsiraamatu.

JE 9.4 Seame liidu juhtkonna poolt eesmärgiks külastada vähemalt 
kord aastas iga Eesti liidu kogudust, et suhelda koguduseliikmetega 
ning anda ülevaade koguduse tegevustest ja algatustest.

JE 9.5 Seame eesmärgiks arendada koostööd venekeelsete kogudustega.

JE 9.6 Teeme Liidu aastakoosolekutel kokkuvõtte liidu tegevuskava 
täitmisest. Kord aastas vaatame liidu tegevuskava üle ning viime vaja-
dusel sisse täiendusi ja muudatusi.

JE 9.7 Korraldame avatud mikrofoni laadseid online-saateid liidu juht-
konnaga.
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Püha Vaimu eesmärk

10. Lisaks, nagu Püha Vaim juhatab.
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 MINU KOGUDUSE EESMÄRK
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 MINU ISIKLIK EESMÄRK JA PÜHENDUMINE
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ADVENT.EE

MINA LÄHEN


