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Eessõna Eesti Liidu esimehelt

Meie ühine tegevuskava aitab meid keskenduda olulisele. 
See ei sisalda kõike head ja tähtsat. Eesmärk on kokku 
võtta kõige olulisem ja juhtida tähelepanu kitsaskohtadele.

Tegevuskavasse süüvimisel on kasulik käia edasi-tagasi 
teekond. Alguseks on suur pilt – kes me oleme, mis on 
meie suur ülesanne ja tegutsemisviis. Edasi on sõnas-
tatud neliteist punkti ajakohaste tähelepanu juhtimiste 
ja probleemikirjeldustega. Need on platvormiks ja põh-
jenduseks järgnevale – millele tahame keskenduda just 
lähematel aastatel.

Kui oled jõudnud lõppu, on kasulik ette võtta tegevuskava 
kõrgpunkt  „Üks suur eesmärk“ (lk 14). Sellele mõeldes 
küsi: mida on vaja, et see eesmärk oleks võimalik? mis 
on puudu, et see eesmärk ei saa täituda? Neile küsimus-
tele vastates on kasulik pöörduda edasi-tagasi teele selle 
juurde, mis kõrgpunktile eelneb ja järgneb. Tegevuskava 
tähelepanu on  „Ühel suurel eesmärgil“.  Minu kutse Sulle 
on:  liitu selle eesmärgiga!

Jeesuse Kristuse antud kõige tähtsam ülesanne kogudu-
sele planeedil Maa on minna kõikjale ja teha  „jüngriteks 
kõik“ (Matteuse 28:19.20). See on osa Jumala armastuse ja 
pääste tööst. Kui see ei ole Sinu koguduse kõige olulisem 
ülesanne, on Su kogudus surnud. Kui minna kõikjale ja 
teha jüngreiks on päriselt ka Sinu koguduse kõige tähtsam 
ülesanne, siis Su kogudus elab! Siis meie kogudus elab!

Olgu see dokument kasulikuks tööriistaks meie ühises töös 
Püha Vaimu juhtimisel,  „et Eestimaa tunneks Jumalat“.

Ivo Käsk
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Seitsmenda päeva adventistide  
koguduse ülesanne

Kes me oleme?

Seitsmenda päeva adventistide kogudus näeb end 
lõpuaja Jumala rahvana, nagu seda on kirjeldatud 
Piiblis (Ilmutuse 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 kutsu-
nud seitsmenda päeva adventiste selles 
maailmas Tema kuningriiki üles ehitama. 
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Meie ülesanne

Seitsmenda päeva adventistide koguduse  
ülesandeks on:

• kutsuda kõiki inimesi saama Jeesuse  
Kristuse jüngriks,

• kuulutada igavest evangeeliumit,  
nii nagu see on esitatud Pühakirjas  
(Ilmutuse 14:6–12),

• valmistada maailma ette Kristuse  
peatseks tulekuks.

Meie tulevikupilt

Vastavalt Piibli ilmutusele on Jumala plaani lõppees-
märgiks see, et kogu Tema loodu oleks taastatud ja 
viidud kooskõlla Tema täiusliku tahte ja õigusega.

Meie tegutsemise viis

Seitsmenda päeva adventistid on veendunud, et 
Piiblis on ilmutatud eksimatult Jumala tahet. Piiblil 
on otsustav mõju koguduse ja iga uskliku elus. Piibel 
on usu ja õpetuse alus. Seitsmenda päeva adventistid 
usuvad, et Püha Vaim mõjutab inimese elu ja varustab 
inimesi võimetega, et levitada Jumala kuningriiki siin 
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maailmas. Seitsmenda päeva adventistid taotlevad 
üks olemist Kristuse ustavate järgijate vahel nii nagu 
Kristus palus (Johannese 17:20–23).

Seitsmenda päeva adventistid teevad seda  
Kristust järgiva

• elu,

• kuulutamise, 

• vaimuliku kasvamise, 

• õpetamise, 

• tervendamise,

• ja teenimise kaudu. 

Meie ülesande elluviimine

1. Kristust järgiv elu. Meie moraalne, 
eetiline ja sotsiaalne käitumine tunnistab, 
et Jeesus on meie elu juht. See on elu, 
mis on koos kõlas Jeesuse õpetuste ning 
eeskujuga.

2. Kristust järgiv kuulutamine. Me 
osaleme aktiivses tunnistamistöös. Me 
jagame isiklike vestluste, jutlustamise, 
kirjastamise, kaasaegse meedia ja 
kunstiliikide kaudu Piibli sõnumit 
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Jumalast, lootusest ja päästest, mida 
Jeesus pakub.

3. Kristust järgiv vaimulik kasvamine. 
Vaimulik kasv ja areng on eluliselt tähtsad 
kõigi jaoks, kes tunnistavad Jeesust 
oma Isanda ja Päästjana. Me hoolitseme 
üksteise eest, juhendame üksteist 
õige eluviisi osas, õpetame mõjusalt 
tunnistama ja julgustame aktiivset 
kuulekust Jumala tahtele. 

4. Kristust järgiv õpetamine. Jumala 
päästeplaanis on oluline meele ja 
iseloomu pidev areng. Me edendame 
arusaamist Jumala Sõnast ja Tema loodud 
universumist, et suhe Jumalaga võiks 
küpseda.

5. Kristust järgiv tervendamine. 
Me tunnustame inimese heaolu 
piibellikke põhimõtteid. Tervislik eluviis 
ning inimeste füüsiline, vaimne ja 
emotsionaalne heaolu on üks meie 
põhieesmärke.

6. Kristust järgiv teenimine. Me järgime 
Jeesuse eeskuju alandlikus teenimistöös. 
Meie soov on abistada üksikisikuid ja 
ühiskonnagruppe, keda kõige rängemalt 
mõjutavad vaesus, katastroofid, 
lootusetus ja haigused. 
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Jumala arm ulatub kõikjale

„See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma 
enesega” (2. Korintlastele 5:19)

Seitsmenda päeva adventistide kogudus on üleilmne 
usklike kogukond, mille on ellu kutsunud Jumala arm 
ja pääste. Jumala pääste on inimkonnale toodud läbi 
Jeesus Kristuse elu, surma, ülestõusmise ja jätkuva 
taevase teenistuse. Me saame osaleda Jumala plaanis 
lepitada kõik patu vangis olevad inimesed Jumalaga.

Üleilmne seitsmenda päeva adventistide kogudus 
leiab oma identiteedi Ilmutusraamatu 14:6–12 kirjel-
datud ülejäänute lõpuaja koguduses. Seitsmenda 
päeva adventistide kogudus ühineb Jumalaga Tema 
missioonis, kuulutades kolmeinglikuulutust. Oleme 
lepingulistes suhetes Jumala ja üksteisega, et elada 
ustava kogukonnana, kes kuulutab Kristuse kui Looja 
kummardamise olulisust (salm 7) maailmalõpu lähe-
nedes. Me hoiame alal Piiblit kui Jumala inspireeritud 
Sõna ja õpetame kõikidele inimestele, et ainsaks viisiks, 
kuidas keegi saab kunagi õigeks mõistetud, on pääste 
usu kaudu Temasse. Nii nagu me oleme „Kristust õppi-
nud”, nii järgneme Talle jüngritena. Me lükkame eemale 
jumalakummardamise väärad vormid ja jumalatud elu-
viisid, et meie elu tooks Temale austust.

Seitsmenda päeva adventistid teenivad ustavalt 
Jeesust kui Loojat (Ilmutuse 14:7) Tema määratud 
päeval, nädala seitsmendal päeval. Me julgustame 
üksteist Jumalat tundma õppima ning Teda teenima 
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isiklike vaimulike praktikate kaudu, mida Jumala Sõna  
õpetab – palve, mõtiskluse ja Piibli õppimise kaudu. 
See tähendab elukestvat õppimist. Oluline osa sel-
les on regulaarne Jumala Sõna õppimine üheskoos 
koguduses. Nii tehes „sirutume Jumala poole”. See 
on meie vastus päästele, mida meile Jeesuse Kristuse 
kaudu pakutakse. 

Seitsmenda päeva adventistid püüavad igas vanuses 
inimesi toetada ja kasvatada vaimuliku hariduse 
kaudu, mis sisaldab nii Pühakirja tõdede tundmist kui 
ka kristliku elustiili harjumusi. Selline terviklik arusaa-
mine alistab kõik elu aspektid Kristuse kontrolli alla. Et 
Tema käskudele kuuletuda (Ilmutuse 14:12), toetume 
Tema armule ja väele. Pidev vaimulik areng vormib ja 
treenib meid olema Jumala tunnistajateks ja lisama 
väärtust siin maailmas. Sellisel viisil me „sirutume üks-
teiseni koos Jumalaga”, et üksteise eest hoolitseda ja 
üksteise kasvamist innustada, oodates kannatlikult 
Kristuse taas ilmumist.

Seitsmenda päeva adventistid osalevad kolmanda 
ingli sõnumis erinevate tunnistamisviiside kaudu, 
kutsudes inimesi kõigist rahvustest ja rahvastest hül-
gama patuelu ja valet ning ühinema Jumala lõpuaja 
rahvaga (Ilmutuse 14:9–12). Kuna „Kristuse armastus 
sunnib meid” (2. Korintose 5:14), oleme pühendunud 
Kristuse peatse tagasituleku kuulutamisele nii isiklike kui 
ka avalike tegude kaudu. Meie elu toetab suhete taas-
tamist Jumala ja kaasinimestega. Meie elu näitlikustab 
Jeesuse rõõmusõnumit hoolivate tegude kaudu, mis 
rahuldavad inimeste vajadust tervise, õigluse ja rahu 
järele. Me „sirutume väljapoole koos Jumalaga”, ühine-
des Temaga Tema püsivas armastuse ja armu missioonis.
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Üldkavalised teemad

Aluseks:

• Seitsmenda Päeva Adventistide 
Peakonverentsi strateegiline plaan 
2015–2020;

• 2011.–2013. aastal üleilmselt ja  
2016. aastal Eesti koguduseliikmete 
hulgas läbi viidud uurimus;

• Eesti Kirikute Nõukogu tellitud ja Saar 
Polli läbiviidud religioonisotsioloogiline 
uuring  „Elust, usust ja usuelust 2015”;

1. Hingamispäevakool. See on tugevus, millele 
kogudus peab panustama, sh koguduseliikmete 
jüngrina kasvamise ja koguduses hoidmise eesmär-
gil (vt ka punkte 3 ja 5). Hea tasakaal nelja peamise 
hingamispäevakooli komponendi vahel – osaduse 
edendamine, misjon kogukonnas, Piibli õppimine 
ja välismisjon – tagab hingamispäevakooli elujõu.

2. Enamikul koguduseliikmetest Eestis ei ole või
malik osa saada adventharidussüsteemist. See-
tõttu puudub üks abistav lüli elukestva pühen dumise 
kujundamisel seitsmenda päeva adventistide koguduse 
liikmena. Samuti ei ole kõigil koguduste liidu pastoritel 
põhjalikku või üldse adventistlikku teoloogilist haridust. 
Adventhariduse vähesus soodustab ka varieeruvate 
arusaamade tekkimist koguduse võtmeõpetuste suhtes 
(vt punkte 6 ja 8).
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3. Paljudel kogudustel puuduvad jõulised abi
nõud liikmete eest hoolitsemiseks. Eriti nende 
eest, kelle puhul on risk kogudusest lahkumiseks. 
On vaja, et pastorid varustaksid kogudusevanemaid 
ja teisi liikmeid kollektiivselt üksteise hinge hoidma. 
Koguduse liikmete arv Eestis on viimase kahekümne 
aasta jooksul pidevalt kahanenud. Samal ajaperioodil 
on iga kümne liitunud liikme kohta kaheksa lahku-
nud. Et tagada head kogemust kogudusepere liik-
mena, on vaja ulatuslikku koguduseliikmete eest 
hoolitsemise tegevuskava. Selliselt säilitab kogudus 
oma liikmeid paremini.

4. Kogudused vajavad süsteemset ja organi
seeritud diakooniatööd.  Selle puudumisel jää-
vad tähelepanuta paljude hoolekannet vajavate 
koguduse liikmete vajadused. On vaja korraldada 
üksi elavate või hoolekandeasutustes viibivate kogu-
duseliikmete süsteemset külastamist.

5. On vaja õhutada elukestvat pühendumist 
seitsmenda päeva adventistide koguduse liik
mena. Uurimused näitavad, et tuleb tugevdada 
jüngriks saamise programme. Ristimine on alles 
Jeesuse viljakandva jüngri elu algus.

6. Ilmalik mõtteviis ja meelelahutus kahjusta
vad adventistlikke uskumusi ja praktikat. Seda 
eriti läänemaailmas, mille osa me oleme. Koguduse-
liikmed vajavad abi, et targalt ja piibellikult hinnata 
kaasaegseid sotsiaalseid trende.
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7. Pea kõigis paigus maailmas väheneb pühen
dumine elutähtsatele isiklikele, perekondlikele ja 
ühistele vaimulikele praktikatele. Eriti puudutab 
see isiklikku Piibli uurimist ja perekondlikke palvusi. 
Ometi on sagedased ja regulaarsed isiklikud ja pere-
kondlikud palved, Piibli uurimine ja Jumala teenimine 
koguduse alustalad. Seda tuleb kõvasti õhutada.

8. Usk mõningatesse olulistesse advent
koguduse uskumustesse erineb liikmeti mär
kimisväärselt. Erisusi esineb veendumuses Kristuse 
peatsesse tulekusse, õpetusse pühamust, usus Püha-
kirjas kirjeldatud loomisesse, arusaamises inimese 
olukorrast surmas. Õpetamine ei tohiks piirduda 
ainult ristimiseks valmistujatega. Aktiivne jüngriks 
saamine (vt ka punkti 5) hõlmab ideaalis elukestvat 
õpet, et sügavuti mõista adventkogudusele erioma-
seid õpetusi ning seda, kuidas need heidavad valgust 
Kristusele ja päästele.

9. Paljude eestimaalaste meeli köidab okultism. 
66–81% eestimaalastest usub kõrgema elujõu või 
energia olemasolusse, sensitiivide tervendamis-
väesse ja võimesse tulevikku ette näha. Levinud on 
abi otsimine esoteerilistest õpetustest ja praktikast. 
Nõnda laialt levinud vaimsed eksitused mõjutavad 
ka koguduseliikmete uskumusi. Selge Piibli õpetus 
okultismi puudutavas vajab koguduse poolt aktiiv-
semat käsitlemist.

10. Usk Ellen White’i prohvetlikku andi on endi
selt tugev. Siiski on väike nende koguduseliikmete 
arv, kes endi sõnul loevad regulaarselt tema kirjutisi. 
Ellen White’i kirjutised tuleb teha eesti keeles laiemalt 
ja mitmel viisil kättesaadavaks.
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11. Koguduse meediatööl on hulk ära kasu
tamata potentsiaali. Nutiseadmete levik ja inter-
neti kõigile kättesaadavus pakuvad erakordseid 
võimalusi evangelismiks ja tunnistamiseks. Samuti 
eelpoolmainitud eesmärkide täitmiseks: õhutada ja 
rikastada piibliuurimist, levitada Ellen White’i kirju-
tisi ning turgutada ja varustada koguduseliikmeid 
teenima. Eesti adventkogudusel puudub arvestatav 
digitaalse meediamisjoni varamu. Suhteliselt vähe 
koguduseliikmeid ütleb, et adventkoguduse saated, 
trüki- ja digimeedia on nende elu märkimisväärselt 
mõjutanud.

12. Kuigi üldised kümnisesummad kasvavad, 
on puudujääk kümnisetoomise ustavuses. 
Need, kes peavad kümnise toomist osaks oma suh-
test Kristusega, on tõenäolisemalt ustavad kümnise 
tagastamises.

13. Juba aastaid ei ole adventliikumine Eestis 
laienenud uutesse asulatesse, piirkondadesse 
ja inimrühmadeni. Peamiseks evangelismi viisiks 
meie kogudustes on jäänud isiklik „sõpruseevange-
lism“. Silma torkab ühiste evangelismipingutuste sh 
„lõikusevangelismi“ vähesus. Seni haaramata piirkon-
dade ja inimrühmadeni jõudmise tõhusaimaks viisiks 
läbi kristliku misjoni ajaloo võib pidada koguduste 
rajamist.

14. On olemas inimgrupid, kelleni ei saa jõuda 
avalike koosolekutega. On vajadus linnades asu-
vate misjonitöö keskuste ehk „mõjukeskuste“ järele, 
mis ühendavad kogudust ja kohalikku kogukonda. 
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Seitsmenda Päeva Adventistide 
Koguduste Eesti Liidu ülesanne ja 
eesmärk aastateks 2017–2020

Meie ülesanne

Arendada kõigi koguduseliikmete jüngriks saamise 
kultuuri, et luua terveid, elavaid kogudusi, mis juhi-
vad inimesi oma kogukonnas Jumala juurde.

Üks suur eesmärk

Iga kogudus seab eesmärgiks ja täitmiseks ühe 
järgnevaist:

• Kolmekordistada aastaks 2020 oma 
regulaarsetel jumalateenistustel 
osalevate uute sõprade arv.

• Jumalateenistustel regulaarselt osalevate 
uute sõprade arv on aastaks 2020 20–30% 
osalevate koguduseliikmete arvust.
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Ülemaailmse koguduse ja Eesti liidu 
ülesannet täites:

1. Kasvame Jumala tundmises

Õhutame koguduseliikmeid omandama  
regulaarsust õppimises ja jumalateenistuses.  
Sealhulgas seame eesmärgiks:

• koguduse põhiõpetuste mõistmise 
edenemise;

• regulaarse isikliku piibliuurimise, 
perekondliku ja väikegruppides toimuva 
piibli uurimise kasvu;

• Ellen G. White’i teoste regulaarse 
kasutamise kasvu (iga aktiivne 
koguduseliige on lugenud läbi vähemalt 
ühe Ellen G. White’i teose aastas).

Õhutame koguduseliikmeid kujundama harju
musi ja tegema elu otsuseid kõigiti Jumala 
Sõnast juhindudes. Sealhulgas seame eesmärgiks:

• koguduse töös ja missioonis aktiivselt 
osalevate liikmete arvu kasvu; kaasatuse 
õhutamisel liitume üleilmse kiriku kõigi 
liikmete kaasatuse initsiatiiviga (Total 
Member Involvment);
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• rahulolu kasvu oma abielu ja pereeluga 
ning koguduseliikmetega seotud 
abielulahutusjuhtumite harvenemise;

• tervisliku eluviisi praktiseerimise 
ja adventkoguduse selgete 
tervisepõhimõtete järgimise tõusu;

• kümnise toojate arvu ja misjoniannetuste 
kasvu.

Edendame koguduse kui Jumala perekonna ja 
Kristuse ihu tervist. Sealhulgas seame eesmärgiks:

• kasutada teadlikke meetodeid koguduste 
tervise uurimiseks ja parandamiseks;

• kutsuda kogudusi üles kasutama 
minimaalselt iga kahe aasta järel KLA 
(koguduse loomuliku arengu) uuringut 
ja rakendama KLA koguduse tervise 
strateegiat;

• kutsuda kogudusi üles saavutama KLA 
keskmiseks tervisenäitajaks vähemalt 50 
ja mitte leppima ühegi KLA koguduse 
kvaliteediomaduse tervisenäiduga alla 35;

• kogudustes regulaarset ülesannet 
omavate liikmete arvu kasvu;

2. Kasvame Jumala perekonnana
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• taaselustada ja tugevdada kogudustes 
diakooniatööd, et täita kõiki hoolekannet 
vajavate koguduseliikmete vajadusi ja 
külastada regulaarselt kõiki üksi elavaid 
või hoolekandeasutustes viibivaid 
koguduseliikmeid.

Õpetame välja ja varustame koguduseliikmeid 
nii vabatahtlikuks kui palgaliseks koguduse
tööks. Sealhulgas seame eesmärgiks:

• hea tagasiside koguduse töötegijatelt, 
et nad on saanud oma ülesandeks 
väljaõppe (mõõdetakse KLA uuringuga);

• võimaldada koguduse juhtidele liidu 
poolt pakutavat meeskonnatöö- ja 
juhtimiskoolitust;

• töötada välja ja rakendada meie liidu 
konteksti sobituv pastoriametiks 
ettevalmistav pastori-internatuuri kava.

3. Laiendame Jumala tundmist

Pühendume iga koguduse aktiivseks misjoni
keskuseks saamisele. Sealhulgas seame ees-
märgiks, et 

• iga kogudus töötab välja oma tervikliku 
misjoniplaani.
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Pühendume kaasaegse meedia võimaluste 
hoogsale kasutamisele. Sealhulgas seame 
eesmärgiks:

• toota eestikeelseid meediamisjoni 
materjale ja programme;

• toimetada ja edastada venekeelseid 
meedia misjoni materjale ja -programme;

• teha nutiseadmetes kättesaadavaks 
piibliõppe eri tasemed (Kirjalik 
Piiblikursus ja uued materjalid);

• teha kättesaadavaks mujal meedias 
salvestatud materjalid (sh ülemaailmses 
adventmeedias ja adventistide poolt 
loodud ja salvestatud programmid Eesti 
kristlikes meediakanalites)

Pühendume uute (kodu)koguduste rajami
sele. Uute koguduste kaudu jõuame uute asulate, 
piirkondade ja inimrühmadeni. Sealhulgas seame 
eesmärgiks:

• rajada viis uut (kodu)kogudust,  
sh vähemalt ühe venekeelse;

• innustada tööle lisaks veel viis 
kogudusepistiku tuumikgruppi,  
sh vähemalt kaks venekeelset;
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Pühendume mõjukeskuste rajamisele linna
desse. Mõjukeskused on kogudustele uute sõprade 
leidmise paigaks. Sealhulgas seame eesmärgiks:

• välja arendada Tallinna mõjukeskus ja 
lisaks veel kaks uut toimivat mõjukeskust;

• mõjukeskuste töös haaratud vabatahtlike 
arvu pideva kasvu;

• mõjukeskuste külastajate arvu pideva 
kasvu.




