


Seitsmenda päeva adventistide koguduse 

missiooniks on kutsuda kõiki inimesi 

Jeesus Kristuse jüngriks, kuulutada igavest 

evangeeliumi kolmeinglikuulutuse kujul 

(Ilm 14:6-12) ja valmistada maailma ette 

Kristuse peatseks tulekuks.

Meie missioon



• Enamik koguduseliikmeid leiab, et hingamispäevakool 
on neile suureks kasuks.

• Suurem osa koguduseliikmetest ei ole saanud osa 
adventharidusest.

• Kohalikel kogudustel on raskusi oma liikmete eest 
hoolitsemisega.

• Perekondlikud pühendusajad on liikmete hulgas 
langustendentsis.

• Usk Ellen White’i prohvetlikku andi on üle maailma tugev, 
kuid vähem on inimesi, kes tema kirjutisi loeks. 

• Maailmani jõudmiseks on vaja rohkem tehnoloogiat kasutada.

• Suurimaks misjoniväljakutseks on 10/40 aken ja suurlinnad.

Uuringu tulemused 
näitavad, et:



Selle uuringu tulemuseks on üleilmne strateegia, 

kus on 21 misjonieesmärki, mis saab kokku võtta 

kolme rühma: 

• SIRUTU ÜLES JUMALA POOLE

• SIRUTU SISSEPOOLE KOOS JUMALAGA

• SIRUTU VÄLJAPOOLE KOOS JUMALAGA

Meie strateegiline plaan



Sirutu üles Jumala poole
1. Kutsuda adventkoguduse liikmeid üles igapäevaseks 

piibliõppeks

2. Kutsuda adventkoguduse liikmed üles doktrinaalseks õppeks, 
mis on oluline vaimuliku küpsuse saavutamiseks. 

3. Hoolitseda selle eest, et kõik liikmed süveneksid rohkem 
Ellen White’i nõuannetesse.

4. Kasvatada koguduseliikmete osalust piibellikes vaimulikes praktikates.

5. Edendada pastorite, õpetajate, liikmete ja kogudusekoolide õpilaste seas 
paremat arusaamist piibliõppest, mis kasutab ajaloolis-grammatilist 
meetodit ning historitsistlikku tõlgendust, sealhulgas prohvetikuulutuste 
juures.

6. Innustada koguduseliikmeid regulaarselt jumalateenistustel osalema.



7. Edendada koguduseliikmetevahelist ühtsust ja osadust.

8. Kaasata usklikud jüngerluse protsessi ja teenimistöösse.

9. Suurendada noorte inimeste osalust koguduse elus.

10. Toetada pastoreid nende administratiivses rollis koguduse juhina.

11. Parendada juhtimispraktikaid, mis suurendaksid koguduse organisatsiooni, 

tegevuste ja misjoniinitsiatiivide usaldusväärsust.

Sirutu sissepoole koos 
Jumalaga



Sirutu väljapoole koos 
Jumalaga
12. Suurendada misjonipingutusi ja koguduse 

kohalolu 10/40 aknas.

13. Suurendada misjonipingutusi ja koguduse kohalolu suurtes 
linnapiirkondades.

14. Prioritiseerida uute gruppide teket väljaspool 10/40 akent.

15. Vaadata tõsiselt üle meie misjonimeetodid.

16.Edendada koguduseliikmete, pastorite ja kogudusejuhtide vahelist 
koostööd.

17. Kaasata noori inimesi koguduse missiooni täitmisse.



Sirutu väljapoole koos Jumalaga

18.Julgustada kohalikke kogudusi, et nad võtaksid initsiatiivi 
kolmeinglikuulutuse levitamises ja adventkoguduse missiooni 
täitmises.

19.Muuta misjonitöö teiste religioonide ja maailmavaadete hulgas 
nähtavamaks.

20.Suurendada vahendite hulka, mis on mõeldud üleilmseks 
misjonitööks.

21. Optimeerida kommunikatsioonimeetodeid ja plaane, et kogudus 
saaks tõhusamalt töötada ja tunnistada.






