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Plokk 1 : Peatükk 1 

Kingfisheri Mobiliseerimiskeskuse tutvustus 
  

Tere tulemast Kingfisheri Mobiliseerimiskeskusesse! 

On au ja privileeg sinuga koos teekonnale asuda. Me kutsume sind teekonnale, et avastada 

Jumala kuningriigi rikkuseid. Me oleme kõik Jumala kuningriigi palverändurid. Me kõik järgime 

Jeesust, tuues Jumala kuningriiki siia maale.  

Lubage me tutvustame end. 

 

Kes on Kingfisheri Mobiliseerimiskeskus?  

Kingfisher on rahvusvaheline mobiliseerimise liikumine, mida juhivad selle visioon ja 

väärtused. Kingfisher tahab rajada tugeva rahvusvahelise mobiliseerimisliikumise, kuhu 

kuuluvad juhid, kogudused, konfessioonid, organisatsioonid ja üksikisikud igast 

eluvaldkonnast, et selle visioon realiseerida. 

Jumal on KMK Kristuse ihusse strateegilisse kohta paigutanud, et aidata ihu igat osa 

tugevdada. Me tahame aidata inimestel üles ehitada suuremat võimet oma eludes 

kuningriigi realiseerimiseks. 

 

1.1. Visioon 

Jumala inimeste liikumine, Tema kuningriigi ülemaailmne realiseerimine 

Inimesed, kes 

Muudavad igat eluvaldkonda 

Tegelevad maailma iga vajadusega 

Jüngerdavad rahvaid 

Strateegia 

Koolitada ja juhendada juhte teisi inimesi strateegiliseks Kuningriigi liikumiseks mobiliseerima  

1.2. Väärtused 

Meid juhivad järgnevad väärtused: 

Paindlikkus 

Isetus 

Vastastikune sõltuvus  

Mitmekordistumine 
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Teenimine 

Suhted 

Ajalugu 

Kingfisheri Mobiliseerimiskeskus, mis sai nime jäälinnu järgi (ing k Kingfisher), kes püüab kala 
oma erilise pika nokaga, sai alguse aastal 2000 Kaplinnas Lõuna-Aafrikas rahvusvahelise ja 
konfessioonide vahelise misjoni mobiliseerimise keskusena. 

 

Viimaste aastate jooksul on Püha Vaim kasutanud neid koolitama mobiliseerijaid erinevates 
maailma osades - osad neist on täisajaga ja osad poole ajaga mobiliseerijad. Venekeelsetes 
riikides sai töö alguse aastal 2003 ning täisajaga mobiliseerijad on Ukrainas töötanud aastast 
2008. 

 

See foto tehti aastal 2006 kui Sri Lankat tabas tsunami. Kui mõned inimesed on suurtes 
vajadustes - otsides oma vara ja võimalik, et ka oma lähedasi - teised on puhkusel. Nad hoolivad 
vaid iseendist ning ei ole mingitpidi seotud maailma vajadustega. Kingfisheri töö tulemus on see, 
et kristlased tõusevad kirikupinkidest üles ning seovad ennast maailma vajadustega - väljaspool 
kogudust. 

 

Me unistame uuest maailmast - teistsugusest maailmas - kus inimesed, kellel pole Jeesust, 
võtavad Ta vastu ning inimesed ja olukorrad, mis ei näe välja nagu Jumala kuningriik, kogevad, 
et nende vajadustega tegeletakse. 

  

Mis on mobiliseerimine? 

Kujuta ette, et sa tuled õhtul koju ja su maja põleb.  

 

Samal ajal on seal 10 tuletõrjujat, kes magavad su muru peal - ja seal on ainult ämber vett. Mis 
on strateegiliselt kõige mõistlikum asi, mida sa saad teha selle ühe ämbritäie veega? 

 
Kes ütleb : “Viska see tulle?” See aitaks! 

 

Aga strateegilisem võimalus, mida teha, on visata see tuletõrjujate peale. Siis äratad sa nad üles 
ja sul on kümme inimest tulega võitlemas! Seda tähendabki mobiliseerimine. Koguduse 
potentsiaali vabastamine. 

 

Kogudusel (üksikisikul, perekonnal, rakugrupil või kohalikul kogudusel) on määratult suur 
potentsiaal. Piibel kutsub seda Kristuse Ihuks. Nende sees on Püha Vaim - Kõikvõimsa Jumala 
ligiolu! Seda saab võrrelda tammiga, mis on täis vett. Farmerid teiselpool tammi vajavad seda 
vett. Ainuke asi, mida peab tegema, on avama lüüsid ning eluandev vesi voolab.  
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Koguduse mobiliseerimine tähendab aidata tal avastada, kus need lüüsid on ning anda talle 
praktilised tööriistad või vahendid nende lüüside avamiseks. 

 

Tulemuseks on see, et inimesed, kogukonnad ja riigid saavad muudetud. 

 

Miks me mobiliseerime?  

Koorem, mida tähendab Kristuse ihu mobiliseerimine, et see võtaks vastu ja täidaks oma 

kutsumise ja ülesande, võib olla tohutu raske. Ühest küljest näeb mobiliseerija inimeste ja 

maailma suurt vajadust. Teisest küljest näeb mobiliseerija potentsiaali Kristuse ihus, et 

tuua muutust sellesse vajadusse. Me tahame seista selles lõhes, et potentsiaal kohtuks 

vajadusega. 

Mobiliseerijat paneb liikuma Jumala armastus maailma vastu. Johannese 3:16-17 

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on 

andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. 

Sest Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks 

maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.” 

Jumala armastus maailma vastu on toonud kaasa Jeesuse Kristuse sünni, elu, kannatuse, 

surma, ülestõusmise ja taevasse mineku. Jumala südamesoov on päästa see maailm. 

Jumala armastus puudust kannatava maailma vastu on liikumapanev jõud. 

Mille jaoks sa inimesi mobiliseerid? 

Juhid saavad varustatud, et : 

 

Avastada või tugevdada missionaalse koguduse visioon. See on kogudus, mille energia 
keskendub järgnevale: 

 

• Tuua emotsionaalset tervenemist haavatavusse 

• Evangeeliumi elustiil 

• Tuua muutust inimeste eludesse ja olukordadesse 

• Kogukonna areng  

• Koguduste rajamine 

• Kultuuridevaheline misjon / Inimgrupid, kelleni pole jõutud 

• Lepitus 

• Vajadustes olevad lapsed 

• Ökoloogia 
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Juhtidele antakse praktilised strateegiad, kuidas kasvada missionaalseks koguduseks. 

 

Unistus on teenida kogudust võimestades neid muutma ülejäänud maailma. Nad ei vaja rohkem 
misjonäre väljastpoolt. Nende võti peitub kohaliku koguduse mobiliseerimises. 

 

See on rohkem kui käsiraamat. See on kutse – kutse teekonnale koos teiste inimestega 

erinevatest kohtades maailmas, et avastada või taasavastada Jumala kuningriik ja selle 

eesmärgid siin maailmas. 

Tere tulemast Kingfisheri perekonda ja liikumisse! Me palvetame, et see ei rikastaks 

mitte ainult sinu elu ja teenimistööd, vaid läbi sinu ka teisi inimesi, keda sa praegu veel 

isegi ei tunne! 
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Plokk 1: Peatükk 2 
Kust kuhu? 

 
See peatükk tahab aidata sul jõuda järgmiste tulemusteni : 
 

1. Mõista erinevaid muutusi mis peavad koguduses juhtuma, et kogudusest saaks 
missionaalne kogudus. 

2. Mõista koguduse eesmärki.  
3. Hakata alla laadima visiooni enda, perekonna, rakugrupi või kohaliku koguduse jaoks. 

 
Jumalal on koguduse jaoks spetsiifiline eesmärk (igale kristlasele, kristlikule perekonnale, 
rakugrupile või kohalikule kogudusele). 
 
Läbi koguduse tahab Ta: 
 
Tuua maailma muutust 
Tuua Jumala Kuningriik sinna, kus on pimeduse kuningriik. 
Muuta inimesi ja olukordi selliseks nagu Ta neid alguses plaanis. 
 
See eesmärk nõuab teatud tüüpi kogudust - kogudust, mis liigub ühe positsiooni juurest eemale - 
ning teise positsiooni poole. 
 

1. Kassidest koerteks 
 
Kassi loomus 
 
Kass on väga isekas loom. Kui ma õhtul koju jõuan, siis mu kass lamab toolil ja kui ma tahan ise 
toolile istuda ning televiisorit vaadata, ütlen kassile: “Tõuse püsti.” Mida kass teeb? Teeb ühe 
silma lahti, vaatab mind, võtab sõnumi vastu, paneb silma kinni ja magab edasi.  
 
Kass eksisteerib :  

• Enda jaoks; 
• Teeb ainult seda, mis on ta enda huvides; 
• Elab ainult selleks, et oma vajadusi täita: “Mis kasu mina sellest saan?”; 
• Ei riski kunagi oma eluga; 
• On lojaalne ainult endale; 
• Arvab, et omanik võlgneb talle midagi. 

   
Kassi mõtteviis ütleb: “Omanik toidab mind, armastab mind, hoolitseb mu eest: 
  

“MA OLEN VIST JUMAL!” 
 
Milleks sa kassi kasutad? Mitte millekski. Kassi eest hoolitsemine nõuab palju tähelepanu, aga sa 
ei saa seda ühekski eesmärgiks kasutada. 
 
Kassidel on meeskond, kes nende eest hoolitseb! 
 
Kas on võimalik, et on olemas kasskristlased? 
Kassid palvetavad: “Anna mulle, õnnista mind, hoolitse minu, mu laste, mu vanemate, mu 
finantside, mu probleemide eest… Miaau, miaau, miaau!” 
Kassid maksavad kümnist : Nad annavad oma sissetulekust väga väikese protsendi - lihtsalt et 
oma südametunnistus oleks puhas. See annetus või kümnis on nagu liikmemaks, mida nad 
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maksavad, et koguduseliikmeks jääda. Vastutasuks saavad nad teatud õiguse, nt õiguse saada 
hellitatud, õiguse saada kodukülastusi, saada hoolitsetud, tähelepandud jne. 
 
Kass näeb kogudust kohana, kus ta käib pühapäeviti. Ja selles erilises kohas keegi, tavaliselt 
pastor või mõni teine juht teeb ta jaoks midagi, lõbustab teda ning selle eest annab ta tavaliselt 
annetuse - niinimetatud hinna nende teenuste eest, mis ta sai. Aga kassina on koguduseliikmel 
väga vähe vastutusi. 
 
Kasskogudus keskendub endale, oma identiteedile, struktuurile ja ellujäämisele. Eeldatakse, et 
evangeelium on peamiselt mõeldud üksikisikute vajaduste täitmiseks. 

• Kassid tahavad alati jääda oma mugavustsooni. Nad teenivad Jumalat - aga see on 
nagu mobiili teenusepakkuja valimine - vaatad, kus sa saad kõige odavamalt, mida 
saada tahad. 

• Kassid küsivad alati : “Mida ma vajan?” Kuidas saan sellest viimast võtta. 
• Kassid on väga kriitilised - alati väga teadlikud oma õigustest - ja väga kergesti 

solvuvad. 
• Kassid soiuvad ja ägavad, sest nad ei saa oma tahtmist. 

 
Kas kasspastoreid on olemas? Nad  
 

• Mõtlevad iseendale kui koguduse hierarhia tipule. Nad on Jumalast allpool ning teised 
juhid ja liikmed on nendest allpool; 

• Liikmed on selleks, et toetada nende visiooni koguduse jaoks; 
• Naudivad, kui inimesed neid pastoriks kutsuvad; 
• Istuvad alati esimeses reas; 
• Näevad kogudust kui oma “äri” - nende oma mõjusfääri, ning liikmed on seal nende 

huvides; 
• Tahavad, et koguduseliikmed küsiksid nende luba, et teha mida nad soovivad teha; 
• On väga teadlikud autoriteedist, mis neil on;  
• Tahavad valitseda ja kontrollida. 

 
Piiblist leiame ka kassjüngrid 
 
Markuse 8:31-33 : Jeesus ütleb oma jüngritele, et Ta tapetakse evangeeliumi pärast. Ta räägib 
neile, et evangeeliumi mõte ei ole selles, mida sa sealt saad. Asi pole sinus - asi on selles, mida 
evangeelium meilt tahab - ohvrit - isegi oma elu. Peetrus noomib teda. Jeesus ütleb Peetrusele, et 
ta on saatan - sest ta ei  mõtle sellele, mida Jumal tahab, vaid mida inimesed tahavad. Peetrus 
järgib Jeesust selle pärast, mida tema sellest saab. Jüngrite juht on suur paks kass! 
 
Markuse 9:31-34 : Jeesus kuulutab teist korda oma surma. Evangeelium nõuab su tervet elu! Sel 
ajal kui Jeesus neile seda õpetab, vaidlevad nad isekeskis, kes neist on kõige tähtsam! Nad 
järgivad Jeesust selle pärast, mida nad sellest saadavad. Nad ei mõista evangeeliumit. Nad on 
suured paksud kassid!  
 
Markuse 10:33-37 : Jeesus kuulutab oma surma - et evangeelium nõuab ohvreid - kolmandat 
korda. Jaakobus ja Johannes lähenevad talle küsimusega. “Kas me võime taevas sinu kõrval 
istuda - üks sinu paremal ja teine sinu vasakul käel?” Nad ei mõista evangeeliumit ning 
järgnevad talle selle pärast, mida nad ise sellest saavad! Suured paksud kassid! 
 
Tunnistame seda - igaühes meis on suur või väike kass!!! 
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Koera loomus 
 
Koeral on täiesti teistsugune mõtteviis. Kui ma õhtul koju jõuan, siis mu koer mind nähes väga 
õnnelik. Ta hüppab üles ja alla, lakub mu nägu, tal on nii hea meel mind näha, sest koer elab 
selle nimel, kes teda toidab. Kui keegi mind koera juuresolekul ründaks, siis koer paneks 
koheselt oma elu ohtu, et mind kaitsta - mis iganes ohvrit see temalt nõuab - hind ei saa kunagi 
olla liiga kõrge. 
 

Ustavad koerad  
• Eksisteerivad omaniku heaks; 
• Teevad kõike, mida omanik neilt nõuab; 
• Omaniku soov on nende käsk; 
• “mida iganes see nõuab… mida iganes vaja… mis iganes on selle hind…., isegi kui 

nad peavad loovutama omaenda elu;  
• On omanikule lojaalsed; 
• Arvavad, et nad võlgnevad omanikule kõik. 

 
Koera mõtteviis ütleb: “Omanik toidab mind, armastab mind, hoolitseb mu eest: 

 
“TA (omanik) ON VIST JUMAL!” 

 
Koertel on omanikud - kassidel on meeskond. 
 

• Koerkristlased teavad, et nad elavad Jumala kuningriigi heaks. Mida iganes see nõuab. 
Kui Jumal palub mul oma töö- või elukohas sihipäraselt mittekristlastega suhteid alustada 
selleks, et neid kuningriiki tuua, siis ma teen seda. Kui ma pean teenima mittekristlasi, 
kes ei vääri seda ning täitma nende vajadusi - siis ma teen seda. Kui ma pean rajama 
koguduse külas, kus pole ühtegi kogudust - ma teen seda. Kui ma pean minema Indiasse 
misjonäriks- ma teen seda - sest Ta on Jumal! 

 
• Koerad ei näe koguduses kohta, kus nad saavad midagi eeloleva nädala jaoks - kogudus 

on koht, kuhu minna, et saada varustatud, selleks et ühiskonda muutust tuua. 
 

• Koerad palvetavad: “Sinu kuningriik tulgu, Sinu tahtmine sündigu.” 
 

• Koerad maksavad rikkalikku kümnist, et väljendada tänulikkust selle eest, mis Jumal 
neile teinud on. Nad teavad, et nad ei saa kunagi anda rohkem kui Jumal. 
 

• Koerad ei näe koguduse ressursse (pastori aeg, eelarve jne) kui midagi, mis on seal nende 
huvides, et nemad saaksid teenitud. Nad näevad endid ressurssidena - nooltena Vaimu 
vibule, et maailm kätte saada. 

• Koerad teavad, et asi pole selles, mida evangeelium pakub, vaid selles, mida 
evangeelium meilt nõuab. 

• Koerad on valmis jätma maha oma mugavustsoonid ning tegema kõike, mida 
Jumal neilt palub - mida iganes see nõuab. Ükski ohver ei ole nende jaoks liiga 
suur. Nad on pidevalt valmis muutma oma mõtlemist, oma väärtusi ning oma 
harjumusi. Peaasi, et Omanikule meelepärane olla - see on nende suurim igatsus. 
Nende oma turvalisus ja õnn ei ole nende suurim prioriteet. 

 
• Koerad ei küsi, mida nad vajavad, vaid “mida teised vajavad”. 

• Koertel ei ole õigusi - ainult kohustused ja vastutused. 
• Koerad ei soiu ja äga, kui nad ei saa oma tahtmist. 
• Koerad küsivad igas olukorras: “Mida Jeesus teeks?” ning teevad siis just seda! 
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Jumala Kuningriigis võivad kassidest saada koerad! 
Apostlite tegude 4. peatükis käskisid juudi juhid Peetrusel ja Johannesel jutlustamine lõpetada. 
Peetrus, kes proovile pannes Jeesuse salgas, ütleb nüüd julgelt: “Meil on ju võimatu jätta 
rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud”. (4:20) 
 
Apostlite tegude 4:29 ütleb tagakiusatud Peetrus, keda Jeesus süüdistas selles, et ta keskendus 
inimeste soovidele: “Me peame alluma Jumalale, mitte inimestele! Mida iganes see nõuab..” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lammastest karjasteks 
 
Kasskoguduses näevad liikmed end lammastena, kelle eest peab hoolt kandma. Nad osalevad 
koguduse teenistustel, et saada kellegi poolt toidetud - tavaliselt teoloogilise koolitusega 
professionaali poolt. Nende vajadused peavad saama märgatud - nad peavad saama tähelepanu. 
Nad tulevad ja istuvad koguduses suhtumisega: palun aidake mul vaimselt kasvada, andke mulle 
nädalaks toitu, aidake mul selles halastamatus eluvõitluses ellu jääda. Nad arvavad, et kogudus 
on nende huvides. Oaas kõrbes, kus sa saad eelolevaks teekonnaks oma ressursse täiendada - 
toidujaam, kust saab elu jaoks energiat. 
 
Nad on seal selle pärast, mida nad süsteemist saavad - lunastus või materjalid või teistsugused 
õnnistused. Lambad igasuguse vastutuseta. Seal vaid selleks, et midagi saada. 
 
Kasskogudusi defineerivad nende liikmete soovid. 
 
Koerkoguduse liikmed näevad endid karjastena, kes peavad tulema kirikusse selleks, et saada 
varustatud, et hoolitseda inimeste eest, kes on väljaspool kogudust. Nad näevad endid karjastena, 
kes vastutavad teiste inimeste eest. Nende lambad on nende kolleegid, nende kaasõpilased, nende 
naabrid. Nad mõistavad, et neil on nende inimeste ees vaimne vastutus - neid armastada ning 
nende ellu muutust tuua.  
 
Nad tulevad kogudusse suhtumisega: “Palun varustage mind tooma muutust mu töö- ja elukohta. 
Ma vajan oskusi, et tuua muutust sinna, kus ma olen - selleks olen ma siin.” Nad on seal selleks, 
et süsteemile midagi lisada. Nad ei ole tarbijad - nad on tootjad. Nad hoolivad inimestest, keda 
Jumal nende igapäevaellu toob. 
 
Koerkogudust defineerib see, milline Jumal tahab, et ta oleks ja mida teeks nende kultuuri 
kontekstis. Koerkogudusi defineerib nende missioon. 
 

Mitte tule, vaid mine! 
 
Kasskogudused püüavad olla atraktiivsed. “Tule meie juurde”. Nad ootavad oma hoonetes, et 
inimesed nende juurde tuleks. Paljud kristlased tahaksid, et mittekristlased nendega koguduses 
ühineks. Me kutsume neid pidevalt oma koguduse teenistustele, rakugruppi, koosolekutele. 
“Tule ja ühine meiega seal, kus me oleme.” 
 

Ülesanne  

1. -Kir je lda kel le legi  tavapärast  kogudust .  Kas sa peaksid seda 
“koeraks” või  “kassiks”.  

2 .  -Mi l l ised koeraomadused ja kassiomadused paistavad sinu 
koguduses?  
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Nad annavad endast parima, et organiseerida võimalikult huvitavaid koguduse teenistusi, et 
inimesi kirikusse tõmmata. Nad püüavad pühapäeviti oma seltsimajas organiseerida häid 
kontserte, mis inimesi nende juurde tooks (pingutavad rohkem kui teised kogudused, keda 
nähakse konkurentidena!) 
 

• Nad mõtlevad: “Kui meie kava, jutlused, lastetöö ja muusika on õige, siis nad tulevad.” 
Lõikus asendatakse aidaga. Fookus on koguduse hoonel ja sellel, mis seal toimub, mitte 
väljas toimuval lõikusel. 

 
• Sellises koguduses on võtmesõnaks “tule meie juurde”. Me püüame maailma meie aita 

meelitada - nad peavad meie juurde tulema - selle asemel, et minna sinna, kus nemad on - 
maailma. 

Evangelism tähendab koguduseliikmete mobiliseerimist meelitama mittekristlasi tulema 
kirikusse, kus nad saavad Jumalat kogeda. 
 
Slaid 4 Koerkogudused mõistavad, et Jeesus ütles: “Minge maailma - minge sinna, kus on 
patused.” Koerkogudused ei loo pühalikke paiku, kuhu usklikud peavad sisse astuma, et 
evangeeliumi kogeda. See immitseb ühiskonna pragudesse selleks, et olla Kristus nende jaoks, 
kes Teda veel ei tunne. Nad astuvad iseenese kesksusest välja, et olla soolaks ja valguseks oma 
kogukonnas. 
 
Jumal võttis endale vastutuse astuda maailma patustesse sügavikesse. Elada oma elu meie 
keskel. Samastada end inimestega, evangeeliumi tõde loovutamata. 
 
Koerte väljakutse on saada üheks neist - kasutades selleks sõnumit! Elada koos inimestega - 
kogeda kõiki nende raskusi ja probleeme. Mõista nende väljavaateid - nende tõelist eksistentsi. 
Elada seal, kus elavad nemad ning viibida seal, kus nemad. 
 
Evangelism tähendab, et me tungime ühiskonda, et inimesed kohtuksid Jumalaga seal kus nad 
on, läbi meie armastuse, teenimise, suhtumise ja käitumise. Sellises koguduses on liikmetel 
mittekristlastega dünaamilised suhted. Ela evangeeliumit välja nende ninade all, kes ei ole seda 
veel vastu võtnud. 
  
Üks misjonär läks ükskord baari ning hakkas rääkima Lucy, prostituudiga. Naine ütles talle, et 
järgmisel päeval on ta sünnipäev. Kell 22:00 helises ta telefon - ta vabandas ennast, kuid mainis, 
et tuleb hiljem tagasi, et vestlust jätkata. Naise äraolekul palus misjonär baarimehe abi, et ta 
aitaks Lucy sünnipäevaks kook küpsetada. Kui ta kell 1 öösel tagasi tuli, andsid nad talle koogi 
ja laulsid talle SÜNNIPÄEVALAULU. Ta oli pisarais ja ütles, et see oli üle pika aja esimene 
kord, kui keegi talle sünnipäevaks koogi kinkis. Ta küsis misjonärilt: “Kas sa oled kristlane? Mis 
kogudusest sa oled?” Ta vastas: “Sellisest kogudusest, kus küpsetatakse prostituutidele kooke!”  
 
Koerkoguduses on võtmesõnaks “mine”. 
 

3. Dualismist piibelliku maailmavaateni 
 
Kasskogudustel on dualistlik vaimsus - nähes maailma kui midagi, mis on jagatud pühaks ja 
ebapühaks. Me räägime “meist siin” ja “maailmast seal.” 
 

• Nad jaotavad maailma pühadeks päevadeks (pühapäev) ja tavalisteks päevadeks 
(esmaspäev kuni laupäev) 

 
• Vaimsed (piiblilugemine ja palvetamine) ning mittevaimsed ajad (töö, lapsed jne)  

 
• Kutsutud inimesed (pastorid, misjonärid) ja need, kellel on tavaline töö (ärimehed, 

õpetajad, ehitajad) 
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• Pühad kohad (kogudusehooned) ning sekulaarsed kohad (mu kontor, korter, pood). 

Tavaliselt suunab hoone seda teoloogiat, mis selle sees esitletakse. Me ehitame 
pühapaiga, et Jumalat ülistada ning pikapeale see hoone sunnib meie peale püha-versus-
sekulaarse maailmavaate. 

 
Koerad on messiaanlikud - Jeesuse maailmavaate omaks võtmine 
 

• Nad näevad maailma ja Jumala paika selles kui ühtset tervikut. 
 

• Ei ole kahte maailma. On vaid kahte tüüpi inimesi - päästetud ja päästmata. Aga kui sa 
oled päästetud siis on ainult üks maailm - kõik on võrdselt vaimne. 

 
• Kõik päevad, kõik töökohad, kõik tegevused - kogu elu elatakse Jumala ligiolus. Mu 

igapäevatöö on mu teenimistöö Jumalale. 
 
 

4. Mitte pühapäev vaid esmaspäev 
 
Kasskoguduse jaoks on suur sõna “pühapäev”. See, mis pühapäeval juhtub, on ääretult oluline. 
Pühapäev on nädalas see oluline Jumala päev, kui Jumal tuleb kohale, et meiega kohtuda. Kui sa 
tahad Jumalat teenida, siis sa lähed kindlasse kohta kindlal nädalapäeval ning teenid teda seal. 
 

• Kogudus on hoone - koht, kuhu sa lähed, et Jumalat teenida. Liikmed arvavad, et 
“kogudus” tähendab pühapäeva hommikut kella 10st 12ni. 

 
Teenimistöös osalemine tähendab Jumala teenimine pastorina, vanemana, diakonina, tervitajana, 
ülistusmeeskonnas või noorteteenistusel koguduses. Sa pead toetama koguduse erinevaid 
teenimisvaldkondi. Sa teenid Jumalat läbi koguduse - seega peavad võimalikult paljud liikmed 
osalema koguduse teenimistöös. 
Koerte jaoks on ääretult oluline, mis toimub esmaspäevast laupäevani - kus meie liikmed on 
kohal igapäevastes olukordades. Kas muutused juhtuvad nendes kohtades, kus liikmed elavad ja 
töötavad? Koerad mõistavad, et nad on kutsutud ja saadetud just sinna, kus nad on. 
 
Koerad mõistavad, et nende teenimine on nende igapäevtöös  nad on Jumala poolt kutsutud ja 
määratud tegema, mida nad teevad - nad on eesmärgikindlalt paigutatud just sinna, et sinna 
muutust tuua. 
 
Nagu pastor on kutsutud olema pastor, on õpetajal, kelneril, ärimehel täielikult vaimselt võrdne 
kutsumine olla “pastoriks” oma töökohas. 
 
Koerad teavad, et Jumal on võrdselt huvitatud ja seotud kõikide meie eluaspektidega. Koerad on 
kogudus igapäevaolukorras. 
 
Ühel naisel oli kord vaimne vestlus kristlasest politseinikuga. Pärast küsis naine talt: “Miks sa 
pastoriks ei hakanud?” Ta vastas: “Ma olen pastor. Mu koguduses on 130 000 liiget. Mõni neist 
on prostituut ja varas. Mõni valetab, varastab ja on korrumpeerunud. Nad kõik on minu hoole 
all. Ma olen nende karjane. Kui ma oma politseiautoga läbi oma koguduse sõidan siis ma 
palvetan selle eest, mida ma näen ning ma olen alati valmis tooma muutust iga liikme ellu.” 
 

5. Numbritest mõjuni 
 
Kasskogudus mõõdab oma edukust numbrites 
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• Kui palju inimesi osaleb pühapäevastel teenistustel? 
• Kui palju raha kogudusel on? 
• Kas kogudusel on oma hoone? 
• Kas seal on täisajaga koolitatud pastor? 
• Kas pastoril on auto? 

 
Kassid mõõdavad oma efektiivsust loendatavates asjades - nad mõõdavad efektiivsust 
läbi selle, mis toimub pühapäeval. 

 
Koerkogudus ei mõõda oma efektiivsust läbi numbrite vaid läbi mõju. Nad küsivad missugune 
mõju on neil kogukonna ja mitte koguduseliikmete üle. Nad ei testi seda mitte pühapäeviti vaid 
argipäeviti, küsides: “Milline mõju on meie liikmetel seal, kus nad oma aega veedavad? Kas seal 
toimub mingit muutust? Kas seal on näha Jumala Kuningriiki? 
 
Ükski kogudus, mis ei saa hakkama hoonete, finantside ja palgaliste ekspertideta, ei ole täielikult 
kogudus. Asi pole selles, mis mõju on kogudusel liikmetele, vaid mõjus mitteliikmetele. 
 

6. Kogudusest Kuningriigiks 
 
Kasskogudused keskenduvad kogudusele endale.  
 

Nende suur eesmärk on kasvatada kogudust - saada (mida suurem seda parem) kogudus, 
mis funktsioneerib hästi. 
 
Kasskoguduses on kõige olulisem tegevuste, programmide ja teenimisvaldkondade 
majandamine. Koerkoguduses on kõige olulisem varustada inimesi maailma muutmiseks. 
 
Inimesed peavad pidevalt rahul olema. 

• Nad ei oota oma liikmetelt midagi muud kui lihtsalt koguduse teenistustel osalemist, 
kogudusele raha andmist ning kogudusesiseste teenimispositsioonide täitmist. Liikmete 
vahel pole probleeme, osavõtt on hea ja raha on piisavalt.  

 
• Nad küsivad: “Kuidas me saaks rohkem liikmeid tühje toole täitma?” 

 
• Liikmed tegutsevad ainult pühapäeviti ja võib-olla siis kui on muid koguduse tegevusi. 
• Liikmed ei tunne, et nende liikmelisusel oleks misjonikäsu hõng.Koguduse liikmeks 

olemine tähendab vaid “päästetud olemist.” 
 

• Kasskogudus on staatiline organisatsioon, millel on reeglid ja käsud ning liikmete üle on 
palju kontrolli. Liige ei saa teha midagi, mida ta tunneb, et Vaim on ta südamele pannud - 
nad peavad kõigepealt pastori luba küsima. 

 
Koerkogudus ei keskendu kogudusele, vaid Jumala Kuningriigile 
 

• Kõige tähtsam on Jumal, mitte kogudus. 
 

• Liikmed on koolitatud - nende ande arendatakse selleks, et nad saaksid olla misjonärid 
oma töökohas, elukohas ja mängukohas. Liikmelisus tähendab, et sind saadetakse 
kogukonda, et midagi muuta. See on sellise koguduse “jaotussüsteem”, kus elatakse 
evangeeliumi välja. 

 
• Koerkogudused ei küsi: “Kuidas me saame oma kogudust kasvatada?” vaid “Kuidas me 

saame Jumala Kuningriiki kasvatada?” “Kuidas saame mõjutada ühiskonda väljaspool 
kogudust - isegi kui sellel ei ole meie koguduse jaoks otsest kasu?” 
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• Küsimus ei ole, kas inimesed on rahul, vaid kas Jumal on rahul? 

 
• Koerkogudused ei küsi, kuidas nad saaksid rohkem liikmeid. Nad küsivad: “Kuidas 

saaksime toota rohkem jüngerdajaid?” 
 

• Koerkogudus on inimeste ülemaailmne dünaamiline liikumine. Liikmete üle on väga 
väike kontroll ning nad tegutsevad vastavalt Püha Vaimu juhtimisele ja tulevad siis tagasi 
kogudusse, et anda tagasisidet selle kohta, mis nad teinud on. Sellises koguduses toetab 
juhtkond väga tänulikult liikmeid, kes tulevad oma visiooniga esile. 

 
7. Mitte projektid vaid elustiil 
 
 

Kassid vaatavad misjonit kui ühte koguduse tegevustest. 
 
 

• Nad peavad seda väheste inimeste tegevuseks - nende jaoks, kes on misjonist huvitatud - 
samamoodi nagu mõni inimene on huvitatud noortetööst, vanurite tööst või finantsidest. 
See on neile, kellel on evangelismiand. 

 
• Te teete seda teatud nädalapäeval teatud ajal - nagu näiteks liitute oma koguduse 

evangelismigrupiga, kes saavad kokku teisipäeva õhtuti kell 19. Teine strateegia on 
korraldada suvine krusaad või üritus - kuid pärast seda jätkate oma koguduse teiste 
tegevustega. 

 
• See on nagu rong millel on palju vaguneid - misjon on lihtsalt üks koguduse vagunitest. 

 
Koerte jaoks on misjon kui koguduse südametukse. Koguduse eksistentsi põhjus! See peaks 
olema elustiil. 
 

• Terve kogudus mõistab, et nad ise on need, kes saadetakse inimeste juurde oma töö- ja 
elukohtades.  

 
• Misjon ei ole neile antud käsk - see on nende identiteet. See ei ole miski, mida nad 

teevad, vaid kes nad on. 
 

• See ei ole teatud tegu kindlas kohas - see on see, kuidas sa ennast mõistad. Me ei saada 
inimesi misjonäridena välja - iga kristlane on saadetud just sinna, kus nad on. 

 
• Oluline pole inimesi kirikusse (hoonesse) tuua, oluline on olla kogudus - elada Jeesuse 

elustiili 24/7 igas olukorras. Tähtis on olla Jeesus inimeste vajadustele. 
 

• Missionaalsed koguduses on kogudused, kes ei näe oma ülesannet kui kindlat ülesannet, 
mis peab saama täidetud kindlas kohas, vaid nad on ise saadetud, kus iganes nad on, 
elama Jeesuse elu. 

 
 
Kui sa võtaksid kasskoguduse ära, siis usklikud jääksid seda igatsema. Kui koerkogudus ära 
võetaks, igatseks seda kogukond. 
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8. Loiust transformeerivaks 
 
Kasskogudus on “kastis”. 
 

• Kindlad kavad, kõik toimub igal nädalal ühtmoodi. 
 

• Pühal Vaimul on väga vähe ruumi teha midagi uut. Nad on vastu igasugusele muutusele. 
 

• Tihti kuuleb lauset: “Me pole seda kunagi varem nii teinud.” Need on sureva koguduse 
viimased sõnad! 

 
• Nad vastandavad kõik uued võimalused oma dogma või konfessiooniga: “See ei ole 

meie”. “Me ei tee asju nii.”  
 

• Nad arvavad väga tihti, et ainult neil on õigus - kõik teised on konkurendid ning pole veel 
valgust näinud. 

 
 
Koerad ei ela kastides - nad on valmis piire ületama (nii dogmaatilisi, konfessioonilisi, 
kultuurilisi, keelelisi kui geograafilisi) 
 

• Nad on avatud uutele asjadele, mida nad pole varem teinud - Püha Vaimu juhtimisel. 
 

• Kui nad seisavad silmitsi uue võimalusega, ütlevad nad: “Miks mitte?” 
 

• Nad ei ole esiti lojaalsed mitte oma ajaloole või konfessioonile, vaid Jumalale. 
 

• Nad mõistavad, et nad on lihtsalt üks osa Kristuse ihust ning Jumal on seega palju 
suurem kui nende arusaam Jumalast. 
 

 
9. Lõbustamisest saab varustamine 

 
Kasskoguduses tahab pastor liikmeid lõbustada. 
 

• Ta peab olema nagu žonglöör tsirkuses, hoides kõiki palle õhus. 
 

• Mustkunstnik, kes peab pidevalt kübarast jäneseid välja tõmbama, et inimeste tähelepanu 
hoida. 

 
• Ta kardab alati, et inimesed kaotavad huvi ja lähevad teise kogudusse. 

 
 
Koerpastor ei ole huvitatud lõbustamisest - ta näeb end treenerina. 
 

• Ta ülesanne on liikmeid varustada, et nad saaksid maailma muutust tuua. 
 

• Ta peab aitama neil avastada ja arendada oma ande nende endi teenimistööde jaoks. 
 

• Ta peab neid jüngerdama, et nad kasutaksid oma täit potentsiaali. Mõnikord kasvavad 
nad suuremaks kui pastor ise - see on põhjus rõõmustamiseks. 

 
• Ta usub neisse, usaldab neid, koolitab neid ning siis saadab nad välja. 
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10. Valitsejast saab teenija juhtimisstiil. 
 
Kassid omandavad hierarhilise juhtimismudeli. Bürokraatlik, ülevalt alla suundub juhtimismudel 
(peapiiskopid - piiskopid - pastor - koguduse juhtkond - liikmed, lapsed) 
 
Koerad võtavad omaks piibelliku, ühetasase juhtimisega kogukonna, mis päästab valla kõik Püha 
Vaimu annid. Kõik liikmed on preestrid. Sellised kogudused ootavad kõikide Jumala laste 
panust. Igal liikmel on vaimulikud annid ning nad peavad olema kaasatud. Pastori roll on teenida 
oma inimesi, teenijana pesta nende jalgu. 
 
 
 
 
 
 
 
  Kasskogudusi saab visandada nii nagu selles diagrammis näidatud 
 
 

 
 
Üks tuleb kogudusse (keskmine ring). See on neutraalne pind ühel meelel olevatele inimestele. 
Seal olemine on turvaline ja rahustav. Kui muusika sisse tuleb ja ülistus algab, liigute “Jumala” 
ja “koguduse” vahelisse piirkonda. Nüüd hakkab inimene Jumalat kogema. Jumalat kogetakse 
eriliselt läbi jutluse ja sakramentide. 
 
Pärast teenistust liigud jälle keskmisse ringi oma kristlastest sõpradega kohvi jooma. Siis pead 
tagasi maailma minema - mis on kristlaste jaoks ohtlik koht. Jumalat ei nähta kui kedagi, kes “on 
maailmas”. See on ahistav kogemus - sa jõuad vaevu kesknädala rakugruppi, kus saad lõpuks 
Jumalat kogeda samamoodi kui pühapäeval. 
 
Sul on ka oma vaiksed ajad, kui Jumal “kohale ilmub”, aga peale selle oled üksinda vaimselt 
ohtlikus kohas. Elu kogetakse ääretult dualistlikuna. 
 
Jumalat kogetakse kui koguduse Jumalat. Teenimistöö on koguduse asi ja seda teevad eksperdid. 

Video: vaata videot „ROSA MARY“ Reinhard Bonkelt. 

Peale vaatamist jagame oma tundeid väikestes gruppides. 
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  Missionaalsed kogudused - koerkogudused - on sellised ; 
 

 
 
Kui me kujutame ette, et kõik ringid saavad keskel kokku, on meil kogudus, mis on tõeliselt 
missionaalne, sügavalt lihakssaanud ja tegutseb viisil, mis viib Jeesuse teenimistöö maailma. Me 
ühineme Jumalaga maailma päästmises (Ta on juba seal).  
 
 

11. Kuidas teada, kas te olete missionaalsed koerad? 
 
Kassjuhid püüavad teha kindlaks, et akvaariumis on kõik korras. Temperatuur peab alati olema 
mugav - kõik kalad peavad olema toidetud, vesi peab olema puhas - kõik, mis kalu ohustab, peab 
olema kõrvaldatud. Kõik on turvaline, etteaimatav ja kõige eest on hoolitsetud, et kaladel võiks 
olla hea muretu elu.  
 
Jeesus pole meid kutsunud aga akvaariumisse vaid süvamerre, et inimesi püüda! Meri võib olla 
ohtlik ja etteaimamatu - akvaariumi mugavustsoonist väljas. 
 
Siin on kaks testi, et teha kindlaks, kas sa oled avamere jünger või taltsutatud 
akvaariumikülastaja. 
 
 

1. Vasta järgnevatele küsimustele ausalt. 
 

1.1. Kui palju mittekristlastest sõpru sul on? 
1.2. Kus ja kuidas mõjutad väljaspool kogudust inimeste füüsilisi vajadusi? 
1.3. Kui palju oma aega investeerid suhete loomisele inimestega, kelle uskumused, 

välimus, kõnepruuk ja mõttemaailm erinevad sinu omast? 
1.4. Millised vaesed, haiged, üksikud mittekristlased - ühiskonna madalaimad - 

tunnevad sind nimepidi, sest sa teenid neid praktiliselt?  
1.5. Kuidas mõjutad inimesi eesmärgikindlalt oma usku kasutama mittekristlastega 

uute suhete loomiseks? 
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1.6. Milliste unikaalsete usuinitsiatiividega sa tegeled - asjad, mis on sinu jaoks liiga 
suured ning saavad täituda ainult Jumala väes? 

1.7. Kui sa pead otsuseid tegema - kui tihti juhendab sind küsimus: “Kas see toob 
rohkem inimesi kontakti Jeesusega?” 

  
 

2. Kas meie kogudus on missionaalne või oleme me staatilised? 
 
Anna igale väitele hinne vahemikus 1-5 - kus 1 tähendab, et sa ei nõustu üldse ja 5 tähendab, et 
sa nõustud täielikult. 
 

2.1. Meie kogudus pigem palvetab teemade pärast kui hääletavad nende üle. 
2.2. Meie juhid on asetatud pjedestaalile - nad on tähtsamad  kui tavaliikmed. 
2.3. Meie juhtkond ja liikmed veedavad võrdse aja kogukonnas ja koguduse 

teenistustel. 
2.4. Meie juhid ja liikmed muretsevad rohkem Jeesuse suure misjonikäsu pärast kui 

meie hoonete ja infrastruktuuri pärast. 
2.5. Meie juhid ja liikmed räägivad rohkem väljaspool olevate inimeste päästest kui 

koguduse probleemidest. 
2.6. Meie koguduse varustamine keskendub inimestele oskuste andmiseks teenida 

mittekristlasi. 
2.7. Palve on kogu meie tegevuse lahutamatu osa. 
2.8. Inimesed lahkuvad meie teenistustelt mõttega järgmisel korral külalisi kaasa tuua. 
2.9. Meie visioon on koguduse keskne osa - iga otsus ja teenistuste sisu on seotud 

selle visiooniga. 
2.10 Me veedame võrdselt või suurema osa rahast kuningriigi tööle kui täisajaga 
personali palkadele. 

2.10. Inimesed, kes näevad välja, kõnelevad, mõtlevad ja usuvad meist erinevalt, 
tunnevad end meie keskel rahulikult ja turvaliselt. 

 
Meid ei ole kutsutud maailmast välja või istuma kuskil vaimses lennujaamas oodates järgmist 
lendu taevasse. Me ei ole taevase kodakondsuse kandidaadid - varjupaiga taotlejad. Küsimus ei 
ole: “Kas sa lähed taevasse?” vaid pigem “Kas taevas tuleb maale läbi meie tegude?” 
 
 
 

 12. Koguduse definitsioonid 
 

1. “Kuna Jumal on misjonimeelne Jumal, on Jumala inimesed misjonimeelsed 
inimesed.” (Bosch) 

 
2. “Kogudus on ainuke organisatsioon maailmas, mis eksisteerib nende inimeste tõttu, 

kes ei ole selle liikmed.” (Peapiiskop William Temple) 
 

3. “Kogudus on kogudus vaid seal, kus see eksisteerib teiste pärast.”  (Bonhoeffer) 
 

4. "Kogudus eksisteerib läbi misjoni nagu lõke eksisteerib läbi põlemise." ( Emile 
Brunner ) 

 
 

 INTEGRATSIOON 1 
 
Jää Jumala ees vaikseks. Palu Pühal Vaimul aidata sul vastata järgnevatele küsimustele: 
 

1. Mida Jumal sulle sellel sessioonil rääkis? 
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2. Milline neist kontseptsioonidest sind enim kõnetas? Miks? 
3. Kus asub su kogudus praegusel hetkel? Miks sa seda ütled? 
4. Muutuste valguses, mis peavad toimuma - milline on sinu jaoks kõige suurem väljakutse? 
5. Mis on selle sessiooni järeldused sinu teenimistöö jaoks? 
6. Püüa lõpetada järgnev lause: “Minu (rakugrupp/kogudus) / mina eksisteerin, 

et…………………….....” 
 

Jaga seda väikegrupis. 
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Plokk 1: Peatükk 3 

Missionaalse koguduse olemus 
 

KOGUDUS KUI MÄRK, EELMAIK JA TÖÖRIIST 

Märk. Kogudus peab olema märk Jumala tulevasest kuningriigist, näidates inimestele reaalsust, mis on 
ümber nurga. 

 Eelmaik. Kogudust on kutsutud olema Jumala kuningriigi eelmaiguks, kohaks, kus inimesed saavad 
olevikus maitsta tulevikku. Kui kogudus on eelmaik, demonstreerib see, milline on elu siis, kui mehed ja 
naised elavad Jumala valitsuse all.   

   Tööriist. Missionaalse kultuuri loomine nõuab mõistmist, et kogudust pole kutsutud olema vaid Jumala 
kuningriigi märk ja eelmaik, vaid ka tööriist. 

 

“Koguduse süda on olulisem kui koguduse kuju” 

                                                                                                             Stuart Murray 

 

Mitmed kogudused mõistavad end kui farmi, kus liikmete eest hoolitseb juht, kellele makstakse, 
et ta kannaks hoolt, et kõik tunnevad end hästi - nagu karjane hoolitseb lammaste eest. Probleem 
on selles, et see definitsioon ei aita meil jõuda kitsedeni väljaspool farmi. 

Mida missionaalne kogudus EI OLE: 

● See on rohkem kui kultuuridevahelise misjonitöö tegemine. 
 

● See on rohkem kui mõne missionaalse ürituse korraldamine. See arusaamine toimib 
endiselt kontseptsiooni alusel, kus inimesed, kes on SEESPOOL korraldavad üritusi 
neile, kes on VÄLJASPOOL. Siin on inimesed objektid, keda peab kogudusse tõmbama 
programmi abil. 

 
● Asi pole koguduse kasvus - isekas tarbiv kogudus, kus me püüame inimeste vajadusi täita 

ja turustada vaimulikke teenistusi ja varandust, mis on parem kui teiste oma - aga maailm 
on endiselt ükskõikne. 
 

● Asi pole ainult patust pöördumises - vaid ka iga eluosa taastamine, mis ei näe välja nagu 
Jumala loodud maailm. Evangeelium on hea uudis igale osale Jumala loodust. 
 
 

● Asi pole vanamoeliste koguduste muutmises millekski kaasaegseks ja modernseks - nagu 
lihtsalt muusika muutmise kaudu. 

 

Missionaalne kogudus ON : 



21 

GOOGLE – kogudus, mis saadab oma liikmed maailma. Te alustate Google’ist, aga lõpetate 
ülejäänud maailmas. 

Miski, mis võtab osa Jumala tööst maailmas - kandes Jumala armastust igale poole, kus inimesed 
end leiavad. 

 

Lugege Filipi 2:6-11 : Mis väärtust omab missionaalne kogudus vastavalt sellele 
kirjakohale? 

Asja mõte on 

● LIHAKSSAAMINE ja  

● Valmidus saada RISTILÖÖDUD PATUSTE eest. Jumal ei armasta meid sellepärast, et 
meie oleme head - vaid sellepärast, et Tema on hea. 

● Jeesuse LIGIOLU - kogudus, mis pigem läheb inimeste juurde kui kutsub nad kirikusse. 

● Jeesuse HAAVATAVUS - Ta tuli kui alandlikest alandlikum. Ta ütles ei kõikidele võimu 
vormidele ning TEENIS praktiliselt. 

● SUHTED - oluline on külalislahkus. Sissekasvanud kogudus otsib inimeste tähelepanu - 
missionaalne kogudus annab inimestele tähelepanu. 

● Saada OSAKS teiste eludest - aga mitte me oma tingimustel. 

● Leida end kõige EBATÕENÄOLISEMATEST kohtadest. 

● MUUTUSE toomine - sest Jumala armastus muudab kõik. 

● JÜNGERDAMINE - kui sa ei tekita jüngreid, kukud sa läbi kõiges muus. 

● MITMEKORDISTUMINE - oluline on koguduste rajamine 

● Jumal SAADAB iga liikme sinna, kus nad on 

 

“Ehtsate jüngrite paljunev kogukond, olles Jumala saadetud misjonäridena varustatud, et 

elada ja kuulutada Tema Kuningriiki oma maailmas.”              Milfred Minatrea 

 

Küsimus : Kui sa mõtled oma kogukonnale - mida see väga praktiliselt tähendab? 

 

Missionaalne olemine tähendab, et me ühineme selle pärandiga, astudes teekonnale, kus pole juhiseid, et 
avastada, millega Jumal meie naabruskondades ja kogukondades tegeleb.  

Me võime öelda, kasutades omaenda kategooriaid, et need esimese sajandi Jeesuse järgijad liigutati hästi 
määratletud ja atraktsioone täis koguduse tüübist missionaalsesse kujutlusse, mis tähendas maailma 
keskel koguduseks olemist. 
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      Jeruusalemma kogudus oli koguduse elu atraktsiooniline mudel, sest selle 

eesmärk oli tõmmata inimesi ettemääratud mõtlemisse, mida tähendas Jumala rahvaks olemine. See oli 
Jeruusalemma keskne liikumine, mida kujundasid judaismi oletused. Nad nägid Jeesust kui juudi Messiat, 
kes oli tulnud juudi rahva tõotusi täitma. Nad ei olnud võimelised aru saama, kui väga palju suurem oli 
Jeesuse missioon nende kujutlusvõimest, mis oli neid seni kujundanud. Nad ei suutnud mõista, et Vaim 
oli neid viimas nende atraktsioonilisest keskusest edasi ning juhtimas neid missioonile, mida nad 
täielikult ei mõistnud.  

Me tahame lihtsalt tunnistada, et Vaim on pidevalt kujundamas midagi, mis on palju suurem kui me 
suudame ette kujutada ning meil on loomulik kalduvus püüda mahutada Vaimu tööd vanadesse 
tuttavatesse mustritesse. 

      Atraktsiooniline ja Missionaalne 

      Joonis 1 illustreerib, kuidas seda võiks ette kujutada. Joonis 1 - Atraktsioonilise kujutluse eeldus on, 
et inimesed, kes on kogudusest väljaspool, otsivad kogudust ja teavad, et nad peaksid ühte neist kuuluma, 
ning seega peaksid koguduse juhid looma võimalikud atraktiivse atraktsioonilise koguduse. Ülesanne on 
siis saada inimesi osalema. See lugu kordub endiselt pidevalt üle Põhja-Ameerika. Asi pole selles, et me 
ei peaks olema atraktiivsed nendele, kes otsivad kogudust, millega ühineda; probleem on selles, et sellest 
on saanud koguduste peamine fookus, ning selle tulemusena jääb tähelepanuta see, millega Vaim 
maailmas tegeleb. 

      Tavapärane arusaam on see, et koguduse mõte on üks üritus (tavapäraselt 

pühapäeva hommikune teenistus) ning võimalikult paljude inimeste meelitamine sellel üritusel osalemine. 
Need, kes sellele üritusele tulevad, eeldavad, et teatud inimesed pakuvad vaimset kaupa ja teenuseid, mis 
aitavad neil paremat elu elada. 

      Kui koguduse edu mõõdupuu on see, kui palju inimesi tuleb üritusele, peab kogudus vastama 
ootustele suurepäraste vaimsete kaupade ja teenuste pakkumise osas, et inimesi meelitada. 

      Me ei püüa läbi suruda kas/või kujutlust, mis nõuab, et me asendaksime 
atraktsioonilise koguduse missionaalsega.   

      Me ütleme lihtsalt, et atraktsiooniline muster ei ole koguduse eesmärk, ega esmane kutsumine. 

 

 Missionaalse koguduse fookuses ei ole kogudus 

      Missionaalse kujutluse mõte ei ole kogudus; asi pole selles, kuidas muuta oma kogudust paremaks, 
kuidas saada kogudusse rohkem inimesi või kuidas surevat kogudust ellu turgutada. Mõte pole saada 
kogudust tagasi kultuurilisse auväärsusesse ajal, kui see on saanud tähtsusetuks. Kõik need on head asjad, 

aga need ei ole missionaalse kujutluse fookus. Jumal tegeleb maailmas millegagi, mis on 
suurem kui kogudus, ehkki kogudust on kutsutud olema Jumala eesmärkide märgiks, 

tunnistuseks ja eelmaiguks. Vaim kutsub kogudust teekonnale, mis on kogudusest endast ja selle 
sisemisest fookusest väljaspool. Rowan Williams, Canterbury peapiiskop võtab selle kujutluse kokku nii: 
“Jumala kogudusel pole missiooni, vaid missiooni Jumalal on kogudus.” 

      Jumalal pole huvi saada järjest rohkem inimesi liituma koguduse 
institutsiooniga. Selle asemel peab kogudus olema Jumala käteks ja jalgadeks, 
et Ta missiooni täita. See kujutlus keerab enamiku koguduste praktikad pea 
peale. 



23 

Selle asemel, et peamine küsimus oleks “Kuidas meelitada inimesi selle 
juurde, mida me teeme?” on küsimus nüüd: “Millega Jumal siin 
naabruskonnas tegeleb?” ja “Mil viisil peame muutuma, et köita meie 
kogukonna inimesi, kes ei pea enam kogudust osaks oma eludest?” See on 
missionaalse kujutluse mõte.    

 Atraktsiooniline kogudus on see, kus vaimsed asjad juhtuvad vaimsetes hoonetes vaimsetel aegadel läbi 
vaimsete inimeste.   

  On laiaulatuslik üksmeel, et see ei küündi Jumala eesmärkideni. Selle asemel peame lubama 
end atraktsioonilise koguduse mugavusest ja turvatundest välja kutsuda ning 
astuma teekonnale nagu Aabram, kui ta jättis Kaldea Uuri; me liigume ilma 
juhisteta võõrale maale, kuhu Jumal meid viib. 
 

● Koguduse tegutsemine ja olemus peaks maailma keskel elama välja Jumala elu; missionaalsed 
inimesed peaksid jälgiva maailma ees praktiseerima Jumala elu. 
   

● Evangeeliumi loo mõte on Jumal, mitte meie; selle mõte on see, mida Jumal teeb maailma heaks, 
mitte ennast-teostava keskklassi lääne inimeste vajaduse täitmine. 
 

● Kõik see võib tunduda ilmselge, aga tegelikult ei ole. Me ei keskendu Jumala missioonile, vaid 
sellele, kuidas Jumal meie vajadusi täidab ja meid teenib. Jeesus on pakendatud valik vaimses 
toidupoes. 
 

● Inimesed lähevad kogudusse otsides turvatunnet ja varjupaika. Nad otsivad vaimset enklaavi, mis 
on täiesti loomulik, aga selles peitub ka probleem. Kogudused on otsustanud anda inimestele, 
mida nad soovivad: ohutu tröösti, põgenemise ja lohutuse koha. Aga kogudust on kutsutud olema 
selleks, mida nad tegelikult vajavad: Jumala uue loodu eelmaiguks, inimeste liikumine, kes 
muudavad maailma, mitte ei põgene selle eest. 
 

● Me peame sisenema kohalikku kogukonda ja istuma inimestega koos, et saada osaks nende 
lugudest selleks, et me saaksime küsida Jumalalt, millega ta selles kontekstis tegeleb. 
 
 
 

● Missionaalse koguduse mõte on Jumal, mitte kogudus. 
 

● Mõte on minna kiriku seinte vahelt välja ja jätta maha oma eeldused inimeste vajaduste kohta 
ning saada osa sellest, mis tegelikult naabruskonna inimeste keskel toimub. 
 

● Me ei peaks seda tegema strateegiana, kuidas inimesi kogudusse meelitada, vaid lihtsalt 
sellepärast, et see on see, kuidas Jumal Jeesuse kaudu meile läheneb, armastades meid, suhtele 
tingimusi seadmata. 
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Kuidas me sinna jõuame? 

Alustame eksperimentaalse grupiga:  

See on aeg, kui juhtkond võib rääkida, mida mõeldakse turvalise ruumi all ning nad võivad jagada, et pole 
mingeid varjatud tagamõtteid.   

      See ei ole muudatusettepanekute või programmide arutelu; see keskendub inimeste omavahelisele 
suhtlusele, kus räägitakse, mida nad uues ruumis õpivad, näevad ja kogevad. 

     Oluline on aru saada, et sellel perioodil peavad inimesed süvendama oma arusaamist, võttes 
vestlusteks aega ja ruumi. Mõni tahab kiirelt lahendusteni jõuda ja edasi minna, aga mida me selles etapis 
teha tahame, on julgustada üksteist minema nendes teemades sügavamale, uurides oma õpitu tähendust 
läbi interaktiivse suhtluse üksteisega. 

      Selles ruumis on inimesed valmis riskides unistama, mida Jumal tahab läbi koguduse nende 
naabruskondades teha.  

Inimesed vajavad turvalist ruumi, et tunda, et neil on luba katsetada, riskida ja läbi kukkuda ning uuesti 
katsetada, ilma et katsetuse tulemus kõik kaalule paneks. 

 

Kui noor laps rattaga sõitma õpib, on ta valmis riskeerima ja katsetama, sest isa või ema hoiab rattast 

kinni ja abirattad aitavad ratast tasakaalus hoida. Selle turvatunde ja ettearvatavuse kontekstis julgeb 

laps proovida mõne meetri ilma abiratasteta sõita. Olles esimestel meetritel edukas, on laps julge veel 

pikemalt edasi sõitma, isegi abirataste abi ja ema tugeva haardeta. Kogu turvatunne ja ettearvatavus on 
see, mis loob riski ja katsetuse keskkonna. Kui laps ümber kukub, on ema või isa julgustavad sõnad need, 
mis annavad talle julguse uuesti ratta otsa ronida ja uuesti proovida. Sarnaselt kutsume inimesi tegema 
lihtsaid katsetusi ja riskima missionaalse eluga, pakkudes samal ajal turvatunnet sellega, et hoiame kiriku 
tavapärase elu põhimõtteliselt samasugusena nagu see alati on olnud. 
 

● See ei ole kast, mille sisse me inimesi mahutame, vaid koos õppimise viis, kuidas reisida 
kohtadesse, kus me pole kunagi varem käinud. See annab inimestele võimaluse olla erineval ajal 
erinevates kohtades ning luua siiski katsetuse ja innovaatilisuse kultuuri inimeste keskel, mitte 
ülevalt alla. 
 

● Jumala Vaim on Jumala rahva keskel. Mitte ekspertides ja ordineeritud pastorites, vaid kohaliku 
koguduse tavaliste meeste ja naiste keskel. See tähendab, et Jumala Vaim on kohalikus koguduses 
tavaliste meeste, naiste ja laste keskel, kellest see usukogukond koosneb.  
 

● Koguduse juhatuse töö - kuidas teevad innovaatorid ja traditsioonide armastajad koostööd? 
Tavaliselt valitakse juhatusse inimene, kes on võimeline kogudust juhtima mineviku baasil. See 
tähendab, et juhatuseliikmete küsimus on pigem “mis on need asjad, mis juba hästi toimivad?” 
kui “mis on misjoni ja teenimistöö värsked väljendused, mida me peaksime arendama?” See ei 
ole kriitika juhatuseliikmete suunas; see on vaid püüda realistlikult hinnata enamiku juhatuste 
praegust staatust. Need on andekad inimesed, kellel on kindel viis, kuidas oma vastutustele 
läheneda. 
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Külalislahkuse eksperiment 

Külalislahkus tähendab oma elus ja oma kodudes ruumi jätmine neile, keda me peame võõrasteks. 
Selleks, et seda teha, peame looma eksperimendi, kus grupile inimestele antakse võimalus ja toetus 
kutsuda oma naabrid oma kodudesse õhtusöögile. Grupp võib panna paika eesmärgi teha seda vähemalt 
kord kuus. Need külalislahked teod võivad potentsiaalselt viia vestlusteni elust, arvamustest. 

Esimesed naabrid võivad kutse suhtes skeptilised olla. Mõnda on sellisel viisil ära kasutatud, nii et nad 
võivad arvata, et sa tahad neile mingit turundusskeemi pähe määrida. Aga kui see sõprus areneb, saab 
nende kutsumine lihtsale einele loomulikumaks ning te saate üksteisega pisut elu jagada. 

 

Et aidata grupil külalislahkuse eksperimenti teha, on ülioluline lasta Pühakirjal grupi kujutlust 
vormida. Lihtsalt minemisest ja tegemisest ei piisa. Sellest võib tulla häid tegusid, kuid me 
ootame rohkem kui tegusid. Me ootame, et meie sisemised minad saaksid ümberkujundatud, nii 
et nendest tegudest saaks osa sellest, kes me oleme. Seega, mingile kirjakohale mõtisklemine on 
selles protsessis ülioluline. Luuka 10:1-12 on meie töös kogudusega olnud eriliselt väärtuslik. 

 

 

Missionaalne muutumismudel on seega nagu protsess, kus me “ehitame silda samal ajal 
sellel kõndides.” Me ei ole püüdnud teile anda ettemääratud silda või üks-suurus-kõigile 
šablooni, mis on igas olukorras samasugune. See on protsess, mis õpetab meid ehitama 
omaenda sildu omaenda kohalikes kontekstides. 
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Plokk 1: Peatükk 4 

Visiooni põhimõtted ning vägi 

 

1. See peatükk tahab aidata sul jõuda järgmiste tulemusteni: 

1.2. Saada aru visiooni tähtsusest usu kogukonnas 

1.3. Mõista, et iga usklik on sündinud kindla visiooniga 

1.4. Saada aru, kuidas seda visiooni arendada  

 

 

"Kui nägemust pole, muutub rahvas ohjeldamatuks" (Õp 29:18) 

 

� Sa ei saa lüüa seda, mida sa ei näe. 

� Visioon on elu allikas ja lootus. Ühtki leiutist, arendust või suurt vägitükki pole kunagi 
saavutatud selle inspireeriva väeta, mida kutsutakse visiooniks. 

� Visioon on võti, mis avab mineviku ja oleviku väravad ning paiskab meid maale, kus on see, mis 
võiks olla ja ei ole veel olnud. 

� Visioon muudab nähtamatu nähtavaks ning senitundmatu võimalikuks 

� Visioon aitab kannatusi ning pettumusi taluda. Visioon annab lootust meeleheite keskel ning aitab 
katsumustes vastu pidada. Visioon inspireerib neid, kes on masenduses ning motiveerib 
heitunuid.  

� Vennad Wrightid leiutasid lennuki, kuna neil oli visioon lendamisest. Thomas Edisoni inspireeris 
lambipirni leiutama visioon valgusest. Bill Gates’i inspireeris Microsofti impeeriumi looma 
visioon anda inimestele vaba tarkvara. Visioon on progressi energia. 

� Kui inimestel pole tuleviku kohta ilmutust, heidavad nad kõrvale enesekontrolli, isikliku 
distsipliini ning piirangud. Lihtsalt öeldes: Visioon on isikliku ning ühise distsipliini allikas.  

� Visiooni olemus: oskus vaadata kaugemale kui su silmad näevad. Mitte näha vaid seda, mis on, 
vaid ka seda, mis võiks olla ning see realiseerida. Visioon on tuleviku nägemine enne kui see 
juhtub. See on vaimupilt su saatusest.  

� Elu kõige võimsam jõud on visiooni jõud. Su visioon määrab kindlaks su saatuse. Kui sa näed 
seda, mis on võimalik ning usud, et see võib juhtuda, siis sa oled võimeline tegema võimatut.  

� Kui Jumal annab visiooni, siis annab Ta ka strateegia, et seda saavutada. 

 

� Jos 6:1-7 Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli laste pärast, ükski ei pääsenud 
välja ega sisse. Siis Issand ütles Joosuale: „Vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga 
ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed. Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, 
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tehes ühe tiiru ümber linna; tee nõnda kuus päeva! Ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve 
laeka ees! Seitsmendal päeval aga käige seitse korda ümber linna ja preestrid puhugu sarvi! Ja 
kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarve häält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa; siis 
langeb linnamüür sealsamas ja rahvas mingu üles, igaüks otse oma kohalt!” Siis kutsus Joosua, 
Nuuni poeg, preestrid ja ütles neile: „Kandke seaduselaegast, ja seitse preestrit kandku seitset 
jäärasarve Issanda laeka ees!” 7 Aga rahvale ta ütles: „Minge ja käige ümber linna, ja need, kes 
on relvastatud, käigu Issanda laeka ees!”  

 

 

Arutelu 

1. Kirjuta Jumala visioonist Joosuale.  

2. Millised strateegiad, käsud ning plaanid andis Ta neile visiooni täide viimiseks.  

 

 

2. Jumal lõi su eesmärgiga 

Me peame aru saama, et Jumal lõi kõik selleks, et viia täide elueesmärk.  

Kõigel ning kõigil, mida Jumal on loonud, on unikaalne eesmärk. See hõlmab ka sind. Sa võisid olla 
üllatus oma vanematele, aga sa ei olnud üllatus Jumalale. Ta on andnud sulle erilise eesmärgi, mida täide 
viia.  

 

Piiblis on kirjas, et sa olid valitud Temas enne kui maailm loodi (Ef 1:4-5) 

Psalm 139:15-16 ütleb: Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses 

imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid 

määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas. 

Jumal planeeris juba eos kõik selle, mille jaoks sa sündisid ning mida oled loodud täide viima.  

 

Jr 1:5 ütleb: „Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, 

pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks.” 

Jumal on meid planeerinud, Ta vormib meid ning me oleme sündinud selleks, et Ta saaks midagi 
saavutada just meie kaudu. Meie kutsumus ei saa avalikuks meie eluaja jooksul, vaid ENNE MEIE 
SÜNDI.  

Eesmärk on loodud enne valmistamist. Teisisõnu- Jumal loob kõige pealt eesmärgi ning seejärel kellegi 
või millegi, kes eesmärgi täide viib.  
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3. Sündinud unikaalse visiooniga 

● Jumal lõi kõik inimesed erineva disainiga ning pani igaühe sisse unikaalse eesmärgi. Selle 
unistuse täide viimine annab elule eesmärgi ning tähenduse. Teisisõnu, elu olemuseks on leida 
Jumala eesmärk sinu jaoks ning see täide viia. Kuni sa seda teinud pole, ei ela sa täielikult.   

● Iga inimene loodi selleks, et viia täide midagi spetsiifilist, mida keegi teine täide viia ei saa.  

● Sa sündisid selleks, et saavutada midagi erilist ning sinu saatuseks on oma põlvkonnas muutusi 
ellu viia. Su elu ei ole jumalik eksperiment vaid ettenägelik projekt, et viia täide eesmärk, mida su 
põlvkond vajab. Ma julgustan sind uskuma oma unistustesse ning taasühineda oma kirgedega. Su 
visioon ootab tegutsemist. Su tulevik ei ole sinu ees vaid sinu sees. Näe oma silmadest kaugemale 
ning ela nähtamatu nimel. Su visioon määrab kindlaks sinu saatuse.  

● Ükskõik, kes sa oled või mis riigis sa elad, sul on isiklik eesmärk. Kõik inimesed on eesmärgiga 
sündinud. Jumal lõi iga inimese unikaalse visiooniga. Tal on sinu jaoks ülitähtsad plaanid, mida 
keegi teine ei saa saavutada. Traagilisel kombel elavad paljud inimesed kogu oma elu nii, et nad 
ei tunne oma visiooni ära.  

● Mille jaoks sa iganes sündisid, Jumal on loonud teatud hooaja selle eesmärgi täide viimiseks. Ja 
see hooaeg on sinu elu. Visioon, mille Jumal su südamesse on istutanud, on ‘tükk igavikust’, 
mille ta andis sulle täide viimiseks sinu elu jooksul siin maa peal.  

● Kui Jumal lõi su eesmärgiga, siis Ta ka kujundas su selle eesmärgi täide viimiseks täiuslikuks. 
See tähendab, et ta kujundas su vajalike komponentidega, et seda visiooni täide viia, mis Tal sinu 
jaoks on. Jumal annab meile alati vastavad võimed tegemaks seda, mida Ta on kutsunud meid 
tegema.  

● Eesmärk on seega visiooni allikas. Jumal ei loo midagi enne kui Ta on otsustanud, mida looduga 
teha. Ta teab esiteks, mida Ta tahab ning siis määrab kellegi või millegi seda täide viima. Jumal 
tahab meid varustada visiooniga, et oma kuningriiki maa peale luua. Mis iganes su elus toimub, 
sa ei saa kunagi põgeneda selle eest, mis Jumal su südamesse on pannud. Sa oled visiooni oma, 
visioon ei ole sinu oma. 

● Kõik mõtted, ideed, plaanid ning unistused, mis sind alati saadavad, on Jumal sulle andnud. 
Visioon on idee, mis sinust kunagi ei lahku, unistus, mis ei kao kunagi ära, kirg, mis ei vaibu, 
“ärritav” igatsus, mis on nii sügaval su sees, et sa ei saa oma praegust tööd nautida, kuna sa 
mõtled alati sellele, mida sa sooviksid teha. Visioon on alati su silme ees, isegi kui need on 
suletud.  

● Sa ei ole päästetud ainult selleks, et taevasse saada. Sa said päästetud, et lõpetada oma eesmärk 
siin maa peal. Jumal lunastas su visiooni jaoks, mida sa kannad. Piibel ütleb: Sest meie oleme 
tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile 
seadnud, et me teeksime seda. (Ef 2:10) 

● Tõeline visioon on isetu. Selle eesmärk on tuua Jumala kuningriik maa peale ning pöörata inimesi 
Tema poole. Visioon keskendub alati inimkonna aitamisele või teiste ülesehitamisele.  
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Arutelu: Aruta väikegrupis, mis eesmärk oli Jumalal järgmiste inimeste eludes: 

� Aabraham 
� Joosep 
� Joosua 
� Taavet 
� Peetrus 
� Paulus 

 

4. Oma eesmärgi jaoks täiuslik 

Eesmärk määrab kindlaks kõik sinu elus. Jumal ehitas ning kavandas su ning andis sulle vajalikud 
omadused. Jumal on andnud sulle sinu pärandi, rahvuse, nahavärvi, keele, pikkuse ning kõik muud 
füüsilised omadused kindla visiooni täide viimiseks. Sa oled loodud täpselt selle jaoks, mida sa pead 
tegema. Sa oled oma eesmärgi jaoks täiuslik. Jumal on andnud sulle ülesande, mis on sinu potentsiaali 
väljund. Sa oled varustatud selle eesmärgi jaoks, mille pärast sa sündisid.  

 

5. Halle toone ei soovi 

Inimeste edu või läbikukkumine ei sõltu nende nahavärvist. Sa võid olla must, valge, pruun, kollane, 
punane, aga see ei mõjuta su visiooni täide viimist. Tõeline probleem on mõne inimese elu värv; nende 
elu on “hall”. Sellistel inimestel ei ole kindlat viisi elamiseks. Nad on lihtsalt olemas. Nad triivivad ning 
lasevad elul endaga juhtuda.  

Jumal ei taha, et keegi elaks hallis tsoonis. Kui keegi elab hallis tsoonis, siis see tähendab,  et ta ei ütle 
“ei” ega “jah”, vaid “võib-olla”. Ta ei suuda kunagi ühe kindla asjaga leppida.  

Miljonid inimesed ei ole kindlad, kes nad on, miks nad on ning mida nad teevad. Need inimesed elavad 
hallis alas. Neil ei ole elu jaoks kindlat plaani. See on masendav reaalsus. Jumal on meisse nii palju 
investeerinud. Talle ei meeldi näha meid oma elusid raiskamas. Ta tahab, et visioon oleks meie kindel 
alus.   

Kas sinu elus on midagi, mida sa kindlasti täide pead viima, ükskõik, mis juhtub? Kas sa oled 
pühendunud visiooni jaoks, mis on suurem kui su elu?  

 

6. Sa ei sündinud kõige jaoks.  

Sa ei saa katta kõiki vajadusi, mille all su rahvas kannatab. Sa ei saa lahendada kõiki probleeme, mida sa 
oma ühiskonnas näed. Sa ei saa tegeleda iga murega, mida sa tänaval näed. Selle reaalsuse tõttu pead sa 
avastama oma isikliku visiooni Jumalalt ning jääma selle juurde. Sind loodi teatud vajaduste 
leevendamise jaoks, mitte iga vajaduse leevendamiseks. Jumal lõi sind eesmärgiga ja see eesmärk peaks 
olema sinu fookus. See peab sind motiveerima ning aitama sind keskenduda kõige tähtsamale, millega sa 
pead seotud olema. Olles avatud erinevatele viisidele, kuidas Jumal sind kasutada saab, ära lase end 
lõpmatute murede tõttu eemale tõmmata, kuna maailmas on alati rohkem vajadusi, kui sina suudad 
lahendada.  
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7. Su eesmärk on suurem kui sinu läbikukkumised ja vead.  

● Ära usu, et sinu läbikukkumised on suuremad, kui see, mille jaoks Jumal sind sünnitas. Jumal on 
taastaja, parandaja. See tähendab seda, et Ta paneb sinu sisse tagasi selle, mille maailm ära võttis. 
Palu Tal taastada Sinu eesmärk ning visioon, mille Ta sulle andis.  

● Sinu minevik ei defineeri sind ning välised faktorid ei pea sind piirama.  

● Jumalal on sinu elu jaoks kindel plaan ning eesmärk, sõltumata sellest, milline on su taust ning 
mis vigu sa oled teinud.  

● Kui Jumal annab kellelegi kingituse, siis Ta ei muuda oma meelt. Mida iganes Jumal sinusse 
investeerib, Ta tahab näha sind seda kasutamas.  

 

 

8. Visioon nõuab kirge. 

Sa ei ole kireta kunagi edukas. Kirglikud inimesed on need, kes on avastanud midagi tähtsamat kui elu 
ise.  

Kas sul on nälg oma visiooni järele? Kui väga sa tahad seda, mida taga ajad? Kirg on vastupidavus, mis 
ütleb: “Ma ajan seda taga, ükskõik, mis juhtub. Lihtne on visioonist elevile minna, aga raskem on sellele 
ustav olla. Kui su visioon on Jumalalt, siis ei saa miski sind peatada.  

Visiooniga käivad kaasas ka kannatused.  

Kirg tähendab, et sõltumata olukorra keerukusest on see, mida sa usud, suurem kui see, mida sa näed.  

 

 

9. Arenda uskumist visiooni 

Nägemine on silmade funktsioon ning visioon on südame funktsioon.  

Omada nägemise meelt visioonita on hullem kui olla pime.  

Ära lase sellel, mida sa näed, kontrollida seda, mida su süda usub.  

Jumal andis Aabrahamile midagi sellist, mida sai näha, uskuda ja saavutada ainult uskudes visiooni: Ta 
ütles, et Aabrahami sees on rahvas. Tema ja Saara olid juba vanad ning Saara oli terve nende abielu ajal 
olnud viljatu. Sellegipoolest ütles Jumal: Ma näen sinu sees rahvast. Kõik teised näevad su viljatust, aga 
mina näen sinus rahvast. Kõik teised vaatavad su viljatuse peale, aga mina näen palju järglastest rahvast, 
keda on sama palju kui tähti taevas ja liivateri rannal. (1Ms 11:29-30, 12:1-3, 17:1-19) 

Pea meeles, et nägemismeelega näeme asju nii nagu need on, aga visiooni abil näeme asju nii nagu need 
võiksid olla. Ma tahaksin astuda sammu kaugemale ning defineerida visiooni niimoodi: visioon on võime 
näha asju nii nagu need peaksid olema.  

Me peame visiooni alati silme ees hoidma, sest visioon meie südames on suurem kui meie keskkond.  
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Visiooni uskumine on ülitähtis, kuna viis, kuidas me olukordi näeme, määrab kindlaks, kuidas me 
mõtleme ja tegutseme, sõltumata sellest, kas su visioon saab reaalsuseks. Õpetussõnad 23:7 ütleb: “Sest ta 
on selline, kes arvestab oma hinges”. Kas sul on nägemine või visioon?  

Usk näeb probleeme võimalustena.  

Vägev mõtlemine eelneb vägevale saavutusele.  

Visiooni protsess arendab meie iseloomu ning toodab meis vastutustundlikkust.  

 

10. Pane paika visiooni prioriteedid 

Kui sa tahad olla edukas, pead sa seadma paika visiooniga seotud prioriteedid.  

Selle pärast on jah ja ei kõige võimsamad sõnad, mida sa eales ütled. Jumal tahab, et sa saaksid neid öelda 
täie täpsusega, kuna sellest sõltub su saatus. Sa oled õnnistatud, kui sa ütled "jah" asjadele, mis on 
kooskõlas sinu visiooniga ning "ei" kõigele muule.  

Kui miski on hea, ei tähenda see tingimata, et see on sulle kasulik. Sa ei tee lihtsalt häid tegusid. Sa teed 
asju, mis on su visioonile head.  

Su suurim väljakutse ei ole teha valikut hea ja halva vahel, vaid teha valik hea ja parima vahel.  

 

11. Visiooni jaoks varustamine 

● Me peame aru saama varustamise väest. Inimesed lõpetavad unistamise ainult selle pärast, et nad 
teavad, et neil on vähe ressursse oma unistuste täide viimiseks.  

● Kui Jumal annab eesmärgi, siis Ta ka varustab.  

● Kui me usume, et me peame Jumala antud visioonide täide viimiseks kasutama ainult enda 
ressursse, siis meil on väiksed unistused.  

● Jumal annab meile unistused, mis alguses meid hämmastavad, kuna Ta tahab teha kindlaks, et me 
ei ürita neid täide viia ilma Temata. Kui me seda üritame, siis me ei saavuta edu, kuna meil pole 
ressursse.  

● Võid kindel olla, et Jumal ei anna sulle visiooni ilma ressurssideta. Oskused ja ressursid on antud 
sulle selle jaoks, milleks sa sündisid. Aga ressursid tunduvad olevat peidus nii kaua, kuni sa 
visiooni jaoks töötama hakkad. See, milleks sa sündisid, tõmbab ligi seda, mida iganes sul vaja 
on. Sa pead kindlaks tegema, mida sa teha tahad ning hakkama seda tegema enne, kui vajadused 
kaetud on. Enamik meist töötavad vastuvoolu. Meile meeldib varustamist näha enne, kui me 
alustame, aga usk ei tööta nii. Kui me tegutseme, siis Jumal varustab.  

 

 

12. Ole visiooni allikaga ühenduses 

Kui sa tahad oma visiooniga edukas olla, siis sul peab olema igapäevane, dünaamiline isiklik palveelu. 
Miks? Sest sul peab olema jätkuv osadus visiooni Allikaga.  
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Kui sa oled Jumalaga ühenduses, siis sinu elu ja visioon saavad alati toidetud.  

Palveta ei saa sa minna, kuhu tahad. Saab olema aegu, kus sul on ainult palve. Ja see on kõik, mis sa 
vajad. Jumal ei vea sind alt.  

Jumal ei ole ainult su visiooni autor, vaid ka jätkuv tugi eesmärgi täide viimiseks.  

Sa ei vii kunagi oma visiooni täide ilma palveta, kuna palve aitab sul olla ühenduses visiooni Andjaga.  
Palve hoiab meid fokusseeritud sellele, mida visioon nõuab. Jumal toob sind raskustest läbi ning annab 
sulle võidu läbi palve, mille aluseks on Sõna.  

 

Integratsioon 4 

1. Milliseid ande ja oskusi on Jumal sulle andnud?  

2. Milline tegevus toob sulle suurt rõõmu ja rahulolu? 

3. Milleks on Jumal sind minevikus kasutanud?  

4. Mida on teised inimesed öelnud selle kohta, milles sa hea oled? 

5. Kas su elus on juhtunud midagi sellist, mis on peatanud su unistamise? Kas sa tahad kellegagi 
sellest rääkida?  

6. Millisena koged oma suhet Jumalaga? Kas sa kuuled Tema häält või on see pelgalt rutiinne? Kas 
on midagi, mida sa selle jaoks teha saad?  

7. Mis on sinu visioon? Mida oled sa alati Jumala kuningriigis tahtnud teha? Millised mured 
puudutavad su südant nii palju, et sa tahad nende lahendamiseks midagi ette võtta? Mis on su 
unistus?  
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Plokk 1: Peatükk 5 
Selge pilt - Jumala Kuningriigi reaalsus 

 

1. Tulemused 
See peatükk tahab aidata sul jõuda järgnevate tulemusteni:  

1.1.  Olla võimeline mõistma, millega Jumal praegu tegeleb. 
1.2.  Mõista, et Jumala Kuningriik oli Jeesuse teenimistöö peamine fookus. 
1.3.  Mõista Jumala Kuningriigi põhimõtteid. 
1.4.  Mõista, et Jumala Kuningriik ilmub kohale praktilistes vajadustes. 
1.5.  Teada, et kogudus on Jumala Kuningriigi tööriist. 
1.6.  Olla võimeline tegema vahet Pääste evangeeliumil ja Kuningriigi evangeeliumil. 

 
Meil on eesõigus elada kuningriigi ajastul: ajal, mis jääb Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja 
taastulemise vahele. Jumala valitsus tuli koos Jeesusega ning see täitub Jeesuse lõpliku 
tulemiseni järjest rohkem. Püha Vaim valmistab meid igapäevaselt ette Tema valitsuse täiuseks, 
mis täitub tõeliselt siis, kui Jeesus tagasi tuleb. Jeesus näitas meile teed, ja me saame ja peaksime 
Tema eeskuju järgima. 
 
Jeesus algatas liikumise - kuningriigi liikumise. Seda liikumist jätkavad Tema järgijad, kes 
järgivad teda teisi jüngerdades. See liikumine kasvab tugevamaks ja suuremaks, kui järjest 
rohkemad inimesed hakkavad selles osalema. 
 
Küsimus : Kas sa oled kunagi mõelnud, millega Jumal praegu tegeleb? Kuidas Ta ennast 
tegevuses hoiab? 
Märge : Selgita Kuningriigi ringi näidet 

1. Joonista pliiatsiga valgele paberile ring. (Alguses lõi Jumal kõik täiuslikuks). 
2. Tee pliiatsiga ringi sisse mõned täpid. (Patt rikkus kõik ära. Pimedus sisenes) 
3. Milliseid praktilisi patu tagajärgi näed sa oma kogukonnas? 
4. Jumal armastab loodut nii palju, et ta otsustas koheselt tagasi nõuda kõik, mille patt ära 

rikkus. 
5. Kustuta kustukummiga ringi seest mõned täpid. 
6. Jumal tegeleb sellega, et taastada loodu selliseks, nagu see mõeldud oli. 
7. Iga kord kui keegi tuleb Jumala juurde või kui tegeletakse mingi kindla pimeduse 

tüübiga, ilmub tükike “valget”. 
See on just see, millega Jumal praegu tegeleb - oma Kuningriigi maa peale toomisega läbi oma 
laste elude. 
 

2. Pühakiri 
 
Milliseid Kuningriigi põhimõtteid näed sa siin kirjakohas? 
 
Matteuse 4 : 13 – 25 
 

13 ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on 

järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas,  

14 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: 

 15 „Sebulonimaa ja Naftalimaa, 
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mere teel, sealpool Jordanit, 

paganate Galilea,  

16 rahvas, kes istub pimeduses, 

on suurt valgust näinud, 

ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus - 

neile tõuseb valgus!” 

  

17 Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage 

meelt, sest taevariik on lähedal!”  

18 Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht 

venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda 

Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid -  

19 ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist 

inimesepüüdjad!”  

20 Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning 

järgnesid talle.  

21 Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, 

Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa 

Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid.  

22 Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning 

järgnesid talle.  

23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende 

sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning 

tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.  

24 Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde 

toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade 

käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, 

ning tema tegi nad terveks.  

25 Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja 

Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt 

Jordanit.  
 
 
Siin kirjakohas on selgelt näha 1. ploki kokkuvõte 
 
Selge pilt Kuningriigi liikumisest (salmid 13-15) 
Jüngerdamise strateegia (s 18-22) 
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Tulemuseks on muutunud maailm (s 23 – 25). 
 
 
 

3. Kuningriigi areng Jeesuse Kristuse elus ja selle läbi. 

Kogu Jeesuse teenimistöö keskendus Jumala Kuningriigi algatamisele. Ta kasutas üle 100 korra 
sõna “kuningriik”, kuid sõna “kogudus” kasutas ta vaid kaks korda. 

● Tema esimesed sõnad Markuse evangeeliumis olid Kuningriigi kohta: 
Markuse 1:14-15 : 14 Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas 

Jumala evangeeliumi:  „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja 

uskuge evangeeliumisse!”  

 
Koht ja sõnad, millega Jeesus oma teenimistööd alustas, näitavad väga selgelt, mis oli 
Jumala plaan ja eesmärk Jeesuse elu ja teenistuse jaoks. Jeesus alustas Galilea paganate 
seas - kohas, kus inimesed elasid pimeduses. Selles pimedas kohas kuulutas Jeesus, et 
Taeva Kuningriik on koitmas. Jumala eesmärk oli tuua valgust selle maailma pimedusse. 
 
Kuningriik on uue ajastu algus. See on midagi täiesti uut. See ei ole lihtsalt juba 
teadaoleva jätkumine või praeguste harjumuste väike muutmine. See on millegi täiesti uue 
algus. 
 

● Matteuse 9:35-38 annab meile pildi Jumala südamest Ta maailma ja Ta rahva vastu: 
 
35 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende 

sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja  

parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.  

36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad 

olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole 

karjast.  

37 Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, 

töötegijaid aga vähe.  

38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid 

välja oma lõikusele!”  

 
Jeesuse teenimistöö mõte oli hea uudis kuningriigist - mitte vaid kuningriigi kuulutamine vaid ka 
realiseerimine. Seal, kus Jeesus kuningriigi head sõnumit kuulutas ning välja elas, olid alati 
kindlad tulemused. Jeesust motiveeris Jumala kaastunne vaevatute, abitute ja kadunute vastu. 
Jeesus tõi selle oma jüngrite jaoks esile: kuningriik on tulnud nende inimeste jaoks. 
 
Sellest ka palve jüngritele: “Palu Jumalal midagi ette võtta.” Kui Jumalalt lahendust palutakse, 
peab avastama kolm olulist ala. 

 
● Jeesuse keskne palve puudutas Kuningriiki Matteuse 6:9-10: 

 
9 Teie palvetage siis nõnda: 

Meie Isa, kes sa oled taevas! 
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Pühitsetud olgu sinu nimi!  

10 Sinu riik tulgu, 

sinu tahtmine sündigu 

nagu taevas, nõnda ka maa peal!  
 

Jumala tahe taeva ja maa jaoks on sama. 
● Ta keskne missioon puudutas Kuningriiki. 

Matteuse 24:14: Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks 

kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.   

Kogu ajalugu liigub selle lõpp-punkti poole. 
● Oma ülestõusmise ja taevasse mineku vahel veetis Jeesus umbes kuus nädalat oma 

jüngritega. Tema teemaks oli Jumala kuningriik. Ta viimane õpetus puudutas Jumala 
Kuningriiki. 

Apt 1:3: “Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda 

mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. “ 

 
● Tema jüngrite missiooni mõte oli Kuningriik 
Ap 8:12: “Aga kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala 

riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. ”  

Ap 19:8: “Paulus läks siis sünagoogi ning rääkis julgesti kolm kuud, väideldes ja veendes 

inimesi Jumala riigi asjus.  

 
● Apostlite tegude viimased sõnad puudutavad Kuningriiki 
Ap 28:31 : kuulutades Jumala riiki ja õpetades tõde Issandast Jeesusest Kristusest täiesti 

avalikult ja ilma takistamata.  

 
Järeldus : Kristus pidas Jumala Kuningriigi edendamist peamiseks ja väga oluliseks. Jumala 
Kuningriigi edendamine ei kuulunud vaidlustamisele. 

▪ Jeesus õpetas seda.  
▪ Ta elas, et seda demonstreerida. 
▪ Ta suri, tõsteti üles ja võeti Ülistatud Kristusena taevasse ning Tema ja Ta Isa saatsid 

Püha Vaimu, et teha kogudusele selle saavutamine võimalikuks. 
 

4. Arutelu  
Arutage kolmestes gruppides järgnevat väidet: 
“Jeesus teadis, et kui me saame kuningriigiga (Kuninga valitsusega) õigesti hakkama, saame ka 
kogudusega (pastori valitsusega) hakkama. 
 

5. Mis on Jumala kuningriigi printsiibid?’ 
 

Arutelu : Arutage oma väikegruppides, mis on tavalise maise kuningriigi omadused. 
Kirjutage need üksteise alla. 
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Teises kolumnis: Võrrelge Jumala kuningriigi ja maise kuningriigi sarnasusi ja 
erinevusi. 
 

● Jumala kuningriigi leiab sealt, kus Jumal on kõik kõigis. Selle juured on Jumalas ja see 
eksisteerib aegade algusest. See on hävitamatu ja võitmatu. 

 
● Jumala kuningriik tuleb oma täiuses siis, kui kolmainu Jumal on austatud, järgitud ja 

ülistatud. 
 

● Kuningriigi DNA on Jumalale tingimusteta alistumine, allumine ja kuuletumine. Tema 
valitsust tuntakse, aktsepteeritakse ja sellele kuuletutakse. 

 
● Täpsemalt öeldes, Jumala kuningriik murrab läbi seal, kus Jeesus Kristust tunnistatakse 

Issandana, kummardatakse Issandana ja talle kuuletutakse kui Issandale. 
 

● See on seal, kus Jumal valitseb läbi oma laste armastuse ja kaastunde. 
 

● Jumala Kuningriik ilmus läbi Jeesuse teenistuse, kui Ta teenis täieliku evangeeliumiga 
täielikku inimest ta täielikus vajaduses. 

● Jumala Kuningriik peab ületama ja paistma välja kõikidest eluvaldkondades kogu 
maailmas. Seda peab kogema suhetes igas olukorras ja igal pool. 

● Jumala Kuningriik seisab pimeduse kuningriigi, kurja ja saatana ning tema alamate 
vastu. 

6. Jumala Kuningriigi praktilised ilmingud 
 
Kristuse maise elu ajal olid Jumala Kuningriigi ilmingud väga praktilised.. 
 
▪ Vaestele kuulutati evangeeliumi 
▪ Haiged tervendati 
▪ Jalutud hakkasid käima 
▪ Näljaseid toideti 
▪ Murtud südamed tervendati 
▪ Vangidele kuulutati vabanemist ja deemonid aeti välja 
▪ Pimedate nägemine taastati 
▪ Rõhutud vabastati 
▪ Jüngreid julgustati külastama neid, kes olid vangis (Matteuse 25) 
▪ Andma vaestele riideid (Matteuse 25) 
▪ Janustele vett (Matteuse 25) 
▪ Samaarlane hoolitses juudi haavade eest 
▪ Surnud äratati 
▪ Kadunud inimesi otsiti (Luuka 15) 

 
Lõikus on valmis ja seda on rohkelt, nii et Jumalal on midagi spetsiifilist mõttes. Saagil pole 
mingit mõju, kui see alles põllul on - see peab inimesi toitma. Jumalal on tagakiusatute, abitute ja 
kadunute jaoks midagi erilist plaanis. 
Matteuse 10:7-8 annab meile juhised: 

 
7 Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal!  

8 Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks 

pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud, 
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muidu andke!  
 
Juhised on selged - kuningriik peab inimeste eludes reaalsuseks saama. Juhtuma peab 
midagi kindlat - saak peab saama korjatud. Midagi peab muutuma. Asjad ei saa jääda nii 
nagu nad on. Kuningriigi kohale jõudmisel on kindel tulemus. Toimub muutus, sest elud 
ja olukorrad muutuvad. 

 
Koguduse kiusatus on mõelda Jumala Kuningriigist kui millestki, mis on vaid tuleviku reaalsus, 
millestki, mis juhtub tulevikus pärast seda kui Jeesus on tagasi tulnud. Sellised juhul on 
evangeelium tõesti “oopium hingele” (Karl Marx). “Pirukas taevas”. Jumala kuningriigi 
läbimurre peab olema täielikult seotud inimeste vaimsete ning füüsiliste vajaduste 
leevendamisega. 

Kogudus peab võitlema iga olukorra vastu, mis takistab inimesi elamast küllast elu. 
 

7. Ühendus usukogukonna ja Kuningriigi vahel 
Märge : Palu õpilastel oma raamatud sulgeda 
Arutelu küsimus : Kujuta ette, et on laupäeva õhtu. Sa magad sügavalt. Keset ööd saad sa 

ilmutuse. Sa näed lauset : “Ühendus minu/mu pere / mu rakugrupi / meie koguduse ja 
Jumala Kuningriigi vahel.” Sa tead otsekohe, et see peab olema su pühapäevase jutluse 
teema. Sa tõused voodist, avad oma piibli ja loed... 
 

Efeslastele 3:10 : “Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu 

taevastele valitsustele ja meelevaldadele “ 
 
Jagunege väikegruppidesse ja anna oma kaaslastele oma jutluse peamised punktid. 
 
 

● Ta kogudus on Ta valitud tööriist, millega pimeduse vastu võidelda, tema 
koguduse vahenditega 

 
● Ta ehitab oma Kuningriiki üles siin kurjas ja allakäinud maailmas. 

 
● Kristlase ja usukogukonna olemasolu põhjus on ainult Jumal. 

 
● Kogudus eksisteerib selleks, et lasta Jumala Kuningriigil tulla alati ja igal pool! 

 
  

“Kogudus on Jumala Kuningriigi käru/valguse kandja”.  
 
Me oleksime kõik hämmastunud nähes Grand Prix stardijoonel Ferrari kõrval 
buldooserit. Nende eesmärgid on väga erinevad. Samal viisil peaks kogudus hoiduma 
tegelemast asjadega, mis ei puuduta selle kutsumist. 
 
Kui kohalik kogudus ei mõista oma eksistentsi põhjust ja ei ela seda praktiliselt välja, 
siis kogudus reedab oma olemuse ja karakteri. 

 

8. ARUTELU  
 
Uus slaid (kus on see tsitaat) "Kogudused toovad pääste evangeeliumi mitte 

Kuningriigi evangeeliumi!"    (Landa Cope  -  YWAM)  
 
Lugege läbi järgnevad lõigud ning arutage neid oma väikegruppides.  
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“Pääste osal evangeeliumist pole midagi viga. Kuid me räägime pääste sõnumist nagu 
esimene pääste kogemus on ainus sõnum. Jeesus ütles, et ainus viis taeva kuningriiki 
pääsemiseks on läbi Tema, aga Ta pani pääste taeva kuningriigi laiemasse konteksti. Ta 
ei maininud kunagi pääste evangeeliumist. Jeesus õpetas KUNINGRIIGI 
EVANGEELIUMI kohta! (See sisaldab päästetud - aga ka tõde iga elu valdkonna kohta) 
Me ei pea vaid uuesti sündima; me peame üles kasvame Jumala asjades, kui need 
puudutavad kogu elu. Kuningriigi evangeeliumi tõed peavad meid muutma, kuna nad 
õpetavad meid, kuidas elada igat elu osa. Meie muudetud elud peavad siis olema soolaks 
ja valguseks maailmas.  
Algus on saanud eesmärgiks : pääste. Me tahame, et inimesed saaksid päästetud, et neid 
kogudusse saada.  
On aeg hakata inimesi kogudusest välja saama!” 
 

 Integratsioon 5 
1. Kuidas sa kirjeldaksid Jumala Kuningriiki kellelegi teisele? 
2. Mida tähendab, et Jeesus alustas Kuningriigi liikumise? 
3. Kolm kõige olulisemat osa mu isiklikus elus, mis peavad olema kooskõlas 

Kuningriigi visiooniga on....... 
4. Vaata seda visiooni, mille sa 1. integratsioonis üles kirjutasid. Kas kuningriigi 

liikumise reaalsus nõuab, et sa midagi oma visiooni juures muudaks? 
5. Uued praktikad, mida ma tahan kasutusele võtta, et oma teenimistöö kuningriigi 

liikumisega joonele saada on.... 
Video : näita videot "Cave Church (koopa kogudus) 
Arutelu : milliseid muutuse põhimõtteid sa selles videos nägid? Arutage väikegruppides.  
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Plokk 1: Peatükk 6 
NÄE MAAILMA LÄBI JUMALA SILMADE 

 
1. Tulemused 
 
See peatükk tahab aidata sul jõuda järgnevate tulemusteni: 
 
1.1. Aidata sul praktiliselt avastada oma kutsumine selles maailmas. 
1.2. Aidata sul planeerida oma osaluse esimesi/järgmise samme 
 
2.  Konteksti vajaduste visualiseerimine 
 

See harjutus töötab kõige paremini, kui kõik osalejad 
 
2.1. On omaette vaikselt saalis, kus seminari peetakse või 
2.2. Lahkuvad toast, lähevad ja istuvad mäe otsas või kuskil kõrgel, kust näeb linna või 
2.3 Jalutuskäik läbi kogukonna tänavate võib olla kasulik 
 

3. Faas 1.  Kohalik kogukond: 
 
Sa oled koos Jeesusega helikopteris, mis hõljub üsna madalal su kogukonna kohal. Sa 
näed kõiki inimesi ja erinevaid vajadusi. Jeesus palub sul vaadata kogukonda ja arendada 
endas välja süda maailma jaoks nagu Tema süda on maailma jaoks. Hõljudes oma 
kogukonna kohal helikopteris, pead sa tundma seda kirge, mis Jeesusel on loodu vastu. 
 
Sa saad taas teadlikuks Jumala sügavast armastusest kõigi vastu, keda sa näed. Milliseid 
praktilisi vajaduse tüüpe tahab Ta muuta? Mis on Ta südamel? Mis on Ta kirg? 
 
Kogu see protsess peab toimuma palvemeeles. Anna palvele piisavalt palju aega. 

 
▪ Palveta, et Püha Vaim paljastaks sulle Jeesuse südame, et sa võiksid tunda, näha ja 

kogeda kogukonna vajadusi ja probleeme. Palveta iga vajaduse tüübi eest. 
 

▪ Tee nimekiri kõikidest vajaduse tüüpidest, mida sa näed. Pane kindlasti kirja 
praktilised vajadused (nt orvud, narkosõltlased, mittekristlased jne.) 

 

Faas 2. Ümbritsevad alad, piirkond 
 

Jeesus palub sul näha rohkem kui lihtsalt oma kohalikku kogukonda. Helikopter tõuseb 
kõrgemale ja sa näed oma piirkonda ümbritsevaid linnu.  
Laienda oma nimekirja kõikide vajadustega, mida sa selles piirkonnas näed. 
 
 

Faas 3 : Helikopter tõuseb veel kõrgemale, nii et sa näed terve oma riigi piire. 
 
Tee nimekiri kõikidest praktilistest vajadustest, mida Jeesus tahab muuta. 
 
Faas 4 : Maailm 
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Helikopter hõljub nüüd kuu kõrval - sa näed tervet maailma. Mida Jeesus muuta tahab? Täienda 
oma nimekirja. 
 

3. Vali nendest vajadustest kolm: 
 
Pärast nimekirja lõpetamist, vali välja kolm vajadust või probleemi, mis on su südamele 
kõige lähedasemad ja mille kohta sa usud, et Jeesus läbi oma Vaimu on need sulle 
eriliselt ilmutanud või sind kõnetanud. 
 
Kas sa saad valida sellest lühikesest nimekirjast ühe vajaduse? 
 
4. Väikegrupi arutelu 
 
7.1. Jagage väikegruppides üksteisega, mida te kuulsite Kristust teile ütlevat. 
7.2. Mis selle vajaduse juures täpsemalt su südant puudutab? 
7.3. Mida saaks üksikinimene sellise vajadusega teha? 
7.4. Nõustage grupis üksteist, kuidas nende vajadustega tegeleda. Andke üksteisele 
praktilist nõu. 
 

 
 

5. Piduriteta: Mida on võimalik saavutada? 
 
Kujuta lihtsalt ette, et Jeesus Kristus ütleb sulle: 
 

“Mu laps - ma tahan järgneva viie aasta jooksul rajada oma Kuningriigi just seal 
fookusalas, mille sina esile tõid. Ma tahan, et mu Kuningriik tuleks. 
 
Ma aitan sul seda saavutada. Aga sa ei tohi arvesse võtta faktoreid nagu su vanus, 
asjaolud, sugu, abielustaatus, perekond, kirjaoskus, keeleoskus, finantsid, su koguduse 
või rahvuse konfessiooniline taust ja õpetus, teostatavus ega kogu võimalik vastuseis, 
millega võid silmitsi seista. Need kõik on pidurid, mis võivad Minu Kuningriigi siia 
alasse tulemist pidurdada või takistada. Kui sa hakkad minuga unistama - ära tule nende 
piduritega. Sa tead, et mina varustan!” 

 
6. Tee jooniseid / mängi saviga 

 
Palu Pühal Vaimul sulle ilmutada su kõige südamelähedasema fookusala erinevaid 
võimalusi. Püüa ette kujutada, milline see ala võiks välja näha, kui Jumala Kuningriik 
tuleks viie aasta pärast. Mida sa näed? 

 
Tee sellest, mida näed, joonis, või pane see mõne lausega kirja. Või siis vooli savist kuju. 
Arutage seda väikegruppides ning andke igale grupiliikmele võimalus seletada, mida nad 
oma joonises/kujus näevad. Kui kõik pildid/kujud on analüüsitud, võib artist avalikustada, 
mida ta üritas kujutada. 
 
Jagage terve grupiga ning pange kõik pildid / kujud ühisesse kohta. 
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Arvestades, et Jumala unistuse täide viimisel ei ole pidureid - millisele fookusalale tahaksid 
sa end pühendada? See võib olla endiselt see sama, mille sa varem valisid, või midagi muud, 
mis grupis arutati. 
 
Kirjuta see siia kasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Plaan fookusala jaoks (valikuline): 
 

Milline on praktiline plaan selle fookusalaga tegelemiseks? 
Milline võib olla võimalik tee, et seda unistust täita? Unusta pidurid, mille võib peale panna 
ning unista plaanist, mis tõeliselt tegeleb selle vajadusega. Tee seda oma vabal ajal ning 
järgnevas protsessis: 
 

a. Vali fookusala, mis Jeesus läbi Püha Vaimu su südamele laotas. 
b. Võta aega, et mõtiskleda sellele vajadusele ning näe jälle neid pilte, mida sa 

nägid, kui olid helikopteris. 
c. Palveta, et Jumal kinnitaks, et see on see fookusala, millega Ta tahab, et sa 

tegeleksid. 
d. Palu Jumala juhtimist järjekindlalt läbi kogu protsessi. 
e. Mõtle tulemusele, mida Jeesus tahab näha. Milline see fookusala välja näeks, 

kui Ta Kuningriik tuleb? 
f. Ignoreeri kõiki võimalikke pidureid. 
g. Tee praktiline plaan, kuidas selle tulemuseni jõuda. Sa võid rääkida teiste 

inimestega, kellel on sellel alal rohkem teadmisi või kogemust. 
h. Kirjuta üles esimesed kolm praktilist sammu, mis sa ette võtad - selleks, et 

saada kuulekaks selles, mida Püha Vaim sinuga jagas. 
i. Pane kõigi kolme praktilise sammu juurde lõppkuupäev. 
j. Kellega oma kogukonnast kavatsed sa jagada seda, mis Jumal su südamele on 

pannud? Palu sellel inimesel sind vastutusele võtta, et sa ennast sellele 
projektile pühendaksid. 

k. Jätka Jumala poole palvetamist selle vajaduse eest. 
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Plokk 1: Peatükk 7 

Jumala unistus minu koguduse jaoks 
 

1. Tulemused 

See peatükk tahab aidata sul jõuda järgmiste tulemusteni : 

Selles sessioonis vaatame, kuidas kuningriigi visiooni praktiliselt rakendada. 

Sinu elu kristlasena 

Sinu perekond 

Sinu rakugrupp 

Sinu kohalik kogudus 

 

2. Visiooni puudumise hind 

Kui sul puudub visioon - võimalik, et sa oled Jumala kuningriigist väga põnevil, aga oma 

koguduses jätkad nädal nädala järel, jutlustades igasugustel teemadel, juhtides erinevaid 

teenimisvaldkondi, tehes palju erinevaid häid asju - aga spetsiifilise fookuseta. Sa ei tea, miks sa 

teed, mida teed. Fookus puudub täielikult. 

Kui su kogudusel puudub fokusseeritud visioon, on aasta lõpus väga keeruline oma edu mõõta. 

Kuidas sa tead, kas te olete täide viinud, mis Jumal teie jaoks plaaninud on, kui sa ei saa oma 

tegevust võrrelda teatud Jumala antud visiooniga. 

Kui teil puudub visioon, siis on koguduses vähe energiat või pole seda üldse. Inimesed tegelevad 

paljude heade asjadega, aga nad ei saa aru, et nad on osa suurest pildist. Koguduse elu erinevad 

aspektid ei sobi kokku suure pildiga. 

Kui sul ei ole koguduse jaoks fokusseeritud kuningriigi visiooni, mis on kirja pandud ja kõigile 

näha, siis teil ei ole mingit kriteeriumit oma raha kulutamiseks, oma ressursside kasutamiseks, 

oma energia, aja ja palvete kulutamiseks. Siis on lihtne olla hõivatud paljude heade asjadega, aga 

mitte tingimata sellega, mis on Jumala plaan su koguduse jaoks. 

Siis saab hea parima vaenlaseks! 

3. Kirjakoht : Jeremija 29: 11-14. 

Siin on olukord selline, et Iisrael on paguluses. Võib-olla nad arvasid, et Jumal on nad 

unustanud. Peaaegu 70 aastat on möödunud sellest, kui nad viidi Jeruusalemmast Baabelisse. 
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Nüüd tuleb heal päeval prohvet Jeremija ning ütleb, et tal on neile sõnum Issandalt. See on grupp 

inimesi, kellel pole lootust, saatust ega julgust. 

Aga prohevtilt kuulevad nad…. 

“(11) Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga 
mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. (12) Siis te hüüate mind appi ja tulete 
ning palute mind, ja mina kuulen teid. (13) Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind 
kõigest oma südamest. (14) Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie 
vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, 
ütleb Issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia.” 

 

Küsimus : Milliseid Jumaliku visiooni aspekte sa selles kirjakohas näed? 

  Salmis 11 näeme, mis on jumalik visioon 

Jumalik tõotus. Sellel hetkel, kui sa selle Jumalalt vastu võtad, saad sellesse suhtuda kui 

tõotusesse Jumalalt. See on see, milleks sa loodud oled ja mis on Tema südamel sinu jaoks. Sa ei 

pea kahtlema, kas see juhtub. Seal ei ole mingit küsimust, vaid on kindel, et Jumal tahab seda 

läbi sinu saavutada. Tõotust Jumalalt võib arvestada millekski, mis “on juba täide viidud”. Jumal 

ei loobu sinust iialgi. Jumala iseloom on tõenduseks sellest, et Ta viib su visiooni täide. 

Jumalalt saadud visioon maalib alati positiivse pildi. See on olukord, millest paistab Jumala 

armastus ja hool. Ta tahab sind kasutada, et saavutada positiivseid tulemusi. Et tuua head 

muutust teiste vajadustesse. Sa võid alati seda rõõmsalt oodata ning sellest põnevil olla.  

Jumalalt saadud visioon täidab sind alati ootusega. See maalib nii positiivse pildi, et sa jõuad 

selle täitumist vaevu ära oodata. See räägib sulle asjust, mis hakkavad juhtuma, mis ei ole kunagi 

varem juhtunud. Sellised asjad, mille peale keegi pole varem mõelnud, see on nagu täitunud 

unistus. Miski, mida sa pidasid alati võimatuks, muutub järsku võimalikuks. Kui visioon ei täida 

sind põnevusega - siis see arvatavasti ei ole visioon Jumalalt.  

Jumalalt saadud visioon on alati suunatud valitud grupile inimestele valitud ajal. Saksa 

teoloog Bonhoeffer ütles : “Jumalal ei ole üldist ristikuhja, kust sa pead suvalise üles 

korjama. Ei, on kindlad asjad, mida Jumal tahab teha läbi kindlate inimeste, kindlal ajal 

ja kindlas kohas. On üks spetsiifiline rist, millel on sinu nimi.” See, kuidas Jumal sind 

tahab kasutada, on arvatavasti erinev sellest, kuidas Jumal tahab kasutada kristlasi 

naaberlinnas või külas.  

Teisest küljest, kuidas saad sa kindlaks teha, kas sul on Jumala antud visioon? 

Jumalalt saadud visioon tuleb ilmutusena Jumalalt. Seda ei saa ise välja mõelda. Selle 

kohta ei tehta hääletust, väike grupp inimesi ei istu tund aega koos, et ühte või kahte 
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lauset välja mõelda, et seda siis Jumala antud visiooniks kutsuda. See ei ole kõikide 

juhtide tarkuse tulemus.  

Jumal avaldab oma igatsused mingi ajaperioodi vältel, kui sa palvetad ja mõtled selle 

peale ning ütled teistele, mida sa kuulnud oled. 

Tavaliselt on Jumalalt saadud visioon liiga suur, et me sellega ise hakkama saaksime. 

Jumalalt saadud visioon on Jumala suurune visioon, mis saab täituda ainult läbi palve. 

Läbi palve me ka kuulutame oma sõltuvust Jumalast. Visiooni Jumalalt ei saa kunagi 

saavutada tänu omaenda võimetele. Kui sa ei vaja kedagi teist, sa ei vaja üleloomulikku 

väge, kui sa ei vaja, et Jumal seda saavutaks - siis see arvatavasti ei ole Jumalalt. Su oma 

tarkus, taip ja ressursid ei ole kunagi piisavad, et täita Jumala visiooni. 

See nõuab su kuulekust. See nõuab, et sa teeksid asju, mida sa pole kunagi varem teinud 

ja asju, mida keegi teine ei tee. Asju, mille tegemisele sa pole kunagi isegi mõelnud, asju, 

mis paneb teised ütlema : “sa oled loll.” Visiooni realiseerimiseks peab juhtuma midagi 

üleloomulikku. 

 

4. Visioonide näited venekeelsetest kogudustest 

 

                                                   Koguduse A visioon 

  

1. Jõuda Kiievi ning terve Ukrainani Kristuse evangeeliumiga. Et inimesed igast ühiskonnakihist 

tuleksid Jeesuse Kristuse juurde. Ehitada tugev, võitud kogudus Kiievis. 

2. Õpetada, koolitada ja tõsta üles tundmatuid, kõrvale heidetud, alandatud, lihtsaid inimesi; 

neid, kellest ei oodata enam midagi; vanu ja noori; edutuid ning neid, kes on elus läbi kukkunud; 

tuntuid ja mõjukaid, - et nad kõik saaksid tugevaks Jumalas, täitmaks oma kutsumist Issandalt 

Püha Vaimu võidmises. 

3. Anda võimalus neile, kes on vaevatud; päästa need, kes on ohus; armastada neid, keda on 

raske armastada; jõuda, kelleni pole jõutud; tervendada haiged ning need, kes on saanud haiget 

vaimselt, emotsionaalselt või füüsiliselt. Jõuda läbi selliste inimesteni terve maailmani ning 

austada Jeesust - Kuningat, Issandat ja Päästjat. 

 

4.  Rajada kogudused igasse linna ja külasse Ukrainas ja mujal. 

 

5.  Jõuda Jumala Sõnaga Europasse, Lähis-Idasse, Aasiasse ja Põhja.  

 

Arutelu : Mis sind puudutab, mida sa näed, mis sulle meeldib ja ei meeldi selle visiooni juures? 
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Koguduse B visioon 

 

Видение: Visioon 

Достигать людей в мире, показать Христа в своей жизни, подготовить каждого к 

служению Богу. 

Jõuda inimeste juurde maailma, näidata Kristust oma eluga, valmistada igaüht Jumalat teenima. 

Миссия: Missioon 

По отношению к Богу: Seoses Jumalaga: 

1. Прославлять Бога и поклоняться Ему Austama Jumalat ja Teda kummardama 

По отношению к людям: seoses inimesega: 

2. Проповедовать Евангелие, приводить людей к спасению и личным взаимоотношениям с 

Богом / kuulutada evangeeliumi, viia inimene pääste vastuvõtmiseni ja  korraldada isiklikud 

suhted Jumalaga. 

 

3. Помогать людям присоединиться к общению верующих / aidata inimesi liituma usklikega. 

4. Приводить каждого верующего к духовной зрелости и проявлению характера Христа в 

своей жизни /  

5. Привлекать всех верующих к служению/ kaasa kõik kristlased teenimisse. 

6. Подготовить и направить каждого верующего на исполнение его личной миссии в 

мире./ valmistada ette ja saata iga usklik täitma oma isikliku missiooni maailmas 

Arutelu : Mis sind puudutab, mida sa näed, mis sulle meeldib ja ei meeldi selle visiooni juures? 

 

5. Jumala visiooni “alla laadimine” 

Kas su kogudusel on olemasolev visioon, mida liikmed oskavad ka une pealt ette lugeda? Kas sa 

saad isegi oma koguduse lastelt küsida, “mis on su koguduse eesmärk, milleks tahab Jumal su 

kogudust kasutada?” Oskavad nad sulle vastata? 

 

Kui sul on selline visioon, oled sa kindel, et see on kuningriigi visioon? Kas see mainib midagi 

kuningriigi kohta? Millistest sõnadest selles visioonis paistab välja, et see on seotud 

kuningriigiga või on puudutab see vaid kogudust? 
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Hakka palvetama enda eest juhina, et Jumal annaks sulle oma visiooni sinu koguduse 

jaoks (individuaalselt, perekonnale, rakugrupile või kohalikule kogudusele). 

Teatud aja järel - kutsu juhid kokku. 

Kaasa nad sellesse palvestrateegiasse. 

Selgita neile visiooni olemust, käesolevas ning neljandas peatükis seletatud visiooni 

erinevaid elemente ning sellise Jumalalt saadud visiooni omamise eelist.  

Juhid, kes kaasavad liikmed visiooni “alla laadimisse” kogevad, et lõpuks on visiooniga 

kaasas suurem hulk inimesi. Kui need liikmed ei tunne isiklikult, et nad on Jumala poolt 

kutsutud ja saadetud, siis üles kirjutatud ja seinale kinnitatud kirje ei pane neid protsessis 

osalema. 

Koosoleku lõpus saada nad välja nende ülesannetega. 

Järgneval nädalal peavad nad palvetama ja paluma Pühal Vaimul neile oma visioon 

ilmutada.  

Anna neile spetsiifilised kirjakohad, mille üle mõtiskleda (näiteks kirjakohad 5. peatüki 

Kuningriigi sektsioonist). Nad peavad üles kirjutama, mida nad Jumalalt kuulevad. 

Palu neil füüsiliselt läbi oma kogukonna jalutada ning pärast raporteerida, mis Jumal 

neile näitas - milliseid praktilisi vajadusi Ta tahab selles kogukonnas leevendada. 

Julgusta neid küsima järgnevaid küsimusi :  

Mida tahab Jumal selles kogukonnas teha? 

Millega Jumal praegu meie kogukonnas tegeleb? 

Millisel viisil kutsub Jumal meid osalema selles, mida Ta selles kogukonnas teha 

tahab?  

Suur küsimus on: “Mis on Jumala visioon selle maailma jaoks? Milline on tulevik, mis 

sobib kokku Jumala tahtega oma koguduse jaoks? Kuidas saame oma kogukonnas üles 

panna märke, mis sobivad kokku Jumala visiooniga selle kogukonna jaoks? 

Palu neil lugeda ajalehti, vaadata televiisorit - et saada aimu, mis maailmas toimub. 

Nad on teretulnud tooma tagasi kirjakohti või ideid, mis Püha Vaim on nende südametele 

pannud. 

Järgmisel koosolekul: 

Anna juhtidele võimalus jagada, mida nad möödunud nädalal kuulsid - Pühakirja 

lugemisest, palvest ning kogukonnas ringi käimisest. 
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Määra selleks protsessiks sekretär, kes paneb kõik ideed kirja.  

Jaga juhtidega osasid peatükkidest 4 ja 5. 

Saada nad välja samamoodi nagu punktis 3. 

 

See protsess kordub mõne nädala jooksul 

Eesmärk on lõpuks saada nimekiri, mis koosneb mõtetest, mida iga juht kuulis Jumalalt. 

 

Mõtle, kuidas saaksid koguduseliikmeid kaasata? Me oleme kuulnud kogudustest, kes on 

palunud oma rakugruppidel selle eest kuid palvetada. Kas on võimalik korraldada 

ülistuskoosolek, kus inimesed saavad sellest rääkida ja jagada oma mõtteid? Sellisel viisil 

saab teha kindlaks, et nad võtavad selle eest vastutust. Sellest saab nende vastutus - sa ei 

pea veenma neid uskuma, et Jumal andis sulle visiooni. 

 

Kas sa usaldad oma koguduseliikmeid piisavalt, et sa ootad, et Püha Vaim töötab läbi 

nende? Apostlite tegude 2:17 loeme, et kui Vaim välja valati, siis noored ja täiskasvanud 

inimesed hakkasid nägema nägemusi ja unenägusid - inimesed, kellelt sa tavaliselt 

nägemusi ei ootaks. Võib-olla annab Jumal sinu koguduse kohta käivad plaanid juhtidele 

avalikustamiseks teada kellelegi, kes on su usukogukonna serval. Mida rohkem inimesi 

sa visiooni loomisse kaasad, seda kergem on neil selle visiooni eest vastutust võtta. 

 

Anna see nimekiri kellelegi, kes teeks sellest kokkuvõtte - nagu kaks näidet, mida me 

varem arutasime. 

 

Proovi teha seda igapäevases keeles, et see jääks inimestele kergelt meelde, isegi väiksele 

lapsele. 
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Plokk 1: Peatükk 8 

Selge strateegia : Jüngerdamine 

1. Tulemused 

See peatükk tahab aidata sul jõuda järgmiste tulemusteni : 

1.1. Mõista jüngerdamise definitsiooni. 

1.2. Teada jüngerdamise erinevaid põhimõtteid ja mõisteid 

1.3. Leida endale mentor. 

 

Slaidid 1 – 5     Me oleme näinud, et Jumala fookus ja plaan oli läbi oma poja Jeesuse rajada 

Kuningriigi liikumine. Lõikus on valmis ja lahendus on see, et tööliseid peab saatma saaki 

koristama! Ainuke probleem on see, et töölisi on vähe ja lõikus on suur. 
 

Vaja on strateegiat, et rohkem töölisi  kohale kutsuda ja varustada saaki tooma. Ta andis meile 

selle strateegia Matteuse 28:19. Kuningriigi liikumise strateegia on jüngerdamine. 
 

Kui meie elude visioon on Jumala Kuningriik ja meie sekkumise tulemus on maailma 

muutumine, siis strateegia, kuidas praktiliselt saada igatsetud tulemus, on Jeesuse strateegia, 

milleks on JÜNGERDAMINE. 

Slaid 6    

2. Sissejuhatus  

2.1. Arutelu:  Mis on jüngerdamine? Kirjuta üles oma esimene vastus ja jaga 

seda grupiga. 

Jüngerdamist nähakse tihti kui: 
● Kristliku elu esimeste sammude õpetamist 

● Evangelismi laiendust 

● Osa vaimse suunamise ja nõustamise pastoraalsest protsessist 

Kuigi kõik ülaltoodud väited on tõesed, ei too need esile fakti, et jüngerdamine oli 

Jeesuse ning misjonäridest apostlite teenimistöö keskmes, et rajada kogudus 

tulevase Kuningriigi kontekstis.  

Slaid 7      

3. Jüngerdamise juured 
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Kui Jeesus kutsus oma jüngrid teda järgima, ei leiutanud ta uut viisi, kuidas 

usklikke õpetada ja koolitada, vaid ta kasutas väga hästi väljakujunenud tolle aja 

rabide traditsiooni, kuidas pühakirja lahti seletada ning inimesi koolitada 

põhjalikuks elumuutuseks. Samal ajal muutis Jeesus üliolulistes punktides rabide 

kombeid ja strateegiaid, püüeldes eesmärgi poole, milleks oli Jumala Kuningriigi 

läbimurre tema järgijate eludes läbi tulevate põlvkondade. 

Nagu kõik rabid tema ajal, kasutas Jeesus strateegiat, milleks oli pühakirja pähe 

õppimine ja tõlgendamine, lugude ja tähendamissõnade rääkimine ning selle 

õpetuse oma jüngrite eludesse sisestamine, kasutades praktilisi elukogemusi, mis 

muutsid ning kujundasid nende elusid, et saada samasugusteks jüngerdajateks nagu 

nende õpetaja. 

4. Jüngerdamise definitsioon 

slaid 8 

 

Mt 28:18-20 (18) Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: «Minule on antud kõik 

meelevald taevas ja maa peal.( 19) Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja 

Poja ja Püha Vaimu nimesse (20) ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! 

Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.»  

 

Küsimus : Mida saame sellest kirjakohast õppida jüngerdamise kohta? 

 

Slaid 9      Kingfisher defineerib jüngerdamist nii: 

“Jüngerdamine on elustiil, milles alustatakse kellegagi suhet ning ollakse 

sihipärase protsessi kaudu nagu eeskuju Kristusest.” 

Arutelu: Arutage oma väikegruppides seda definitsiooni. Mis on uus? Mis 

sind tabab/Mis on ebamäärane? 

Jüngerdamine pole midagi muud kui Jumala Kuningriigi kuulutamine, 

näitamine ja õpetamine. Matteuse 28 ei ole vaid suur misjonikäsk. See 

kirjeldab lühidalt teenimistöö täielikku ulatust ja sihti. 

Jüngerdamise mõistmine tähendab seega rohkemat kui Uue Testamendi 

õpetuse sünteesi intellektuaalset arusaamist - see tähendab Naatsareti Rabi 

sammudes käimist, jälgides, kuidas Paulus ja teised erinevates kontekstides 

seda sama tegid, ning tehes seda sama täna enda teenimistöös. 

 



51 

o Õpetamine kannab endas teadmiste edasiandmise ideed. Jüngerdamine 

kannab endas käitumise muutmise ideed. 

Jüngerdamine on eelkõige eeskuju kaudu õpetamine. See on sellisel 

viisil teiste keskel Kristuse sarnase elu elamine, et Kristuse loomus 

paistab sinu seest välja. Õppetunnid omavad tõelist mõju siis, kui sa 

oled läbipaistev ning praktiseerid seda, mida õpetad. 

See on võimalik ainult koos aega veetes, et oleks võimalik kristlikku 

elu jälgida.  

● Ajaveetmine väikegrupis õppides 

● Ajaveetmine arutelus 

● Ajaveetmine teenistuses 

● Ajaveetmine koos palvetades 

● Ajaveetmine perega elu jagades, minnes koos spordiüritustele või jagades 

ühiseid huve nagu matkamine, telkimine jne. 

● Jeesuse kasutatud erinevate jünderdamise kontseptsioonide uurimine 

 

VIDEO : Rabi tolmus 

 

Arutelu : Kirjelda oma grupile pärast selle video nägemist 

jüngerdamise kontseptsiooni 

 

5. Jüngerdamise põhimõtted 

Valik 

 

5.1.1. Jeesus ei valinud lihtsalt kedagi suvalist. Põhjus, miks Ta kutsus need 

tundmatud ei olnud sellepärast, et Ta otsustas, et nemad on õiged, vaid 

sellepärast, et ta Isa ütles talle, kes need olema peavad. Sellepärast veetis ta öö 

palvetades enne kui ta oma jüngrid endale järgnema kutsus. Ta sai juhised oma 

isalt. Me ei vali endale ise jüngreid - me jüngerdame neid, keda Ta meile annab. 
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Luuka 6:12-16  12 Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö 
Jumalat paludes. 13 Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast 
kaksteist, keda ta nimetas ka apostliteks: 14 Siimona, keda ta nimetas ka Peetruseks, ja tema 
venna Andrease, ja Jaakobuse ja Johannese ja Filippuse ja Bartolomeuse  15 ja Matteuse ja 
Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks, 16 ja Juuda, 
Jaakobuse poja, ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks.  

Pole muud alguspunkti kui palvestrateegiaga alustamine!  

Erinevalt rabidest valis Jeesus välja kõige ebasobivamad tüübid, kellel 

polnud märkigi potentsiaalist ning muutis vaevaliselt nende 

arusaamise, karakteri ja identiteedi, tehes nad Kristuse ihuks, Tema 

karakteriga, tehes Tema teenimistööd. Läbi jüngerdamise distsipliini 

ja protsessi alustas Jeesus liikumist, mis muutis ajalugu.  
 

● Kes oleks valinud gerasalasest rüveda vaimuga inimese? Kuid see mees kuulutas 
evangeeliumi kümnes linnas. (Markuse 5:20) 

● Kes oleks valinud kalamehed apostliteks? Ometi nad raputasid Rooma maailma ja 
muutsid ajalugu.  

● Kes oleks valinud kivisüdamega vangivalvuri või võimaliku lese või üksiku naise Liidia? 
Ometi jõudis nende kaudu alanud liikumine Filipi linnani (Ap 16) 

 

Jeesuse ajal kehtivate juudi traditsioonide järgi viidi 6-aastane poiss sünagoogi ja usaldati rabi 

hoole alla, kes püüdis talle võimalikult palju Vana Testamendi kohta õpetada. Poiss pidi Vana 

Testamendi pähe õppima. Mõne aasta pärast teeb rabi valiku. Parimatest parimad võivad jääda - 

ülejäänud peavad grupist lahkuma ja liituma pereäriga. Kui su isa oli ehitaja, sai sinust ehitaja. 

Kui su isa oli kalamees, sai sinust kalamees. 

Mõne aasta pärast teeb rabi uue valiku. Parimatest parimad võivad jääda, teised saadetakse koju 

pereäriga liituma. 

Pidades seda meeles - miks olid Jeesuse kutsutud inimesed kalamehed, kui ta nad kutsus? 

Mitmel korral oma elus olid nad kogenud tagasilükkamist - teised rabid arvasid, et nad ei ole 

meeskonna jaoks piisavalt head. Neil ei ole seda, mida vaja.  

Ja nüüd tuleb Jumala Poeg ja arvab, et nad on piisavalt head. Et neil on kõik vajalikud 

omadused, et olla pildiks Jeesusest siin maal. See on osa põhjusest, miks nad otsustasid koheselt 

jätta oma paadid - oma kogu eksistentsi, finantsilise turvatunde ja identiteedi - et järgida Jeesust.  

Me ei usu vaid Jeesusesse. Tema usub ka meisse! 

5.1.2 Jeesus näeb inimestes seda, kelleks nad võivad saada, mitte seda, kes nad on: 

Johannese 1:42   Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates: „Sina oled 
Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama Keefaseks!” - see on tõlkes Peetruseks.  
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Ta nimetab Peetruse “kaljuks”. Peetrus ei olnud Jeesuse kutset vastu võttes mingi kalju, kuid 

Jeesus teadis, et Peetrusel on potentsiaali saada kaljuks. Ta nägi temas võite, mis ta tulevikus 

pidi saavutama, mitte mineviku vigu ega oleviku puudujääke. 
 

Johannese 1:47  : Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: „Ennäe, tõeline 
iisraeli mees, kelles ei ole valet.”  
 

Ta nägi Naatanaelis seda, kelleks ta võis saada. 
 

On üks imeilus lugu skulptori Michelangelo kohta. Ta vaatas mõralist marmorit ja küsis selle 
omanikult: “Kas ma tohin selle marmori endale võtta?” Omanik küsis: “Mille jaoks sa seda 
kasutada tahad?” Michelangelo ütles: “Ma tahan sellest hobuse vormida.” Omanik küsis: “Miks 
hobuse?” Michelangelo vastas: “Ma näen hobust, selle marmori sees on hobune lõksus.” Omanik 
küsis: “Kuidas sa ometi sellest marmorist hobuse teed?” Ja Michelangelo vastas: “See on väga 
lihtne, ma lõikan lihtsalt ära need osad, mis ei näe välja nagu hobune ning hobune jääb alles.” 

See on täpselt see, mis juhtus, kui Jeesus vaatas seda gruppi inimesi, keda ühiskonnas peeti 
mittekellekski - ta nägi muutuse toojaid, inimeste püüdjaid. Ta kasutas jüngerdamise protsessi ja 
tehnikat, et tuua välja Tema eesmärgid ja unistused nende jaoks. Ta skulptureeris nad oma näo 
sarnaseks. 
Kõige viljakamad jüngrid kipuvad olema tavalised, enamasti uuemad kristlased, kes ei ole  
hetkel teenimistööjuhid. 
 

● Olemasolevad juhid kipuvad juba olema liigselt hõivatud. 
● Olemasolevad juhid võivad olla uutele ideedele vähem avatud, kuna nad on saanud juba 

nii palju koolitust.  
● Olemasolevatel juhtidel on rohkem kaotada, kuna nad on kuuluvad juba mingisse 

süsteemi. 
● Olemasolevad juhid ei tunne palju kadunud inimesi ning neil pole palju aega neid tundma 

õppida. Nende peamine missioon on seoses päästetutega. 
● Mida kauem on inimene kristlane olnud, seda vähem kontakti on neil mittekristlastega. 

 

5.2. Näe potentsiaali 

slaid 10 - 11  Illustratsioon : joonista valgele lehele kolm musta täppi. Küsi rahvalt, mida 

nad näevad. Paljud vastavad “kolme musta täppi”. Anna neile aega selle peale mõelda. 

Nüüd joonista samasugused mustad täpid teisele paberile - seekord grupeerides need 

paberi ühte nurka. Küsi neilt uuesti, mida nad näevad. Anna neile vastamiseks aega. 

Tihtipeale on just see, kuidas me näeme üksteist, oma abikaasasid, vanemaid, 

kaaskristlasi, pastoreid jne. Me näeme musti täppe - seda, mis nende juures valesti on.  

Jeesus aga näeb valget, mitte musta. Tegelikult on paberil palju rohkem valget kui musta. 

Jeesus näeb potentsiaali - kelleks me saada võime. Ta näeb meid läbi oma silmade, mitte 

läbi meie silmade ega kogukonna silmade. 
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Jeesus näeb potentsiaali! - mitte seda, kes me oleme praegu, vaid kelleks me Tema kätes 

saada võime.  

 

5.3. Visiooni esitlemine 

Markuse 1:16-18 Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda 

Andreast noota järve heitvat, nad olid ju kalurid.  Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma 

teen teist inimesepüüdjad!”  Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle.  

Jeesus andis nende eludele visiooni. Ta ütles neile, et kui nad Teda usaldavad ja järgivad, siis 
ta kujundab nad selliseks, nagu nad kunagi võimalikukski ei pidanud.  
 
Ta andis nende eludele visiooni, mis oli palju suurem, kui nende endi visioon. 
 
 

5.4. Suhted 
 

Jeesus kutsus neid, et neil oleks Temaga isiklik suhe. Ta ei pannud neid kunagi klassituumi, et 

neid õpetada, vaid õpetas neid isikliku suhte läbi. Sel viisil ei kandnud ta ainult teadmisi edasi, 

vaid Ta modelleeris Jumala Kuningriigi tõdesid ning põhimõtteid, mis Tal nende jaoks oli.  

 

Tähtis on aru saada, et paljude inimestega sellist suhet omada on raske. On oht “et saiaviilul on 

õhuke kiht”. Jeesusel oli selline suhe ainult 12 inimesega. 50% oma ajast veetis ta 

rahvahulkadega, aga 50% veetis ta ainult 12 inimesega.  

 

Salavõti on: 

“VEEDA ROHKEM AEGA VÄHESTE INIMESTEGA, ET KUNINGRIIGIL OLEKS 
SUUREM MÕJU” 

Küsimus: Kui paljude inimestega on võimalik sellist isiklikku suhet omada?  

 

Usklike kogukondade pastoraalne meetod, kus keskendutakse ainult iseenda vajadustele, näeb 
välja selliselt: 

 

On üks inimene - tavaliselt pastor - kelle ülesandeks on hoolitseda kõikide liikmete eest - ta peab 
kandma nende koormaid ja hoolitsema kõikide teiste liikmete eest - karjase-lamba mudel. Kui 
see juht eemaldatakse, siis kogu struktuur võib seiskuda.  

Kas sa suudad ette kujutada, milline on nende inimeste vaimulik elu, kui nende eest niiviisi 
hoolitsetakse? Nad muutuvad tühjaks ning pealiskaudseks. Nad järgivad Jeesust ainult üldisel 
viisil. Kas sa suudad ette kujutada, milline on nende karjase vaimulik elu? Ta põleb läbi. Tal ei 
ole enam energiat oma isikliku suhte jaoks Issandaga. Hiljem on ta nii väsinud, et täitsa kõikide 
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inimeste vajadusi, et ta hakkab kahtlema iseenda kutsumuses. See ei olnud kunagi Jeesuse 
teenimise strateegia. Jüngerdamise strateegia tähendab seda, et sa jüngerdad kahte inimest, kes 
jüngerdab kahte inimest, kes omakorda jüngerdab kahte inimest, kes jüngerdab kahte inimest. 
Kogu protsess ei lange ainult ühe inimese peale. Esimese mudeli järgi lisad sa liikmeid. Teisele 
jüngerdamise viisile lisandub mitmekordistumise kontsept. Aja jooksul on teise mudeli 
tulemused paremad kui esimese mudeli tulemused. Jeesus tegi täpselt seda.  

 

 

Arutelu: Arutlege oma grupis ausalt:  

• Millist strateegiat kasutatakse sinu teenimistöös? Ja millised on spetsiifilise mudel 
järgimise viljad? Kus sa näed end 10 aasta pärast selle strateegia järgimises?  

• Mis on Jeesus jüngerdamise strateegia järgimise plussid ja miinused? Kui sa järgiksid 
Jeesuse mudelit, siis millised oleksid tulemused? Milline neist kahest strateegiast on 
mõjuvam kui me tõesti tahame maailma muuta? Kus leiaksime end kümne aasta pärast? 
Milline neist kahest strateegiast aitaks alustada Jumala kuningriigi liikumist?  

 

5.5. Jaga oma elu 

Jeesus jagas oma elu oma jüngritega. Nad kõndisid mööda Palestiina tänavaid, teenisid koos, 
sõid koos ning arutasid kõike, mida ta tegi uuesti ja uuesti. Kombineerides õpetamise ning 
kuningriigi elustiili, olid jüngrid valmis teenimistööks.  
 
 

Lühidalt öeldes, Jeesusest sai oma õpetuste mudel.   Paulus, kes õppis rabiks olemist, järgis samu 
põhimõtteid.  
 

1 Ts 1:6-8 (6) Ja te võtsite eeskujuks meid ning Issandat, kui te rohkest viletsusest hoolimata 

sõna vastu võtsite Püha Vaimu rõõmuga, (7) nii et te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele  

Makedoonias ja Ahhaias. (8) Sest teie juurest on Issanda sõna kostnud mitte üksnes 

Makedooniasse ja Ahhaiasse, vaid kõikidesse paikadesse on levinud teated teie usust 

Jumalasse, nii et meil pole vaja enam midagi rääkida.  

 

 

Jeesus võttis nad igale poole kaasa, kuhu ta läks - pulmadesse, vilja aasadele 
kõndima, nad magasid, kus Tema mahas. Selle eesmärgiks oli näidata neile 
teenimistöö erinevaid situatsioone. Nad pidid nähema, kuidas ta erinevates 
situatsioonides käitus - Tema sees oli Püha Vaim - Ja veetes temaga aega, nägid nad, 
kuidas Püha Vaim juhtis Teda erinevates situatsioonides.  
 
 

Jeesuse järgimine tähendas tema iseloomu ning teenimistöö imiteerimist ning õpetada 
teisi sama tegema.   
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See tähendab enamat, kui ainult hea aja koos veetmist. Jüngritel peab olema 
distsiplineeritud nind juhitud lähenemine, kus nad õpivad läbi struktureeritud 
jüngerdamise protsessi ning õppekava. 
 
 

 

5.6. See oli aus ning läbinähtav suhe.  
Jeesus armastas neid niipalju, et Ta isegi noomis neid vahel. Ta ei kõhelnud kutsuda 
Peetrust “saatanaks”, kui inimesed reageerisid viisil, mis oli Jumala kuningriigi vastane. 
(Markuse 8:33) 
 

Inimesi armastada tähendab nende noomimist, kui neil on seda vaja. Kui sa ei tee seda 
oma jüngritega, siis annad sa saatanale võimaluse nende eludesse sekkuda. Armasta neid 
piisavalt, et nende eludesse rääkida.  

 

 

5.7 Arenda nende ande 

Jeesuse eesmärk oli nende andide arendamine. Ta pidi võtma nende potentsiaali ning 
vormima selle millekski, mida saab kasutada Jumala kuningriigi jaoks.  

 

 

5.8. Loo võimalusi 
 

Inimesed kasvavad ainutl siis, kui neil on praktilise võimalus oma ande kasutada. Jeesus 
lõi oma jüngrite jaoks selliseid võimalusi. Ta saatis nad aeg-ajalt välja, et näha, kuidas 
nad hakkama saavad. Ja siis arutas seda nendega, kui nad tagasi tulid. (Luuka 10). 

 

Jeesus andis neile väikseid ülesandeid ning jälgis, kuidas nad sellele vastasid. Ta andis neile 
väikseid allumiskäske (jääge minuga töna öösel, kutsu oma vend). Kui ta andis neile suuremaid 
väljakutseid (võta mind oma paati kaasa, laske võrgud alla teisel pool, jätke oma võrgud ja 
järgige mulle) siis nad allusid korduvalt.  
 
 
 
 

                                                 
5.9. Eelda, et nad kasvavad suuremaks, kui sina.  

Jüngerdamises on väha võimalik, et jünger kasvab suuremaks ning läheb kaugemale, kui 
jüngerdaja. Jüngril on vahel teenimistöö, mis puudutab rohkem inimesi, kui jüngerdaja 
teenimistöö. Ta võib vaimulikult kaugemale jõuda kui tema mentor - kõik selle pärast, 
mida jüngerdaja tema elusse investeerib. 
See on normaalne ning selle üle võib rõõmustada. Jumala kuningriik töötab sellisel moel.  

 

5.10. Jüngerdamise kontsept 
Jüngerdamise teenimistöö aluseks on kolm ülitähtsat kontsepti, mis aitavad meil aru 
saada praktiliste viiside tulemustest.  
 

Slaid 12  5.11.1 Top kvaliteet 
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Issand tahab, et iga usklik saaks iseloomult ning teenimistöös täiskasvanuks. Tema plaan 
ei olnud kunagi, et kristlane teeks vähem, kui temalt oodatakse. Ta annab oma Püha 
Vaimu täielikult, et iga kristlase kutsumus nende elu jaoks saaks täielikuks. Iga kristlase 
jaoks on ootus ning plaan kasutada oma täit potentsiaali Kristuses jüngerdamise kaudu.  
 

Slaid 13  5.11.2. Maksimaliseerimine 
 

Suur uuestisündinute lõikus ei ole see, mida Issand tahab. Ta tahab jüngreid, kelle 
potsentsiaali kasutatakse maksimaalselt. Kõik Kristuse rikkused on saadaval kõikidele 
kristlastele. Pauluse kirjad efestlastale tõestab seda rikkalikult.  
 

Vaimulik kasv Kristuses on täielik eesmärk! 
 

 

Slaid 14  5.11.3. Mitmekordistumine 

 
Usklike mitmekordistumine on jüngerdamise tulemus. Isegi kui üks inimene peaks ainult 
ühe teist inimest jüngerdama iga aasta ning kõik tema jüngrid teeksid sama, siis kõikidest 
inimestest saaksid mie eluaja jooksul jüngrid.  
 

Vana muinaslugu räägib meile loo kuningast, kes tahtis autasustada inimest, kes leiutas 
male sõja asendamiseks ning kuningas tahtis talle anda palju rikkusi. Tark leiutaja ütles, 
et ta ta tahab ainult ühte riisitera esimese maleruudu peale ning järgmise peal topelt 
sellest ning järgmise peal topelt … kuni riisi arvutati iga 64 ruudu peale. Kuningas 
avastas, et kogu maa peal ei ole piisavalt riisi, et sellele mehele maksta.  
 

Sa võid teha sama arvutuse - isegi tänapäeval oleks selle jaoks vaja saja aasta väärtuses 
riisi kogu maailmas.  
 

Sama põhimõte kehtib ka jüngerdamises.  
 

Issand igatseb lõikust, mis oleks kolmekümne, kuuekümne ning sajakordne.  
 

5.11 Jüngerdamise protsess 
 

Kogu protsessi saab jagada kolmeks:2 

 

Slaid 15 5.13.1 Vaata ning õppimise kulg. 
 

On täthis meeles pidada, et esimeses faasis on jünger vaimulik beebi. Kuigi ta võib 
vanuselt olla täiskasvanud, vaimulikult on ta ikkagi beebi ning vajab vaimulikku piima 
(Heebrea 5:12-13 ja 1. Peetruse 2:2) Selles faasis jünger jälgib ning õpib: 
 
 

• Kuidas palvetada 

• Kuidas piiblit lugeda ning sellest aru saada 

• Kuidas pattu võita 

• Põhiteadmised lunastuse, ristimise ning Püha vaimu kohta tema vaimulikus elus 



58 

• Enda isikliku lunastuse tunnistuse arnedamine 

• Olla osa oma uuest perest, Jumala kodust ning tutvuda oma õdede ning vendadega 

Kristuses.   

 
 

Jünger peaks palju aega oma jüngerdaja ning teiste kristlaste seltsis ning peaks olema osa 
Kristuse ihust ning olema teretulnud väikegruppi. Tal peaks saama lähedalt jälgida, 
kuidas kogenud kristlased elavad oma igapäevaelu.  

Slaid 16 5.13.2 Õpi ja teeni 

Selles faasis hakkas Jeesus oma jüngreid oma teenimistöösse kaasama. Ta 
näitas neile erinevaid teenimistöö situatsioone ning siis andis neile 
võimaluse oma enda tiibu kasutada. Lühidalt öeldes - nad õppisid teenimise 
alustamisega.  

Jüngrite arengut ettevaatlikult jälgides ning võttes arvesse tema vaimulikke 
ande kujundab ta esimese teenimistöö kogemuse. Õpetades, modelleerides 
ning turvalist keskkonda kujundades saab jünger kasutada oma tiibu esimest 
korda. Aja möödudes astub jüngerdaja tagasi nii et jünger saab vabalt 
teenida jüngerdaja toetusega. See sisaldab: 

 

• Erinevate teenimistöö situatsioonide loomist 

• Uute kristlaste õpetamist 

• Vaimulike andide kohta õpetamist ning nende andide arendamise 

juhendamist teenimistöös 

• Kiusatustele saatana ründamistele vastu panemist  
• Piibli ning vaimulike põhimõtete kohta õpetamist. Aga alati lisades 

sellele praktilise väärtuse isiklikus elus ning seejärel teenimistöös.  

Slaid 17 5.13.3 Teeni ning järgi protsess 

Jünger saavutab oma teenimistöö ning alustab mitmekordistamisega 
iseseisvalt. Selles faasis leitakse juhid ning treenitakse teisi juhte välja 
treenima. 

Selles faasis saab jüngerdajast rohkem mentor.   

 

• Juhtide oskusi peaks õpetatama ning praktiseerima 
• Piiblit peaks lugema, et saavutada vaimulik küpsus ning praktiseerida 

seda isiklikus elus. Õppida kuulma Issanda häält erinevates situatsioonides.  
• Praktiline ning teoreetiline abi isikliku teenimistöö arendamine 

arvestades tema ande ning kutsumust.  
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• Täielik arusaamine jüngerdamise protsessist. 

Selleks ajaks teenib jünger iseseisvalt ning teda juhendatakse, kuni ta on võimeline 
võtma vastutust oma teenimistööst.  

6. Juhtumiuuring 

Palun loe see juhtum tähelepanelikult läbi, kasuta oma ettekujutusvõimet 
ning jaga oma ideesid teistega enne kui liigud edasi järgmise sektsiooni 
juurde. 

Andrey on kasvava koguduse pastor, kellega sa kohtusid konverentsil. Sa 
oled temaga vahetanud emaile oma teenimistöö väljakutsetest juba mõnda 
aega. Kuigi enamus liikmeid tema koguduses on hästi jüngerdatud esimeses 
faasis, on paljud kartlikud võtmaks vastutust, et evangerliseerida teistele või 
kogukonnas teenida alades, kus on suured vajadused. Andrey unistuseks on, 
et iga kristlane saaks jüngerdatud viisil, et nad aitaksid inimesi kohas, kus 
nad töötavad ning elavad. 

Anna Andreyle nõuannet, kuidas läheneda viisil, kuidas Jeesus praktiseeris 
jüngerdamist ning kirjuta see siia.  

 

7. Kes võib olla jüngerdaja? 

Vastus on ilmselge. Iga kristlaste oma andide ning küpsusega. See tähendab, et kõik 
jüngrid ei ole valmis juhatama konkreetset inimest võu gruppi löbi iga jüngerdamise 
faasi. Eriti jüngerdamise kolmandas faasis, mida on õpi ja teeni. Need, kellel on 
pastoraalne and jüngerdavad pastoreid ning evangelistid jüngerdavad neid, kellest võivad 
saada evangelistid ning need, kellel on apostellik teenimistöö treenivad misjonäre ning 
koguduserajajaid. Sama käib nende kohta, kelle annid on prohvetlikud, õpetajad, 
administraatorid, need kes teenivad neid, kellel on vaja praktilist abi jne.  

Väike algus nendega, kes on valmis muutuseks võib viia suurte tulemusteni, nagu lugu 
sinepiivakesest. Jeesus alustas kolmega, kellest sai kaksteist, kellest sai seitsekümmend 
kaks, sada kakskümmend ning lõpuks tuhanded ning mijonid inimesed. Mõne inimese 
seeme võib suurendada arvu kolmekümne, kuuekümne või sajakordselt Jumala 
kuningriigis. Kuigi Jeesus kõneles tuhandetele, ainult mõni oli valmis muutuseks, mis tõi 
lõikuse. 

Matteuse 13:31-32 31 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on 
sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. 32 See on küll väiksem kõigist 
seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad 
ja pesitsevad selle okstel.”  

 
  
8. Leia endale mentor  
 
Piibelliku mustri järgi ei ole ükski kristlane ainult jüngerdaja, vaid ka samuti kellegi jünger. Elu 
eesmärgiks on omada mentorit, kellele me saama aru anda. Keegi, kes saab olla helitahvel - 
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kellele saab avada oma elu, kes kontrollib mu motiive, strateegiaid ning vaimulikku kasvu 
regulaarselt. Keegi, kes julgusta mind, aga on piisavalt aus, et öelda ka “ei”.  
 
 
 
9. Kokkuvõte 
 

 

 

Ira (Please put these sentences in brown) – also in the original document) 

Slaid 18 Vale strateegia: tihti juhid järgivad vale strateegiat: üks inimene hoolitseb kõikide teiste 
eest. 

 

Küsimus: Mis juhtub juhiga aja möödudes? Ja järgijatega?  

 

 

Slaid 19 Jeesuse strateegia: treenida teisi, et nad treeniksid teisi, kes treenivad järgmisi.  

Küsimus: Mis on selle strateegia eelised? 

 

� Jüngerdamine on Isa tahtmine. See on see, mida Isa tahab, et me teeksime. 
� Jeesuse elu põhines sellel. Kui me loeme Uut Testamenti, näeme, kuidas Jeesus 

oli jüngerdaja igas väikses detailis oma elus.  
� Jüngerdamine on Püha Vaimu töö tulemus. Tema jüngerdab inimesi meie kaudu 

ning ta kasutab selleks tavaliste inimeste igapäeva elusid.  
 

 

Uus vaatenurk  Integratsioon 7 

1. Kuidas seletaksid sa jüngerdamist kellelegi teisele?  

2. Kuidas integreeriksid jüngerdamise protsessi enda teenimistöösse?  

3. Kust sa alustaksid? 

4. Kas sul on mentor? Kui mitte, kas Püha Vaim on pannud su südamele kellegi, keda sa 
saaksid kutsuda oma ellu mentoriks? 

 
5. Millal sa seda teeksid?  
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Plokk 1: Peatükk 9 

Selge tulemus: Maailma transformeerumine: Nähtud 
ning kogetud 

 
 
1. Tulemused : 

 
See peatükk tahab aidata sul jõuda järgmiste tulemusteni 

1.1. Omada selget arusaamist Kuningriigi transformeerimise olemusest 
1.2. Aru saada transformeerimise tähtsatest paradigmadest 
1.3. Õppida, kuidas kuningriigi maa peale toomine toimib kristlaste eludes ja elude kaudu 
1.4. Osata kirjeldada käegakatsutavaid tulemusi tuues kuningriiki maa peale 
 
  

Paljud inimesed, kirikud, organisatsioonid jne elavad visiooniga, aga saatuseta. Nad 
teevad häid tegusid, aga ei tea, mida nad tahavad saavutada. Tulemus peab olema selge. 
 
Mis juhtub, kui inimesed, olles jüngerdajad, saavad osaks kuningriigi liikumisest? Vastus 
on: Jumal tahab inimesi ning kogukondi muuta ja rahvaid jüngerdada.  
 
Kuningriigi liikumise tulemus jüngerdamise kaudu on muudetud maailm. 
 

Jumala laste jaoks on Kuningriik reaalne ja mitte lihtsalt miski, mida kogeme taevasse jõudes. 
Kuningriik on siin ja praegu. Täna on see päev. Kuningriigi aeg on nüüd. Aeg on lõikuseks. 
Jeesus teadis seda enda eluajal ja meid on kutsutud seda enda eludes aru saama.  
 

 

1. Transformatsiooni definitsioon 
 
“Otseses mõttes juhtub “transformatsioon” siis, kui millegi karakter või olemus täielikult 
muutub. “Piibellik transformatsioon” viitab kõige taastamisele, mis murdus siis, kui 
inimene mässas Jumala vastu. Piibellik transformatsioon - Jumala Kuningriigi tegu - 
juhtub siis, kui Jumala plaanid saavad üksikinimeste, perekondade, kogukondade, 
ühiskondade, kultuuride ja rahvaste poolt teostatud.” 
  
Transformatsioon ei ole meie, vaid Jumala töö. Jumalal on muutumise juhtumiseks 
tingimus - see ei ole lihtsalt usule tulemine, vaid Jumala tahte tegemine. 
 

2. Pühakiri  

 
Rooma 12:2  Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et 
te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.  

 
Arutelu : Mis perspektiivid see kirjakoht muutumise kohta toob? 
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4. Vastupidava transformatsiooni võtmeparadigmad 
 
Ed Silvoso kirjeldab võtmeparadigmasid, et aset leiaks vastupidav transformatsioon. See 
aitab meil avada Kuningriigi transformatsiooni olemust.  

1. Suur misjonikäsk hõlmab mitte ainult inimeste, vaid rahvaste jüngerdamist. 
 
Misjonikäsu suurim eesmärk ei ole ainult inimestest jüngrite tegemine, vaid rahvaste 
jüngerdamine, õpetamine ning ristimine. Algkogudust ei motiveerinud koguduste 
rajamine, vaid rahvaste jüngerdamine. Koguduste rajamine Uues Testamendis oli 
linnades, regioonides ning rahvaste seas jüngerdamise kõrvalsaadus, mitte vastupidi.   

 
  
Kui Jeesus andis jüngritele misjonikäsu (Matteuse 28:19), siis Ta tahtis, et nad saaksid 
aru, et “rahvaid saab jüngerdada”. Neid peab õpetatama praktiseerima kõike, mida Jeesus 
õpetas. Kellegi jüngerdamine tähendab inimese enda omaksvõetud õpetuste järgijaks 
pööramist. Rahva puhul tähendab see nende elu mõjutamist, et see kohanduks kindlate 
väärtustega ning arendaks välja vastava käitumise. 
 
Meie eesmärk peab olema muutuv areng, mis mõjutab inimese vaimu ning keha. Jumal 

tahab, et kultuurid saaksid lunastatud. Rahvaste (ethnos) jüngerdamine tähendab 

kuningriigi põhimõtete ning piibellike maailmavaadete kehtestamist vundamentaalse 

korrana ethos rahvale.  

 
2. Turuplats (äri, haridus, poliitika - rahva süda) on juba lunastatud Jeesuse kaudu ja 

Tema järgijad peavad selle tagasi võtma. 
 
Jumal tahab oma kuningriiki maale tuua üksikisiku kaudu, aga nii pea kui see inimene 
kogeb päästet, oodatakse, et ta laiendaks oma mõjusfääri fookust, et kasutada seda 
stardiplatsina, mille kaudu võita tagasi kõik, mis on kadunud, kaasa arvatud linnad ja 
lõpuks rahvad. Jeesus näitab eeskuju sellega, et tema teenimistöö võttis aset peamiselt 
turuplatsil.  

 
Üksikisiku süda peab saama muudetud. See kehtib ka linnade ning rahvaste kohta. Nende 
“südamed” peavad muutuma, kuna Jeesus lunastas nad. Silvoso ütleb, et linna või rahva 
“süda” asub turuplatsil. Inimene ei saa südameta elada, samamoodi ei saa ka linnad ning 
rahvad elada turuplatsita. Inimesed veedavad enamiku oma elust turuplatsil. See on koht, 
kus nad teevad oma otsused. Kui me ei tutvusta turuplatsil lunastust, siis ei saa rahvad 
kunagi jüngerdatud.  

 

3. Kui linna süda - turuplats - on puudutatud, siis see mõjutab linna.  
Sihtmärk on maailm, mitte kirikupink.  

 
4. Meie peamine kutsumus ei ole Koguduse ehitamine, vaid Jumala kuningriigi 

viimine sinna, kus valitseb pimedus, et Jeesus saaks oma Kogudust ehitada.  
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Paulus kinnitab Efeslaste 6:12, et pimedusemaailma vägi ja kurjus on reaalne.  

 
“Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse 

maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.”  

 
 
Vaenlane hoiab kinni paljust, mille Issand juba ostis oma kalli verega.  
  
Selle pärast peab taevakuningriik minema sinna, kus asub pimeduse kuningriik. 
Koguduse ülesandeks on tagasi võtta see, mille Jeesus juba lunastas.  
 

5. Peamine sotsiaalne indikaator, et toimunud on muutus, on süsteemse vaesuse 
eemaldamine. 

 
Ed Silvoso kirjeldab vajadust vaesuse seisukohalt. Vaesus tähendab “igapäevase leiva 
puudumist” ning süsteemne vaesus on “struktuur, mis sellist vajadust jäädvustab”.  
 
Silvoso kirjeldab nelja sorti vaesust:  

● Vaimne vaesus mõjutab neid, kes ei tunne Jumalat kui isa.  
● Suhteline vaesus puudutab neid, kelle fookus on neil endil neid ümbritseva 

ühiskonna arvelt.  
● Motivatsiooniline vaesus on lootusetus, mis haarab neid, kellel ei ole adekvaatset 

viisi või vahendeid (või enesekindlust), et homsete väljakutsetega hakkama saada.  
● Materiaalne vaesus mõjutab neid, kellel pole elementaarseid vahendeid, et enda 

eest hoolt kanda.  

3. Kuningriigi transformatsiooni tulemused 

Kuningriigi kaudu transformeerumine toob selgeid tulemusi. Seda näeb Jumala laste 
eludes, kui nad on muutunud. See transformatsioon viiakse maailma.  
 
Realiseerimise viisid:  

● inimeste transformeerumine oma elustiilis ning kõikides eluvaldkondades. 
● Maailma vajadustele keskendumine.  

 
 

    Inimeste muutumine kõigis eluvaldkondades.  

 
Kuningriik peab paistma välja kõikides eluvaldkondades. Ühiskonnas ei ole vaimseid 
ning sekulaarseid osi. Pole olemas vaimset ning sotsiaalset evangeeliumi - on olemas 
ainult üks evangeelium, mis on mõeldud kõikidele inimestele maailmas. Ükski osa pole 
Jumala kuningriigist ning selle tulemisest eraldatud.  
 
Landa Cope toob välja kaheksa eluvaldkonda, mille kaudu Jumala kuningriik peaks 
tulema ning kus kristlased peaksid elama kui jüngerdajad.  
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Valitsus 
 
Landa Cope toob välja valitsuse viis peamist põhimõtet: 
 
Valitsus on Jumala poolt ordineeritud ning see on hädavajalik osa rahva elust.  
Valitsuse autoriteet tuleb inimestelt.  
Poliitilise liidri karakter on tähtis ning see tuleb inimeste valikutes arvesse võtta.  
Valitsus peab esindama kõiki inimesi.  
Üks peamine valitsuse ülesanne on inimeste vaheliste konfliktide ning probleemide õiglane 
lahendamine.  
  

 

 

 Majandus 
 
“Heebrealase mõistus ei suutnud aru saada õnnistusest, mis ei toonud kaasa käegakatsutavat, 

või mitte käegakatsutavat ilmingut. Jumala headus oli seotud toidu, riiete ning peavarju puuduse 

eemaldamisega. Sõna “shalom” sisaldab materiaalse õnnistuse mõistet. Enamik maailma 

rahvast vajab sellist evangeeliumi.” 
  
 
Teemad, mida Piiblis tähele panna: eetika ning finantsilised põhimõtted, laenud, argikultuur, 
töötaja, töö, juhataja, pärand, palk.  
 
Suured küsimused: aus saadus, vaeste valmidus, töötajate ausameelsus, ressursside valitsemine 
ning kogukonna südametunnistus.  
 

 Teadus 
 
Landa Cope ütleb, et Jumal tahab meile ilmutada uusi asju materiaalse maailma kohta.  
 
On nii palju enamat: ökoloogia kohta õpetamine ning meie vastutus Tema loodu üle valitseda, 
ravimid, elementaarne tervishoid, taimede raviomadused. 
 
Suured küsimused: Haiguste ennetamine, avastamine ning valitsemine.  
 

Pere 
 
“Perekonna mõju puudutab kõiki ning kõike. Jumala jaoks on perekond kõige püham ning 
tähtsam osa kõigest, mis ta on loonud. Perekond vastutab Tema kõige hinnatuma omaduse - 
armastuse - eest.” 
 
Teemasid, mida perekonna kohta uurida Piiblist: naised, mehed, pojad, tütred, lapsed, lesed, 
orvud, suhete põhimõtted ning eetika, seksuaalne käitumine.  
 
Suured küsimused: Armastus, distsipliin, Jumala mõtlemise järgimine, laste nende kutsumise 
jaoks ette valmistamine ning kodu kujundamine mehe armastuse kaudu.  
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 Kommunikatsioon 
 
Landa Cope ütleb, et Jumal on kommunikatsioon:  
 
“Piibel koosneb raamatutest, luuletustest ning kirjadest, mille kaudu Jumal plaanis 
kommunikeeruda, just nagu kõige muuga, mille ta lõi. Ta on Sõna. Kõik, mis Jumal teeb on 
kommunikatsioon. Meie oleme kommunikeerujad, kes on loodud kommunikeeruva Jumala näo 
järgi.” 
 
Meie väljakutse on pakkuda ausat, objektiivset informatsiooni, mis on ühiskonnale tähtis, et 
elanikud saaksid teha teadlikke otsuseid. 
  

Kunst ning meelelahutus 
 
“Kõik, mis Jumal on teinud, on kaunis! Ükski asi siin universumis ei ole värvi, kuju ega 
disainita. Kunstid väljendavad loojat läbi muusika, sõnade, värvi, disaini, tasakaalu, liikumise, 
harmoonia ning rütmi.” 
 
Teemad, mis tulevad esile Piiblist kunstide ning meelelahutuse kohta õppides: muusika, disain, 
sport, tants, kultuur, riided, poeesia, kirjandus, käsitöö, värvid, skulptuurid ning ilu.  
 
Meie väljakutse on pakkuda hingele puhkust, lõõgastust ja taastamist läbi ilu ja rõõmu. 
  

 Haridus 
 
“Kõik Piiblis puudutab õppimist. Piibel on raamat, mida Jumal tahab kasutada meie 
inspireerimiseks, et me saaks aru Tema viisidest. On selge, et Jumal on teadmise Jumal. Ta tahab 
saada tuntuks.”  
 
Teemad hariduse kohta Piiblis: õpetamine, õppimine, mäletamine, mõistus, mõte, põhjus, 
hoolitsemine, tarkus.  
 
Meie väljakutse on Jumala antud andide arendamine igas lapses, mis oleks abiks teiste inimeste 
ning ühiskonna teenimiseks, uskuda, et Jumal on andnud igale lapsele ande ning neil on õigus 
oma ande arendada nende täie potentsiaalini.  
 
 

Kogudus 
 
Jumal on algusest alates teinud selgeks, et valitsus ja preesterkond on kaks väga erinevat ning 
selget institutsiooni, aga mõlemal on Kuningriigis selge eesmärk ning funktsioon. 
 
Kristlased on preesterkond, Kristuse ihu - kogudus. Neid on kutsutud olema pühad nagu Jumal 
on püha (1. Peetruse 1:16). 
 
Peamised teemad koguduste kohta Piiblis: religioossed rituaalid, palveohvrid, ohvrid, preestrid, 
ülistus, kümnis, söömaajad, ebajumalakummardamine, lepingud, ihu, tempel. 
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Koguduslik juhtkond on kutsutud esindama Jumalat inimeste seas ja inimesi Jumala ees, tehes 
kindlaks, et kõik kristlased saavad jüngerdatud. Oluliste teemade hulgas on: ühiskonna 
kutsumine olema vastutavad Jumala sõna ees.  

 
 

    Inimesed, kes kõnetavad kõiki maailma vajadusi: 

 
Kõik vajadused ei hõlma ainult inimeste vaimseid vajadusi, vaid ka nende füüsilisi, 
psühholoogilisi ning sotsiaalseid vajadusi. See sisaldab nende vajadusi spetsiifilises 
kontekstis ning ümbruskonnas. Me tahame välja tuua vajaduse seitse nägu. Erinevustest 
sõltumata on nad tihti omavahel seotud. Need on järgmised:  
 
Kõige vähem evangeliseeritud inimesed: Need inimesed elavad Kristuseta või ei ole 
oma elu jooksul kordagi temast isegi kuulnud. 
 
Kirikuta inimesed: Need inimesed on kunagi võib-olla kogudusse kuulunud või neil 
puudub religioon. 
 
Inimesed, kellel on füüsilised, psühholoogilised või sotsiaalsed vajadused: Inimesed, 
kelle olukorrad on viinud neid meeleheitesse ning pimedusse. 
 
Vooruste ning väärtuste vähenemine: Ühiskonna vooruste ning väärtuste vähenemine 
mõjutab moraali. 
 
Lahku rebitud kogukonnad: Inimesed ja kogukonnad, kes on lahku rebitud sõja või 
eriarvamuste tõttu. 
 
Keskkonna hävitamine: Keskkonna kuritarvitamine ning hävitamine. 
 
Lapsed, kes on ohus: Maailma lapsi mõjutavad nende keskkond ning olukorrad.  
 

4. Integratsioon  

 
1. Kuidas seletad kuningriigi transformatsiooni kellelegi teisele? 

2. Kui sa jätkad praeguse teenimistöö praktiseerimisega, milliseid ülalmainitud kuningriigi 

transformeerumise tulemusi saavutad? 

 

3. Kuningriigi tulemuste saavutamiseks: 

3.1. Millised praegused praktikad peaksid jätkuma? 

3.2. Millised praktikad peaksid sa lõpetama? 

3.3. Kas on midagi, millega sa peaksid alustama, mida sa kunagi pole teinud? 


