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IGAPÄEVANE MISSIOON - Missioniks valmistumine 
(Ivo Unt) 

1. IGAPÄEVANE MISSIOON 
Oleme alustamas koguduses uut seeriat IGAPÄEVANE MISSIOON, mis käsitleb meie koguduse 
samanimelist põhiväärtust: “Kogudus, kes mõjutab oma linna inimesi muudetud eludega, tunnistades 
evangeeliumi väest julgelt ja avalikult, ulatudes lootuse sõnumiga igapäevaselt välja nendeni, kes on 
Kristusest kaugel, elades välja Mt 28:19-20 misjonikäsku. 
Mt 28:19-20  Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja 
õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu 
lõpuni.” 
Kristlaseks saamine ei ole nagu jõulukink, et saad pääste, rahu ja pileti taevasse. Sellega kaasneb kutse - 
missioon. “Kogudus ei ole lõbutsev kruiisilaev vaid päästepaat et päästa hingesid” (REINHARD BONNKE). 
Mt 10:34-39 34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid 
mõõka, 38 Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. 39 Kes oma elu leiab, kaotab 
selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. 
Jeesus räägib nii sisemisest kui ka välimisest konfiliktist, mis kaasneb missiooniga. Kui inimene astub 
Jumala kuningriiki, annab oma elu Jumalale, siis ta on sõjaväes, mis tegeleb teiste inimeste kuningriiki 
aitamisega. Siin on aga kõigil võimalik võtta kas passiivne roll või aktiivne roll.  
KÜSIMUS: Millist konflikti koged sina endas ja enda ümber, püüdes teostada misjonikäsku teha 
jüngreid? 
 
 2. MISSIOONI TAHE - Miks me teeme seda, miks see on vajalik? 
- Eelarvamused ja takistused 
Mis meid missioonis takistavad: Ei oska seda teha, ei taha tülitada inimesi, ülemõtlemine mida inimesed 
mõtlevad, enesekindluse puudujääk, mugavus, ükskõiksus inimeste igaviku suhtes, vabandused et mitte 
teha, müütide uskumused missiooni kohta (las mu elu kuulutab), Kristuse häbenemine, hirm ja negatiivsed 
kogemused.  
Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka 
väljapääsu, nii et te suudate Taluda.” (1Kr 10:13) 
“enamikes negatiivsetes olukordades peituvad positiivsed võimalused ning et iga väljakutse sisaldab 
võimalust ja iga võimalus sisaldab väljakutset. Sinu suhtumine määrab ära kuidas sa nendega toimetad!” 
(John Maxwell) 
KÜSIMUS: Ülesanne: Kirjelda, mis on sinu jaoks 3 kõige suuremat takistust evangeeliumi 
kuulutamisel, ning kirjuta iga takistuse kohta, milliseid võimalusi/lahendusi neis näed.  
- Palve & motivatsioon  
Palve on kogu edu alus ja motivatsiooni allikas: 
Kogu töötegijate hulk misjonipõllul on täielikult sõltuv kellegi palvetest nende eest. Kui see on tõsi, ja et 
ajaloo suurim lõikus on käes, siis peaks kogu kristuse ihu ühinema, et paluda lõikuse Issandat, et ta 
saadaks töötegijaid välja oma lõikusele (Mt 9:38), ja paluda päev päevalt, kuninks suur misjonikäsk saab 
täidetud.  
DEKLARATSIOON: “Ma usun, et minu kuulutus ja palved on alati mõjuvõimsad” (Jk 5:16) 
 
3. SELGE MISSIOONI ÜLESANNE. Mis on igapäevase missiooni sisu, mida see endaga kaasa toob? 
- Missiooni sisu 
“Evangelism on heade uudiste levitamine, et Jeesus Kristus, kes suri meie pattude eest, kes tõusis üles 
surnuist pühakirja kohaselt, ja kes valitseb Issandana, pakub nüüd pattudele andestust ja vabadust läbi 
vaimu kõigile kes parandavad meelt ja usuvad. Evangelism on ajaloolise ja piibelliku isiku Kristuse 
väljakuulutamine kui inimkonna päästja ja Issandana, veendes inimesi isiklikult tulema Tema juurde, et 
saada lepitatud Jumalaga.” (Lausanna kongress 1974) 



 

„See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe 
tundmisele“ (1Tm 2:3-4).  
KÜSIMUS: Milline on Jumala süda inimkonna vastu? Kirjelda oma sõnadega, mis on evangelism? 
- Valmis ebamugavusteks.  
”Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja 
räägitakse.” (Mt 5:11) 
Steve Carter “Elu Kristuses ei luba turvalist ega mugavat teekonda, kuid see saab kindlasti olema rikkalik 
ning rahuldust toov seiklus.” 
KÜSIMUS: Milliseid ebamugavusi oled sina kogenud Kristuse missioonil? 
DEKLARATSIOON: Ma olen julge ja vaba hirmu vaimust, sest Jumala armastus minus ajab hirmu 
välja. (2Tim 1:7)(1Jh 4:18) 
 
4. TREENING MISSIOONIKS. Kuidas teostada missiooni? Kuidas ennast ette valmistada? 
- Õpetatavus. Üks kriteeriumitest mille järgi Jeesus valis omale töölisi oli õpetatavus. Oli ilmselgelt näha, et 
“selle maailma standardite järgi olid nad tõepoolest "kirjatundmatud ja õppimatud" kuid neid oli võimalik 
õpetada. Õp 4:13 Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu! 
- Lase ennast treenida 
Evangelism, nagu teisedki eluvaldkonnad, ei tule enamasti iseenesest, ning seda tuleb õppida. Parim viis 
aga õppida on inimestelt, kes on seda sinust rohkem teinud ja kaugemale jõudnud.  
KÜSIMUS: Milline on sinu huvi areneda evangelismis? Millist treeningut sa tunned et vajaksid? 
  
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JUUNI KUU palveteemade eest: 
 
1. MEELEPARANDUS 
- Palume, et toimuks tõeline meeleparandus ja puhastumine ebaolulistest tegevustest ning 
ebajumalatest koguduse inimeste eludes. 
2. PALVE JA KUULEKUSE ELUSTIIL 
- Palvetame, et koguduse inimesed aktiveeruksid pidevale palve elustiilile, sõnakuulelikkusele 
Püha Vaimu häälele ning autoriteetidele, tõelisele armastusele sõnades ja tegudes oma lähedaste, 
koguduse inimeste, ja muude ümbritsevate inimeste suhtes Püha Vaimu väes ja andides. 
3. VÄIKEGRUPID 
- Palume, et kogudus koonduks kõik väikegruppidesse, kus kõik on osaduses ning aktiveeruvad 
käima oma andides ja kutsumises.  
- Palume Jumala kaitset ja vaimulikku kasvu kõigile, eriti värsketele usklikele. 
4. IGAPÄEVANE MISSIOON 
- Palume, et kogu kogudus elaks kuulutuse elustiili palvetades võimalusi ning kasutades võimalusi 
tunnistada ja kuulutada Kristusest igal võimalusel. Palume, et inimeste päästmine muutuks 
põnevaks tegevuseks iga koguduse liikme jaoks. 


