
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 13.10.2019 
 

ELU VAIMUS - Visiooni pühapäev 
(Ivo Unt) 

 
1. VISIOON on pilt tulevikust. 
Toompea visioon: “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole” 
Näeme Eestimaa rahvast, kelle süda on pöördunud Jumala poole koguduse ja Püha Vaimu töö mõjul nii et 
nad otsivad esmalt Jumalat ja Tema tahet!  Mt 6:33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda 
kõike antakse teile pealegi! 
“See kuidas organisatsioon käitub, näitab ära mis on tema jaoks tähtis” -  Scott Wilson 2010 
Küsimus: Kirjelda, mida sa näed kui sa mõtled selle visiooni peale. 
 
2. MEESKONNATÖÖ. Visioon paneb meid kaasama teisi ühiseks meeskonnatööks.  
Jh 17:9, 20  9Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle 
andnud, sest nad on sinu omad. 20Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna 
läbi hakkavad minusse uskuma. “Jeesus poleks saanud igaühe eest isiklikult piisavalt hoolitseda. Tema 
ainus lootus olid inimesed, kes oleksid Temast täidetud ning suudaksid seda teha Tema eest.”  
Nende inimeste ustavusest sõltus see, kas maailm usub Temasse "nende sõna läbi" - R. E. Coleman 
Küsimus: Mida saad õppida Jeesuse strateegiast kaasata meeskonda visiooni ellu viimiseks? 
 
3. MISSIOON on tegevusplaan kuidas visiooni ellu viia, koos meeskonnaga.  
Toompea missioon: “Ehitada eluandvaid kogukondi, kus inimesed kohtuvad Jumalaga, saavad 
varustatud ja astuvad oma kutsumisse, mõjutades kogu ühiskonda.” 
 
Eluandvad kogukonnad Toompea koguduses:  
1.Jumalateenistused (täiskasvanud, noored ja lapsed) 
2.Online kogukond (video ja audio internetis + tulevikus TV, raadio, podcast) 
3.Uued kogudused ja campused 
4.Kodugrupid ja Kogukonnad (Mehed, beebiemad, ettevõtjad, jalka, + muu) 
5.Kursused (Alfa, avasta, + tulevikus: abielu, finants, tervis) 
6. Aktsioonid (asutustesse, tänavatele, toidupakid) 
Küsimus: Millises olemasolevas kogukogukonnas tahad sina kaasa aidata või millist uut kogukonda 
tahad näha sündimas? 
 
4. EESMÄRGID on mõõdetavad tulemused milleni tahetakse jõuda teatud aja jooksul. Eesmärgid panevad 
meid pingutama ja tegutsema.  
1Kr 9:24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? 
Jookske nõnda, et teie selle saate! 
“Tugevad igatsused panevad meid tugevalt palvetama”  - Jim Cymbala 
Küsimus: Milliseid eesmärke oled sina oma elus seadnud, mis on aidanud sind liikuma? 
 
5. EESMÄRGID 2030 ja 2021 (Toompea kogudus) 
2030 - 3000 tõeliselt Kristusele pühendunud usklikku 
2021 - 100 päästetud ja pühendunud usklikku.  
Iga koguduse liige toob kogudusse ja jüngerdab välja vähemalt 1 inimese 1 aasta jooksul, et näha 100 uut 
päästetud ja pühendunud usklikku. Koos on see võimalik, kui kõik teevad oma osa! 
Küsimus: Millise eesmärgi sead sina endale, et aidata teostada seda visiooni? 
 
...Palveteemad järgmisel lehel... 
  

http://piibel.net/?q=Mt%206&verse=33
http://piibel.net/?q=1Kr%209&verse=24


 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada OKTOOBRI KUU palveteemade eest: 
 
1. ALFA KURSUS 17 sept 
Et kursusele tulnud saaksid oma ellu tugeva vaimuliku vundamendi. Et väljasõidul saaksid 
inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud, ning liituksid koguduse 
eluga. 
 
2. TERMINALI KONVERENTS 18-19 okt 
• Palvetame, et tänavaaktsiooni kaudu saaksid noored konverentsilised varustatud ja innustatud 
jagama Jeesusest vabalt ja rõõmuga ning noored ja inimesed tänaval oleksid vastuvõtlikud 
evangeeliumile. Et me näeks tervenemisi ning et Jumala sõna leviks Tallinna linnas täiesti 
ennekuulmatult! 
• Palvetame kõnelejate ja tunnistajate eest, et Jumal puudutaks noori läbi nende sõnavõttude 
vägevalt. Palvetame, et tunnistajad oleksid kaitstud ja hoitud Jeesuse vere kaitsega. 
• Palvetame finantsilise varustuse eest ja varustust vabatahtlike näol. 
• Palvetame, et kogu kogudus ja kõik osalejad kutsuks uskmatuid üritusele nii, et vähemalt 50 
inimest saaks päästetud ja jüngerdatud, et nad jääks usus püsima. 
• Palvetame, et noored saaks läbi palvete vabaks, terveks ja taastatud ja Jumala ligiolu tuleks 
vingelt konverentsile. 
 


