
*Areneva koguduse tunnused on: Piiblist juhindumine, evangeelne/misjonaalne innukus, jüngerlik 

koguduse-kultuur, kaasav ja strateegiline juhtimine, koostööle orienteeritus. 
**Rohkem statistilist infot saab kogumikust „Aastaraamat 2018“. 
***Ap 5:12;6:5; Ef 5:18. 
 

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu arengukava 2018–2023 

Eesmärk: Eesti EKB Koguduste Liidu eesmärk on mobiliseerida sama missiooni kandvad kogudused ühise 

nägemuse elluviimiseks. 

Visioon: Eesti EKB Koguduste Liit on Jeesust järgiv, inimesi armastav, Jumala väes ja Jumala sõnas kasvav 

liikumine. 

Missioon: Eesti EKB Koguduste Liidu missiooniks on Jeesuse järgijatena tunnistada armastuses ja Püha 

Vaimu väes Kuningriigi evangeeliumi Jeesusest Kristusest. 

Milleks arengukava? Arengukava on eelkõige meie ühine tunnetus selle kohta, kuhu on Jumal liikumas 

ning millesse Ta tahab meid kaasata, et Tema Kuningriik saaks enam nähtavaks. Ühistegevuse arengukava 

eesmärk on sõnastada tegevusi, mille tulemuseks on olemasolevate koguduste areng ja uute koguduste 

rajamine*. 

Kus me oleme?** EKB Koguduste Liit on koguduste võrgustik, kuhu kuulub 2017. a. seisuga 85 kogudust 

6483 liikmega. 2017. a. ristiti 28 koguduses 159 inimest. Kogudusi on teenimas 88 pastorit (sh 3 kaplanit). 

Ühistegevuse toetuseks annetasid kogudused 2017. a 70 014 eurot. 

Pastorite ja töötegijate hulgas läbi viidud küsitluses (2016) tõsteti koguduste tugevusena esile järgmist: 

kogudus teeb koostööd teiste kogudustega, aitab abivajajaid, on peresõbralik, toetab olemasolevate 

töötegijate õppimist ja arengut. Koguduste nõrkusena toodi välja koguduseliikmete madalat evangeelset 

aktiivsust, töötegijate vähest järelkasvu, koguduste vähest toetust uute koguduste rajamisele. 

Millest me juhindume? „Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes 

tahate, ning see sünnib teile. Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu 

jüngriteks“ (Jh 15:7–8). „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen 

armastanud, armastage teiegi üksteist!“(Jh 13:34). „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” (Mt 28:19-20). 

1. Järgime 

1.1.  Kogudustena parandame meelt ja igatseme Püha Vaimu värsket väljavalamist, et võiksime 

toimida ülestõusnud Jeesuse jüngrite kombel, kes täis usku ja Püha Vaimu julgusega Jumala sõna 

kuulutasid ning kelle läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid. Me tahame elada pühitsetud elu 

õpetuse, osaduse ja palvete ühtsuses.*** 

1.2.  Liidu juhtide eestvedamisel (president, asepresident) on loodud üksteist toetav ja vaimulikult 

innustav suhtevõrgustik piirkonnavanemate ja pastoritega. 

1.3.  Koguduste ja nende juhtide arengu toetamiseks toimib mentorsüsteem. Vastavalt koguduse 

juhtkonna soovile saab taotleda koguduse arengu hindamist ja toetamist. 

1.4.  Koguduste juhtide järelkasv suureneb läbi jüngerliku kaasamise ja õppimise koguduses ning 

seminari ja liidu poolt loodud keskkondades. 

1.4.1. Seminar viib läbi Piibli tundmist, vaimulikku süvenemist ja tundlikkust võimaldavaid 

täiendkoolitusi, millest saavad osa kuni 500 inimest aastas. 

1.4.2. Regulaarselt ilmuvad piibliõppematerjalid (vähemalt üks aastas). 
 

 

 

 

  

 



 

1.5. Uute juhtide esiletulemiseks ja noorsootöö innovaatilisemaks muutmiseks korraldatakse vähemalt 

kaks korda aastas noorsootööjuhtidele ja -meeskondadele kokkusaamisi, kus osalejaid on 

vähemalt 100, nendest esmakordselt 30. 

1.6. Kaplaniteenistuse areng tagatakse erinevates riigiteenistustes teenivate kaplanite koostöös 

koguduste ning piirkondadega – vabatahtlike kaastööliste leidmiseks ning järelkasvu tagamiseks. 

Liidu kaplanite toetamiseks korraldab kaplaniteenistuse vanemkaplan kaplanite kokkusaamisi. 
1.7.  Koguduste naiste arengu ja teenimise toetamiseks korraldame regulaarselt konverentse, millest 

vähemalt üks aastas on ühine – nii eesti- kui venekeelsetele naistele. 
1.8.  Koguduste meeste teenimisvaimu ülevalhoidmiseks ja osaduse kasvatamiseks korraldame 

igakevadisi palveöid jt ettevõtmisi. 
1.9.  Toetame kohalikele kogudustele omaseid töövorme, arvestades koguduste suurusest ja asukohast 

tingitud eripärasid. 
 

2. Armastame 

2.1.  Pastorite toetusfondidest toetame vajadusel teenimist alustavaid, teenimiskohta vahetavaid, töö 

lõpetanud või kriisiabi vajavaid pastoreid. 

2.2.  „Hoolime koos“ projektide kaudu abistame koostöös kogudustega kohaliku kogukonna inimesi, 

vastavalt koguduste sotsiaalsele nägemusele ja vajadusele. Järgmiste aastate jooksul kasvab 

regulaarne koostöö 30 koguduseni. 

2.2.1. Toetame kogudusi sotsiaaltööd tegevate inimeste kokkukoondamisel, korraldades 

koolitusi üleliiduliselt ja piirkonniti, et võimestada kogudusi kogukonna inimeste 

teenimisel. 

2.2.2. Alustame strateegilist partnerlust vähemalt ühe välisriigi kristlastega sealsete inimeste 

abistamisel (arengukava perioodil näiteks Gruusia baptistiliiduga pagulasküla laste 

toetamisel). 

2.3.  Sõbralt Sõbrale sotsiaalse nägemuse avardamiseks ja võimekuse kasvatamiseks inimeste 

abistamisel avame järgmise viie aasta jooksul viis uut poodi, suurendades Eesti inimeste 

annetatud kaupade mahtu ja „Hoolime Koos“ projektidesse suunatavad eelarvevahendid 

kahekordseks. 
 

3. Kasvame 

3.1.  Hea sõnumiga Jumalast kaugel olevate inimesteni jõudmiseks rajame uusi kogudusi eesmärgiga, 

et 10 000 inimese kohta oleks vähemalt üks liidu kogudus (täna 1/15 000-le). 

3.1.1. Koguduste rajamise toetamiseks korraldame koolitusi ja toetame emakogudusi. 

Regulaarselt toimib koguduserajamise meeskondlik koolitus- ja mentorlusprogramm M4. 
3.1.2. Koguduste noorte juhtide ja rajajate leidmiseks ning kasvatamiseks alustame taas 

regulaarselt 4:12 laagriga 2018. a suvest. 4:13 laagri kontseptsiooni töötame välja ning 

rakendame tööle alates 2019. aastast. 

3.1.3. Strateegilistes asumites toimivate koguduste töö-/misjonipunktide iseseisvumist toetame 

uute juhtide koolitamisega. 
3.2.  Hea sõnumiga jõudmiseks Jumalast kaugel olevate noorteni toetame kogudusi avatud ja noori 

esiletõstva kogudusliku kultuuri ja jüngerlike suhete arendamisel. Meie eesmärgiks on kasvatada 

noorsootöös osalevate laste ja noorte arvu arengukava perioodi lõpuks 3000ni. 

3.2.1. Koguduste noorsootöö jõudmiseks kohalikku kogukonda toetame mentorluse kaudu 

vähemalt kolme kogudust aastas. 

3.2.2. Piiblipäevadest kujundame liidu noorsootöö visiooni ja kultuuri kandva kokkusaamise. 

See toob kristlikke noori esile ühiskonnas ning võimestab neid pühendunult elama 

Jeesusele nende kogudustes ja kogukondades. Soovime kasvatada PP-l osalust igal aastal 

vähemalt 5%. 
3.3.  Kogudused võtavad järjest aktiivsemalt vaimulikku vastutust oma kogukonna eest, leidmaks 

asjakohaseid viise hea sõnumi jõudmiseks inimesteni. Jüngriksolemise põhimõte „esmaspäevast 



 

pühapäevani“ on saanud koguduseliikmete hulgas valdavaks, kandes Jeesuse jüngrina vastutust 

kõigis eluvaldkondades. 
3.3.1. Koguduste aktiivsus misjonitöös väljaspool Eestit on kasvanud. Korraldame lühiajalisi 

misjonireise välisriikidesse (Gruusia, Kosovo, Läti jt), aitame avastada misjonikutset ning 

toetame misjonitööd väljaspool Eestit (teeme vähemalt üle aasta ühe misjonireisi; 

läkitame välja ja/või toetame arengukava perioodil kahte välismisjonäri). 
3.4.  Ühise Jumala rahva identiteedi kasvamiseks liidus ja ühise visiooni värskendamiseks ning 

innukuse suurendamiseks korraldame suurüritusi, nagu vaimulikud konverentsid, suvefestival 

jne. 

3.5.  Piirkondlikult ja töövaldkonniti panustame enam koostöösse liidu vene- ja muukeelsete 

kogudustega. 

3.6.  Koguduste ja teiste organisatsioonidega teeme koostööd koguduste võimestamiseks, jagades 

üksteisega kogemusi, inim- ja muid ressursse (näiteks Alfa-kursus, programm „Tähista 

tervenemist“, My Life (Minu elu) grupid jne). 

3.7.  Koostöös teiste konfessioonidega Eestis töötame oikumeeniliste organisatsioonide (EEA, EKN 

jt) kaudu ühiskonna kristliku eluhoiaku kasvamise nimel. 

3.8.  Rahvusvahelises koostöös osaleme maailma erinevates piirkondades Jumala Kuningriigi 

evangeeliumi levitamiseks ja koguduste vastastikuseks tugevdamiseks (organisatsioonid: 

Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduste Maailmaliit (IFFEC), Baptisti Maailmaliit (BWA), 

Euroopa Baptisti Föderatsioon (EBF); partnerliidud: Converge Worldwide (CWW) USA, Rootsi 

Ühendkirik, Valgevene EKB Liit). 

3.9.  Olemasolevate teabekanalite ja meediaväljaannete kaudu info leviku kohta erinevate 

sihtgruppideni viime 2018. a. läbi meediaanalüüsi. Analüüsi põhjal töötame välja liidu 

meediaplaani – infovahetuse paremaks toimimiseks liidu erinevate koguduste (sh liidu vene- ja 

muukeelsete koguduste) ja sihtgruppidega. 

3.10. Liidu koguduste lauluvara koondame kokku kogudustele sobilikus formaadis. 

3.11. Koostöös liidu kantselei, KUS-i ja Allika kogudusega rajame Tallinna uue keskuse, et Jumala 

Kuningriigi mõju jõuaks enamate inimesteni Tallinnas ja kogu Eestis. 

 

 

 

 


