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Kasvava koguduse võti on misjonitöö

Algas piiblikursus täiskasvanutele Põltsamaal
Põltsamaal algas 30. jaanuaril 2015 EELKs uuelaadne aastane
piiblikursus täiskasvanutele, et pakkuda teadmisi Piiblist ja
usuteadusest. Kursust korraldab EELK Misjonikeskus, kes sai selleks
julgust juba mitu aastat kestvast ligikaudu sarnasest õppest 18–30
aastastele noortele.
Kokku tuli Põltsamaa kiriklasse 25 osavõtjat 14 kogudusest.
Kohtutakse iga kuu (v.a suvel) viimasel reedel ja laupäeval. Tunnistused
saadakse novembris.
Lektoriteks on I poolaastal Jaan Lahe, Randar Tasmuth, Vallo
Ehasalu, Markus Haamer ning Reijo Huuskonen ja Mika Pouke Soome
Piibliinstituudist. Lisaks loengutele ja seminaridele on kavas vestlusringid,
palvused, armulauaga jumalateenistus, koduste tööde ja praktika arutelu.
Loodetakse tugevdada õppijate usuelu ning selle kaudu ka kogudusi, kes
oma liikmeid kursusele on läkitanud.

Algas luterliku koguduse rajamine Lasnamäele
"Lasnamäe Püha Markuse koguduse rajamise algatusgrupp alustas
kooskäimist 2014. aasta lõpus. Koguneme igal teisipäeval Lindakivi
keskuses selleks, et õppida mõistma Jumala Sõna, palvetada, mõtiskleda
kristlaseks olemise üle ning otsida võimalusi ligimeste teenimiseks.”
Nii tutvustab EELK Püha Vaimu koguduse, EELK Misjonikeskuse
ja veel mitmete toel alustatut teoloogiatudeng Kairi Tamuri. Juhtmõtteks
on valitud: „Olgu teil usku Jumalasse!“ (Mk 11:22)
Vaimuliku sisu eest vastutab misjonär Kai Petteri Lappalainen,
enam kui pooltel kordadel on käinud külas õpetajaid Eesti eri kogudustest.
Peetakse piiblitundi või tuletatakse meelde kristluse põhialuseid. Kuu
viimasel teisipäeval on armulauaga jumalateenistus. Kohtutakse kell 18,
tunnikese pärast juuakse veel teed.
Lindakivi keskuse konverentsisaali II korrusel (Koorti 22) on
teisipäeviti oodatud kõik huvilised. Uudistama tulemine ei tähenda, et
kohe kogudusega liituma peaks.

Facebookis: EELK Lasnamäe.
Koguduse rajamist saab toetada:
EELK Püha Vaimu koguduse kontole EE742200221017384514

12. mail Nõmmel Pühast Vaimust ja palvest
EELK Misjonikeskus on korraldanud 2013. aasta sügisest "Tähendus
Sõnade taga" õhtuid Nõmme Rahu kirikus. 12. mail kell 18.00 on seal
lisaks Ilkka Puhakkale külas Soome luterliku kiriku Lapua piiskopkonna
misjoni- ja rahvusvahelise töö sekretär Jukka Jämsén, teemaks Püha
Vaimu annid ning palvepraktika.
Jämsén on Inglise anglikaani kirikust alguse saanud üleilmse
äratusliikumise New Wine Soome võrgustiku juhatuse liige. Eestis on ta
õpetanud näiteks EELK noorte piibli- ja misjonikursusel, mille
korraldustiimi liige Kristiina Seppel kinnitab: „Osalemine Jämséni
piibliõppeseminaridel on olnud väga vabastav ja ülesehitav! Olen
avastanud tohutult palju asju, milleks Jumal mind iga päev kutsub, kui õpin
Tema häält kuulama. Olen näinud, et vaimuande kasutades saavad
julgustatud nii anni kasutaja kui ka see, kelle heaks neid kasutatakse. Üle
kõige saab austatud aga Jumala nimi!”
Noorte piiblikursuse korraldaja Titta Hämäläinen (pildil koos
Jämséniga) kinnitab, et Jumala hääle kuulamist on võimalik harjutada väga
lihtsalt. Koos palvetamine ning Püha Vaimu andide palumine on aga
tasakaaluka koguduseelu oluline osa.
Muusikaga teenib sel õhtul Pekka Simojoki Soomest koos Hageri
kammerkooriga Lambertus. Oodatud on kõik huvilised!

toimub tänavu Tartus laulupeo nädalal.
Oled oma teenimisrõõmuga väga oodatud vabatahtlikuks: pakkuma
lõkkekohvi, suhtlema, näomaalinguid tegema, autot juhtima jpm.
Registreeri kuni 22.06 e-postil tartu.maarja@eelk.ee.
Osavõtumaks 25€. Lisainfo tel 5621 7575, Kirsti Malmi
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