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Kasvava koguduse võti on misjonitöö

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse IV lend sai küpseks
17. mail õnnistati Talu laagrikeskuses Jumala riigi tööle sügisest
kevadeni üheksal nädalalõpul koos käinud noored, kes olid saanud
teadmisi Piibli tekkeloost, teoloogiast ning ristiusu põhiküsimustest.
Kümme lõpetajat olid EELK Lääne-Nigula, Emmaste, Käina, Pilistvere,
Nõmme Rahu, Tarvastu, Tallinna Toom- ja Lihula nelipühi kogudustest.
Õpiti, nagu varasematelgi aastatel, toetavas osaduses loengute,
vestluste, palvuste ja iseseisva töö kaudu. Teadmisi saadi jutlustamises,
hingehoius, rühmajuhtimises jms, läbida tuli ka kogudusetöö praktika.
„Olen näinud, et piiblikooli õpilane võtab praktilist tööd
koguduses väga tõsiselt ja küsib pärast praktikat, mida järgmiseks ette
võtta,” tunnistab Lääne-Nigula koguduse õpetaja Leevi Reinaru. „Kursus
annab kogudustele võimaluse saada juurde innustunud inimene, kes on
valmis külvitööd tegema.”
Peatselt algab registreerimine järgmisele, V lennule, mis alustab
septembris. Vastu võetakse kuni 20 noort vanuses 18 - 30, keda huvitab
kristliku usu mõistmine ja rakendamine. Kursuse tasu on 90 € õppeaasta.

Piibliõpe

Iga lõpetaja saadeti teele palvega.
Foto: Tuuli Varik

saab jätkuda teie koguduses!

12. mail 2015 lõppes alates sügisest 2013 Nõmme Rahu kirikus kestnud
piibliõppe sari, kus Jeesuse tähendamissõnu seletas tolleaegsete
inimeste mõtteviisi kohaselt lahti semi kultuuri asjatundja, evangelist
Ilkka Puhakka jt.
Õhtutel oli oluline koht ka muusikal, palvel ja kohviosadusel ning
need osutusid väga menukaiks. Enamust piibliõpet saab jälgida Youtubes,
samuti on suur osa õpetustest saadaval DVD-na. Kuuest DVD-st koosnev,
17 õppetundi sisaldav „Tähendus Sõnade taga” komplekt maksb 12 €.
Näiteks EELK Saku Toomase kogudus on juba alustanud videote
ühisvaatamist oma koguduses, kus nende üle vahetatakse mõtteid,
lauldakse ning on võimalus isiklikuks eestpalveks.
Õnnistatud kogunemisi Jeesuse tähendamissõnade teemal!

Õhtud Nõmmel lõppesid kohvilauaga.
Nõmmel

Plussmeedia noored on ilmutanud värske ajakirjanumbri "Uus algus"
Maikuu ajakiri sisaldab intervjuud kristlasest korvpalluriga Scott Machado, tutvustab noort
muusikut Joshua Viinalass ning räägib Taize liikumisest Prantsusmaal. Johanna Vahermägi on
saatnud värvika kirja Iisraelist. Andres Põder on kirjutanud lahti ristimise tähenduse ning lugeda
saab Ristija Johannesest. Gospelmuusika rubriiki täidab artist Lecrae. Ning muudki!

Üksiknumber on 2.49 ja aastatellimus 8 €.
Kogudustele eripakkumine, lisainfoks võtke ühendust.
Tellida saab www.plussmeedia.ee/tellimus või saates oma
andmed pluss@plussmeedia.ee või tel 6464760.

Olete oodatud
misjonitelki 3.-4. juulil
Tartu Lauluväljakul!
Kirikupäeva ja laulupeo raames korraldab Misjonikeskus väljapanekut
meie kiriku ja partnerorganisatsioonide tegevustest. Olete oodatud oma
kogudusega selles osalema!
Telk on avatud R 3.07 kl 11.00-18.30 ja L 4.07 alates kl 10.00.
Lisaks stendidele ja näitustele kuuleb elavat muusikat ja mitmekesiseid
ettekandeid. Laupäeval kell 10 alustab näiteks piiblitundi Vallo Ehasalu,
kell 12 jätkab Arne Hiob. Reedel kell 14 mängib nukuteater.
Väljapanekus osalemise soovist teatage palun hiljemalt 1.06.
aadressil mk@eelk.ee Kristiina Seppelile.

toimub Tartus kirikupäeva ja laulupeo eel ja ajal,
et üritusi linnas tutvustada.
Tulge vabatahtlikuks: suhtlema, pakkuma lõkkekohvi,
tegema näomaalinguid, tegelema logistikaga vms –
sellega, mida oskate!
Alustame teispäeval kl 17 Maarja koguduse majast ja
lõpetame laupäeval pärast laulupidu.
Lisainfoks ja registreerimiseks helistage kuni 22. juunini
Kirsti Malmile tel. 5621 7575
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