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Kas sobib nii?

Kasvava koguduse võti on misjonitöö

EELK Misjonikeskus tänab kõiki, kes külastasid suvise laulupeo ajal meie
korraldada olnud Misjonitelki Tartu lauluväljakul, osalesid selle
väljapanekus või programmi sisustamises.
Rõõm oli ühiselt tutvustada kirikurahva tegemisi: Eesti Kirikute
Nõukogu, ajalehte Eesti Kirik, Eesti Piibliseltsi, Plussmeediat, EELK
Kirikumuusika Liitu, Usuteaduse Instituuti, Perekeskust, Laste- ja
Noorsootöö Ühendust, liikumist „Usk ja valgus”, Eesti Evangeelset
Vennastekogudust, Sambia Sõpru, raamatupoodi Logos, Ingli kohvikut,
Rapla Kirikumuusika Festivali ja Nõo koguduse meesansamblit.
Suur tänu piiblitundide pidajaile, nukuteatrile „Talleke”,
muusikuile ja Nelja Tuule ristirännaku meeskonnale. Kõikide ühisel
kaasalöömisel sai misjonitelgist vahva kohtumis- ja tegevuspaik nii lastele,
lauljatele kui ka külalistele!

Telk kujunes kokkusaamiskohaks
vanadele ja uutele tuttavatele;
siit sai vaimule kosutust ja ihule
jahedust.

Misjonäridele kaasa elades
„Saime oma mõtetesse ühe uue toreda pere, kelle eest palvetada. Nad
elavad ja töötavad 8000 km kauguses linnas, kus on umbes 7 027 000
elanikku, Hongkongi dollar ja vasakpoolne liiklus. Borchardtide tubli pere
pühendumus ja kutsumus on misjonitöö. Eestpalves palvetame nüüd
tuttava pere eest igal pühapäeval.”
Nii kirjutab Lääne-Nigula koguduse liige Agne Viilma ajalehes
„Eesti Kirik” Nele ja Francis Borchardti külaskäigust nende kogudusse
tänavu 19. juulil. Eestlannast kirikuõpetaja Nelet koos teoloogiaõppejõust
abikaasa ja kahe tütrega läkitab Hongkongi Soome Misjoniselts
Kui teiegi kogudus soovib oma ellu uusi värve ja väljakutseid,
mida pakub misjonäridele tugikoguduseks olemine, siis võtke ühendust
Misjonikeskusega.
Pärnumaalt pärit Nele pere külaskäigust Eestisse saab lugeda ka
tasulisest väljaandest: http://www.parnupostimees.ee/3270729/eluhongkongis-nouab-kultuuriga-kohanemist-ja-keele-oppimist

Õpetaja Nele jutlustas
jumalateenistusel ja
kogudusemajas kuuldi
Hongkongi tööst lähemalt.

Laagris loovust arendamas
13.-16. augustil toimus Läänemaal kolmandat aastat
kunsti-, tantsu- ja meedialaager LIFE.
Traditsiooniline lõppkontsert moodustas terviku teemal
„Iisraeli rahva rännak”, kus teemale läheneti liikumise- ja
videokeeles, toeks osalejate maalitud pildid. Loovast
väljenduslaadist huvitunuid juhendasid koreograaf Jane Raidma,
breiktantsija Carl Heinrich Pruun, kunstnik Ain Vares ning Madis
Kask ja Sirli Lend Plussmeediast.
Osalejaid oli ligi 30 vanuses 13 – 64. Kokku oli tuldud
paljudest erinevatest kogudustest üle Eesti, esindatud oli kolm
konfessiooni. Nii mõnedki osalejad peavad plaani alustada
loovusringi oma koguduses.

Veel jõuab end kirja panna kogudusekooli «Kasvuaeg» juhendajate
õppepäevadele 26.09 ja 21.11 kell 9.30 – 17.00 Tallinna Toomkirikus
«Kasvuaeg» aitab sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonnas. Programmi mooduleid saab
mitut moodi kombineerida väikerühma, leerikooli, piiblitunni jm läbiviimiseks.
„Kasvuaja” läbiviimiseks oma koguduses on vaja materjale ja ettevalmistust, mida saab juhendajate õppepäevadelt. Peatutakse teemal
«Kuidas täiskasvanud õpivad?» ja tutvustatakse materjale nagu: Issand, õpeta meid palvetama; Räägime Jumala armastusest; Pauluse kiri efeslastele;
Luukas jutustab Jeesusest jne.
Tasu kokku 25 eurot sisaldab õppematerjale ja toitlustamist. Lisainfo ja registreerimine: Merle Liblik, merleliblik@gmail.com, tel 554 5727.
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