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Kasvava koguduse võti on misjonitöö

Õnnistatud misjonipüha 25. oktoobril
Jeesus ütleb: „Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui
visata inimeste jalgade tallata.“ Mt 5:13
Assessor Tauno Toompuu ja Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru allkirjastatud läkituses seisab muuhulgas: „Meie endi toimiv, tegus suhe
Jumalaga on parim tunnistus, mida meil on võimalik oma usu kohta anda.
Kirik pakub mitmeid võimalusi neile, kes soovivad usus veelgi süveneda. Edukalt toimib noorte piibli- ja misjonikursus, sel aastal käivitasime
piiblikursuse täiskasvanuile. Misjonikeskus, Usuteaduse Instituut, Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Diakooniatalitus jt meie kiriku asutused pakuvad
kursuseid, seminare ja koolitusi, et ise usus kasvada ja teisi kasvule juhatada. Osalegem siis esmalt innukalt oma koguduseelus ja võtkem vastu kiriku
pakutavaid võimalusi. Nii ei lähe ei sool läägeks ega jää Kristus meie kaasmaalastele tundmatuks!
EELK misjonikomisjoni ja misjonikeskuse nimel soovime teile õnnistatud misjonipüha ja palume teie jätkuvaid eestpalveid ning annetusi
EELK misjonitöö edendamiseks.”

Toimus kogudusekooli «Kasvuaeg»
juhendajate õppepäev
26.09 olid kogunenud Tallinna Toomkirikusse õppepäevale 11 huvilist
kaheksast EELK kogudusest.
„Viin läbi naistegruppi ja osadusgruppi. Olen olnud hädas, et
mul pole head materjali. Lootsin, et saan sellise siit ja näib, et saangi!”
põhjendas üks osaleja oma tulekut. Teine lisas: „Olen ammu otsinud head
materjali meie kodugrupi läbiviimseks. Siin kaante vahel selline avaneski!
Võimalik, et see on meie kodugrupi palvevastus!”
„Kasvuaeg” aitab sügavamalt mõista elu kristlasena, kuulumist
kogudusse ja ühiskonda. Materjal sobib väikerühma, leerikooli, piiblitunni
jm läbiviimiseks.
Ettevalmistuse „Kasvuaja” kasutamiseks saab misjonikeskuse
korraldatavatelt õppepäevadelt. Huvilistelt ei nõuta teoloogiaharidust,
küll aga teemasse pühendumist. Järgmine kahepäevane „Kasvuaja”
läbiviimise koolitus, kuhu saab registreeruda, on plaanis tuleval aastal.
Kuupäevad teatame nende selgumisel.

Koolitaja Virpi Nyman
Soome Rahva Piibliseltsist

Loominguline tegevus naistele ja meestele,
väikestele ja suurtele!
Proovime, kuidas saavad tühjadest kohvipakkidest
poekotid või korvikesed ning kuidas pajuvitsad
painduvad ingliteks või kaminapuude hoidjateks.
Laager algab L kl 12 ja lõpeb P kl 15 algava
jumalateenistusega Saku Toomase koguduses.
Osavõtumaks 24 € (materjal, majutus, söögid)
Lapsed 3-12 a 19 €
Registreerimine hiljemalt 9. novembril.

Ilmunud on ajakirja „Meie Misjon”
sügisnumber

Ilmunud on ajakirja „Hõimurahvaste Aeg”
sügisnumber

Misjonipühaks peaks kogudustesse jõudma ajakiri „Meie Misjon”, kus
muuhulgas leidub EELK misjonikomisjoni kokkuvõte praostkondade
tagasisidest kiriku misjoniolukorra kohta.
Ajakirjas veel: rohujuuretasandi tunnistused näitavad, miks õieti
tullakse koolituspäevadele või osaletakse misjonipraktikal. Tutvustatakse
koostöö põhimõtteid välispartneritega ning heidetakse pilk Hong-kongi
teoloogiaõppejõu argipäeva. Teada saab, milline on Jeesus hieroglüüfina.
Vaadatakse tagasi sündmustele nii läinud poolaastal kui ka 95 aastat tagasi.
Lugeda saab ka veebist: http://misjonikeskus.eelk.ee/ajakirjad/

Soome-ugri kristlaste koostööd kajastav väljaanne peaks olema jõudnud
kogudustesse. Kui ei, siis saab tellida: kyllike@eps.ee.
Lugeda saab hõimurahvaste piibli- ja teoloogiaõpingutest nii
Eestis kui nende kodumail, misjonireisidest hantide juurde, uutest piiblitõlgetest sugulasrahvastele ning Piibli teekonnast eestlasteni. Juttu on
kristluse ja rahvusluse teemal, ehtsa kristliku elu kõnekusest ja palju muud.
EELK Misjonikeskuse, Eesti Piibliseltsi ja EEA misjonitoimkonna
ühisprojekti Hõimurahvaste Aeg eesmärk on innustada Eestimaa kristlasi
aitama kaasa hõimurahvaste misjonile.

SA EELK Misjonikeskuse töö toetub annetustele. Annetusi võib teha nii ühekordseid kui luua pangas püsikorraldus
arveldusarvetele EE551010602016015008 (SEB) või EE482200001120254269 (Swedbank).
Täname kõiki, kes on võtnud südameasjaks misjonitöö toetamise!

