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Kasvava koguduse võti on misjonitöö

Põltsamaale mahub veel 3 piiblikursuslast!
EELK täiskasvanute piiblikursuse II lend kogunes esmakordselt 29.-30.
jaanuaril Põltsamaa pastoraadis, et veeta nüüdsest iga kuu üks reedelaupäev kõrgkoolide õppejõudude loenguis-seminarides piibli ja usuelu
teemadel. Osalejaid on teist aastat korraldataval kursusel tänavu 23
ning neid on 13-st EELK kogudusest, lisaks üks ristimata kuulaja.
Järgmine kohtumine toimub 19.-20.02 ning kui kellelgi on
veel huvi kursusega liituda, siis veebruaris veel jõuab! Siis on teemaks:
Piibliraamatu kujunemine ja jaotus. Üks kogunemiskord maksab 35 €.
Kontakt: kalle.koiv@eelk.ee, tel 50 123 25.
Esimesel poolaastal on ootamas veel teemad nagu: Mida
Piibel ütleb Jumala kohta?; Jeesuse maapealne elu + jüngerlus; Jeesuse
õpetus + algkristlus. Kursus lõpeb novembris. Korraldab EELK
Misjonikeskus koos EELK UI ja TÜ usuteaduskonnaga, toeks Soome
Piibliinstituut ja Soome Ärimeeste Misjoniliit.
I lend lõpetas 28.11. 2015, kui tunnistuse said 23 osalejat
(pildil), kes muuhulgas kiitsid osaduslikku õhkkonda kursusel.

„Tähendus Sõnade taga” Nõmmel koos peapiiskopiga
Nõmme Rahu kirikus teisipäeviti kell 18.30 algavatel piibliõhtutel
kõneleb tänavu EELK peapiiskop Urmas Viilma, kommenteerides
Jeesuse "Mina olen..." ütlusi Johannese evangeeliumist. Sekka saab
ühiselt laulda ja palvetada. Hiljem võib jätkata vestlust kohvitassi
kõrval, samuti võib saada isiklikku eestpalvet. Koju sättima saab hakata
umbes kell 20.15.
Kogunemised toimuvad lisaks möödunud 09.02 veel 08.03,
12.04 ja 10.05 ning on mõeldud kõigile, kes paremast piiblitundmisest
huvitatud. Registreerumine ei ole vajalik, õhtud on tasuta ning
vabatahtliku annetusega kulude katteks.
EELK Misjonikeskuse korraldatav piibliõppesari „Tähendus
Sõnade taga” algas Nõmmel 2013. Varem on selles üles astunud Soome
evangelistid.

Valmistame ette misjonipäevi
14.-21. augustil 2016 on Võru- ja Põlvamaal tulekul misjonipäevad
tunnuslausega „Kae’ üles!”, mida korraldatakse Misjonikeskuse ja
Võru praostkonna koguduste koostöös.
20.08 leiab aset misjonipäevade ja taasiseseisvumispäeva
peaüritus Põlvas koos praostkonna laulupeoga. Päev varem, 19.08
toimub Võrus misjonikonverents. Kavas on mitmepäevaseid
ettevõtmisi nagu loovuslaager LIFE ja Nelja Tuule ristirännak. Tulekul
on lastepäev, lisaks toimub nädala jooksul praostkonna koguduste
teenimispiirkondades muusika ja Sõna õhtuid, kohtumisi huvitavate
persoonidega jms.
Korraldustoimkond kohtub keskmiselt kord kuus. Kes on
huvitatud kaasa lööma, võtke meiega ühendust!

Koostöö Norra Misjoniseltsiga
26.-31. jaanuaril külastas Eestit Norra Misjoniseltsi (Det Norske
Misjonsselskap; NMS) juhtkond eesotsas peasekretär Jeffrey
Husebyga.
Seltsi juhtkond pidas Tallinnas oma aastakoosoleku. Lähemalt
tutvuti Eesti koostööpartneritega, külastades Norra misjonäride siinseid
töökohti: Mustamäe, Saku, Tartu Pauluse ja Põlva kogudusi ning EELK
Misjonikeskust, kus muuhulgas kohtuti esindajatega noortemeediast
Pluss, mida NMS samuti toetab.
Kuna NMS on seotud EELKs hiljuti rajatud Saku ja Mustamäe
kogudustega, siis otsustati seltsi kogudusterajamise võrgustiku igaaastane konverents pidada tänavu Tallinnas. 7.-10. 04 toimuvale
konverentsile on kutsutud ka esindajad kahest eelmainitud
kogudustest, Lasnamäe koguduse algatusrühmast jt.

Sarja PIIBEL KAANEST KAANENI CD-d MP3 formaadis on müügil soodsamalt kui
enne! Täiskomplekt maksab 80 € (varem 100). Viis Moosese raamatut on 12 €, samuti
Evangeeliumid + Apostlite teod. Väiksema mahuga tervikuid on hinnaga 3, 5 ja 7 €.
Kontakt: tel 6464 760; mk@eelk.ee. Võimalus kätte saada ka posti teel!
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!

