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Misjoniks valmistutakse õppides ja lauldes
Ettevalmistused misjonipäevadeks „Kae` üles“ 14.-21.08 Võru- ja
Põlvamaal koguvad järjest hoogu. Peatoimkond (pildil) kohtub kord
kuus ühes Võru praostkonna kogudustest, et jagada ideid ja plaanida
sündmusi. Vahepeal töötatakse piirkonniti väiksemates toimkondades.
Aprillis saab osaleda juba teist korda Andrease koolitusel
(läbiviija Seppo Niemeläinen), et saada lihtsaid, praktilisi juhised
tuttavate kaasamiseks misjoninädala sündmustele. Koolitusel
mõeldakse ka sellele, kuidas pärast misjonipäevi edasi minna.
Koorid on saanud kätte noodid ja teevad proove, et ühiselt
laulda nädala peaüritusel, 20.08 Intsikurmu laululaval Põlvas, Eesti
Vabariigi taasiseseisvumispäeval.
Misjonipäevade avajumalateenistus toimub 14.08 Räpina
kirikus. 19.08 on misjonikonverents Võru kultuurimajas „Kannel“.
Nädala jooksul saab võtta osa piirkondlikest üritustest, nt sõna- ja
muusika õhtutest külakeskustes või koguduste juures. Noored on
oodatud loovuslaagrisse „Life“. Nädala lõpetab jumalateenistus 21.08
Võru kirikus.

Kasvava koguduse võti on misjonitöö
Kõik on oodatud osalema! Täpsem info ja kava täieneb:
www.heldetaevas.ee. Kellel on soovi misjonipäevade või konverentsi
plakatit saada, võtke julgesti ühendust Võru praosti Üllar Salumetsaga!

Misjonäride kokkusaamine 22. märtsil
Misjonikeskus korraldab Eestis töötavatele välismisjonäridele kaks
korda aastas kokkusaamisi, et kolleegid eri organisatsioonidest
oleksid paremini informeeritud ja tunneksid üksteise tuge. Kord
aastas on kaasa kutsutud ka nende koguduste juhid, kelle alluvuses
misjonärid tööd teevad.
22.03 tulid Tehnika tänavale Tallinnas, Misjoni ja Meedia
Majja üksteist pikaajalist misjonäri EELK-s, neli lühemaajalist praktikanti
ning Misjonikeskuse esindajad. Kogudustest sai osaleda praost Jüri
Vallsalu Hagerist, kelle alluvuses töötab lausa mitu välismaalast.
Osaleda ei õnnestunud viiel misjonäril, kelledest kaks viibib Soomes
kodumaaperioodil.
Lisaks ülevaadetele misjonäride tööst sai külaliselt
Välisministeeriumist, Kristel Engmanilt kuulda ettekandes „Hooliv
Eesti” meie arengukoostööst teiste riikidega.

Ajakiri Pluss uue kujundusega
Märtsis ilmunud, tänavune esimene
noorteajakiri on uuenenud kujundusega. Sisuks
on ikka noorte koostatud Hea Sõnumiga lood.
Lugeda saab kristliku jalgpallitööga
tegelevast Kuldar Kaljustest, muusikaprodutsendist Daniel Reinarust, fotograaf Hanna
Veermäest ja Norra misjonär Kenneth
Dasvandist. Noortetöö rubriigis on luubi all
Rapla vabakogudus. Piibliõpetus on Kristuse
surma ja ülestõusmise teemal ning teada saab
tegelasest Pontius Pilaatus.
Ajakirjadega Pluss saab nüüdsest
tutvuda ka Rahvusraamatukogu digiarhiivi
kaudu.
Pluss ilmub aastas 4 korda ja seda
saab tellida postkasti 8 € eest siit:
http://plussmeedia.ee/tellimus.

– 10 aastat!
Ajakirja Hõimurahvaste Aeg kevadnumbris
vaadatakse tagasi 10 aastat kestnud koostööle
soome-ugri kristlaste vahel üle riigipiiride.
EELK Misjonikeskuse, Eesti Piibliseltsi ja EEA
misjonitoimkonna ühisprojektil on tänavu juubel!
Muuhulgas saab lugeda EELK
diasporaatööst, Läände põgenenud eestlaste
panusest piiblitõlkimisse, kristlusest ja rahvuslusest,
sündmustest soomeugrilaste kogudustes Venemaal.
Mitmetes lugudes meenutatakse koostöö algust
lausa mitmekümne aasta tagant ning mõeldakse
koostöö kestlikkuse võtmetegurite üle.
Ajakiri peaks olema jõudnud kristlikesse
kogudustesse Eestis, samuti saavad selle posti teel
projekti Hõimurahvaste Aeg toetajad.
Kes pole veel ajakirja saanud, kirjutage
oma huvist aadressil: kyllike@eps.ee.

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!

