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Ilmus raamat „Piibli punane niit”

Kasvava koguduse võti on misjonitöö

2015

Soome teoloogi Leif Nummela esmakordselt 2006. aastal ilmunud
teos toob esile pühakirja läbiva peasõnumi – Jumala päästeplaani.
„Paljud ei tea või pole mõistnud, et Piibel jutustab algusest
lõpuni ühtainsat terviklikku, pikka lugu. Käime üheskoos selle teekonna
läbi – lühidalt, aga kontsentreeritult,” tutvustab juba mitmetesse
keeltesse tõlgitud raamatut autor, Soome Ev. Lut. Rahvamisjoni
nädalalehe „Uusi Tie” praegune peatoimetaja, kes tähistas hiljuti oma
60. juubelit.
Soomes 2011. aastal ilmunud väljaandest on teose tõlkinud
Liliann Keskinen, toimetanud Aare Kimmel ja Kairi Tamuri. 226leheküljelise pehmete kaantega köite tekst on rohkesti liigendatud ja
vaheldub kokkuvõtlike tabelitega, tehes teosest kergesti haaratava.
„Raamat annab lugejale tugeva annuse teadmisi Piiblist.
Samaaegselt on see vaimulikult ülesehitav ja kõnetav,” hindab
piiblikoolitaja, teoloogiadoktor Eero Junkkaala. „Nummela toob esile
tähtsad asjad, mis Piibli pealiskaudsel lugemisel jäävad märkamata,”
tunnistab toimetaja Aare Kimmel. „Head avastamist!”

Autoriga saab kohtuda teose esitlusel T, 14. juunil Nõmme
Rahu kirikus algusega kell 18.30.

Leif
Nummela

Väljaandja: EELK Misjonikeskus
Hind: 8 €

Tulge tutvuma: Misjonikoori CD „Hingekuld”
„Värske plaadi sõnum on, et igas inimeses peitub väga
väärtuslik alge, n-ö kullatükk,” iseloomustab autor ja
koorijuht Maarja Vardja.
„Läbi Püha Vaimu puudutuse saab meie hing
elavaks. Saame olla uueks muudetud, elustub meie sisemine
ilu. Läbi Issanda õnnistuse saame hoida seda aaret säravana,
jagada headust.
Plaadil on 9 laulu, aga kogu muusikat võib käsitleda
ka kui 50-minutilist tervikteost. Samas on iga laul kui omaette
lugu või jutustus, kuhu mahub ka tänu, ülistus ja palve.”
Plaadi esitlus toimub L, 14. mail algusega kell 18
Tallinna Toomkirikus, olles ühendatud oikumeenilise
nelipüha palvusega. Tere tulemast!

CD saab 10 € eest.

Väljas on uus, kogukam Pluss!
Noorteajakiri on seekord 40-leheküljeline!
Maikuu ajakirjast „Varjatud” saab
lugeda Põltsamaa koguduse andekast noorest
Mattias Haamerist. Muusikavaldkonnast toome
lugejani Eesti laulust kuuldud Púr Múddi ja
Hanna Parmani. Põnevaid lugusid
põrandaalusest kogudusetööst ja Piiblite
illegaalsest jõudmisest Eestisse nõukogude ajal
jagavad Jaan Bärenson ja Jaan Tammsalu.
Tutvuda saab Harju-Risti koguduse noorte
tegemistega ning piiblitegelase Kainiga. Ning
palju muud!
Tellimuse saab vormistada
www.plussmeedia.ee/tellimus või saates oma
andmed pluss@plussmeedia.ee või tel 6464760.
Üksiknumber 2.49 €, aastatellimus 8 €.
Kogudustele on eripakkumine, võtke ühendust
tel 6464 760!

17.-21.08 Põlvas noorte loovuslaagris LIFE

saab valida ühe töötoa kaheksast:
maalimine, muusika, meedia, draama, ülistus-, breik-, modern- ja jazztants.
Osalemistasu kuni 15. juulini 35 €, hiljem 40 €.
Lisainfo ja registreerimine: www.lifelaager.ee
Laager toimub EELK misjonipäevade „Kae’ üles!” raames.

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!

