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suvi 2016

Ma tõstan oma silmad mägede poole,
kust tuleb mulle abi?
Abi tuleb mulle Issanda käest,
kes on teinud taeva ja maa.
Psalm 121

Jumal tegutseb jätkuvalt!
Misjonikeskus on alates sügisest
2015 valmistanud koos Võru praostkonnaga ette misjonipäevi, mis on
seal kavas 14.–21. augustil 2016.
Päevade teemas – kutses vaatama
üles Jumala poole – sisaldub palve,
usaldus Jumala abile. Kõigi praostkonna koguduste õpetajad ja kaastöölised on ühist üritust ette valmistamas suure innuga. Meid ühendab
tahe rääkida koguduse elust ja avatusest!
Vahel võib ju tunduda, et kristliku
usu osakaal meie ühiskonnas väheneb. Koguduste aruandedki kajastavad liikmete aktiivsuse langust.
Meid üllatab, et inimesed ei julge
kirikusse tulla. Kuskilt tuleb arusaamine, nagu saaksid kirikusse minna
ainult usule tugevalt pühendunud
inimesed. Soovime sarnast suhtumist Võru praostkonnas vähendada! Kui me pelgalt tõdeme, et liikmeskond väheneb, ega tee midagi
liikmete säilitamise või kasvatamise
nimel, siis on koguduse visioon liiga
väike.
Meie usutee on alguse saanud palvest ja eestpalvest. Seega trükkisime koguduseliikmetele praktiliseks
töövahendiks voldikud, kuhu saab
kirjutada inimeste nimed, kelle eest
hakkab voldiku omanik iga päev
palvetama. Palve on kontakti loomise eeldus. Jumal töötab läbi palvete.
Palve kaudu sünnivad kogemused,
mis omakorda usku kinnitavad ja
julgustavad ka teisi palvele.
Mu hea sõber Markku Happonen
ühendusest Agape Europe tõi oma
sõbrakirjas näite, kuidas usk näeb
võimalusi ka seal, kus inimlikult
lootust pole. Ta kirjutab anglikaani
piiskopist Ric Thorpest, kes on loonud Londoni kristliku arengu plaani
aastaks 2020: Capital Vision. Plaan
näeb ette luua 100 uut osaduskonda, kahekordistada noorte osale-

mist neis, läkitada välja 100 000 uut
Kristuse tunnistajat igapäevaelus.
Selleks kutsutakse igat koguduseliiget palvetama 7 inimese eest, et
tekiks võimalus neile evangeeliumi
jagada. Kavatsetakse kasutada kaasaegse meedia võimalusi, algatada
tegevusi vaeste heaks, seista õigluse
eest jne.
Islingtoni piiskopkonnas, kus kogudusterajajast Thorpe töötab, kirik ka
kasvab.
Uued teed on tihti just kriisi tulemus.
Ka Eesti koguduste statistika kohal
terendab väljakutse uute võimaluste otsimiseks. Kristlikus misjonitöös
võib nendena näha just väikseid
osaduskondi koguduste sees. Eestis
on sama meetodit rakendatud vennastekoguduse palvetundide näol.
Osaduskonnad ehk väikerühmad
vajavad koguduse õpetaja poolt volitatud juhti. Juhtide koolitamisega
on misjonikeskusel häid kogemusi:
näiteks piiblikursuse läbinud noortest ning täiskasvanutest, samuti
Kasvuaja koolitusel osalenutest on
mitmed alustanud väikegrupi tööd
oma koguduses.
Usaldagem Jumalat ja rakendagem
Tema armuandeid!

Õnnistusrikast suve!

Olete oodatud mitmekesistele
üritustele Võru- ja Põlvamaa
eri paigus!
Vt kava: heldetaevas.ee


19.08 kell 12
Võru kultuurimajas Kannel
konverentsil:
„Kuidas juhtida
kaasinimesi Jumala juurde?“

• käsitleb Tauno Toompuu
ettekandes „Väikese maakoguduse
suured arenguvõimalused“ liikmete
aktiivsust, sidusust ühiskonnaga,
majanduslikku toimetulekut
• vaatleb Ringo Ringvee EELK
töövaldkondi, kõrvutades neid teiste
kirikute omadega Eestis
• saab osaleda rühmatöödes:
oma venna hoidja; isiklik evangelism;
vaimulik teejuht; koguduse kasv;
noorte rühm.


Leevi Reinaru
EELK Misjonikeskuse juhataja

Võru praostkond vajab
misjonipäevade heaks kordaminekuks
vägagi rahalist toetust!
Annetada saab
EELK Urvaste koguduse arvele
EE882200221005137333
märgusõnaga „Kae üles!”
Jumal õnnistagu heldeid andjaid!

Misjon on loomulik asi!

Septembrist 2015 kuni maini 2016 oli Eestis praktikal
Miriam Hann (21) Soomest, töötades misjonäride Kai ja
Mirva Lappalaise käe all.
„Olen alati palvetanud, et Jumal läkitaks mu sinna, kuhu
iganes tahab. Aasta tagasi käsime King’s Kids grupiga Eestis ning meid vastu võtnud Lappalaised küsisid mind endale abiks. Peamiselt olen kaasa löönud laste- ja noortetöös
Viimsis ja Randveres. Palju on tulnud mängida eri paigus ka
klaverit ja viiulit.”
Lapsest peale muusikat harrastanud Miriam oli hiljuti otsustanud, et muusiku kutse pole siiski tema jaoks. Samuti
ei pidanud ta lastetööd oma esimeseks praktikavalikuks.
„Nüüd olen just pühapäevakooli töös kõige rohkem juurde
õppinud! Õige õppimine toimubki mugavustsoonist väljas,”
teatab Miriam rõõmsalt. „Mulle meeldib Eestis väga. Siin

tehakse asju südamega, ollakse inimeste jaoks olemas – see
on ehk tähtsamgi kui millegi kordasaatmine. Eestlased on
ilus rahvas!”
Miriami ema on soomlanna, isa aga Iirimaalt. Lapsed käisid
Soomes ingliskeelses klassis. „Mu iiri vanavanemad on katoliiklased, soome omad luterlased. Selline taust on mõjutanud, et mulle on rahvusvahelised asjad alati huvi pakkunud.
Misjonitöösse on meie peres suhtutud alati kui millessegi
loomulikku. Alles suuremaks saades sain aru, et kõik inimesed ei tahagi misjonitööle minna!”
Varem oli Miriam käinud mõnenädalastel misjonireisidel
Venemaal ja Slovakkias, suvel ootab ees Rumeenia. „Neil
reisidel kestab hommikust õhtuni tihe töö: räägime Jeesusest, laulame, tantsime. Näiteks Slovakkiasse minnes valmistasime hoolega ette eeskava, arvates teadvat, miks me
sinna läheme. Kohapeal kuulsime, et olime nende jaoks palvevastus veel paljudes muudeski asjades!
Eestis olen kogenud ka misjonitöö halli argipäeva, kus tihti
tuleb kaua lihtsalt palvetada ja oodata, sest kõik ei lähe nii,
nagu plaanitud. See on tundunud palju raskem! Kord kuus
olen kirjutanud oma tööst Soome kirju. Millalgi märkasin, et
mu eelmise kirja eestpalvesoovid muutusid järgmises kirjas
tänupalveteks!”
Oma lemmikuteks peab Miriam siiski lühemaid misjonireise ja kaalub osalemist ka Nelja Tuule ristirännakul: „Mulle
väga meeldib, kui on koos palju erinevaid inimesi ja saab
teha erinevaid asju. Just sellistelt reisidelt olen leidnud ka
oma parimad sõbrad! Reisilised on olnud tõesti kui õed ja
vennad Kristuse ihus. Armastus on olnud väga tuntav, mille
kaudu on nii loomulik aidata ka teisi. Näeb väga konkreetselt, kuidas Jumal tegutseb, kuidas inimesed Tema poole
pöörduvad. Seda tööd on vaja teha!”

EELK Saku Toomase kogudus valmistub ehitama alevikku kirikuhoonet.
Ega keegi teine koguduse eest ei ehita. Samas peab kirik olema kogu rahva
oma! Omaseks saab midagi aga siis,
kui oled sinna isiklikult panustanud.
Juba aasta tagasi kargas pähe idee –
laat, mille kaudu inimesi kaasata. Siis
jäi idee veel küpsema, kuna vabatahtlikke korraldajaid polnud piisavalt.
Tänavu oli Jumal pinnase ette valmistanud: sama mõte kerkis ühe teise koguduseliikme südames. Nüüd leidus
juba palju suurem hulk innustunud
kaasalööjaid! Vahepeal olime saanud
ka ehitusloa.
Seadsime eesmärgid: tutvustame ehitusplaane, kutsume ehituse toetuseks
annetama, loome kogukonnatunnet.
Teavitamiseks kasutasime valla ajalehte, laadakalendrit, facebooki, koguduse meililisti, plakateid, flaiereid ja loomulikult isiklikku kutsumist.
Inimesed pakkusid välja ideid ja võimalusi. Võtsime kõik head ideed käi-

ku! Huvitav oli tajuda, kuidas Jumal oli
justkui käsitööna valinud iga ülesande
juurde sobiva inimese. Nii sai laat omanäoline ja kõik panustasid rõõmuga.
Muusikakollektiividest soovisime kaasata ennekõike kohalikke, kes siis oma
tutvusringi kutsuvad. Korraldasime selliseid töötubasid, kus saaksid lapsed
koos vanematega meisterdada või
võistelda. Kasutasime ära, et inimestele meeldib ilusa ilmaga õues istuda
ja nautida koduseid kooke koos hea
kohviga.

Kahe lipu all

Otsime nt lõkkemeistreid, lõkkekohvi pakkujaid, suhtlejaid,
näomaalingute tegijaid, muusikuid, autojuhte jne.
Majutus Räpinas ja Urvastes koos hommikusöögi, kerge lõuna
ja õhtusöögiga. Kulude katteks vaba annetus.
Saada hiljemalt 22.07 järgmine info: nimi, vanus, kontakt,
kodukogudus, tegevusala, mis päevadel osaled, kas soovid
ühismajutust, kuidas eelistad teenida aadressil:
EELK Misjonikeskus, Tehnika 115, 10139 Tallinn
või kirsi.vimpari@eelk.ee
Lisainfo: Kirsi tel 5668 5679

Kristiina Seppel

Omandage pädevus
kogudusekooli
läbiviimiseks!
„Kasvuaeg” põhineb Piiblil ja koosneb kuuest
põhiteemast, mis jagunevad mooduliteks. Neid
kombineerides saab läbi viia leerikooli, piiblitundi, väikerühmatööd jms.
Õppeprotsessi ja materjalidega saab tutvuda
kahepäevasel kursusel EELK Misjonikeskuses
(Tehnika 115, Tallinn) 03.09 ja 24.09
kell 09.30-17.00.
Hind: 25 € (toit + materjalid).
Lisainfo ja registreerimine kuni 20.08:
Merle Liblik, merleliblik@gmail.com, tel 5545 727
Vaata ka: misjonikeskus.ee

Rännatakse 14.-21.08 Võru- ja Põlvamaal.
Täpsem kava: facebook.com/neljatuuleristirannak
Osaledes saad teada, mida Jumal „tavaliste” kristlaste
läbi korda saadab!

Laat toimus 4. juunil meie eaka, väikseksjäänud palvemaja hoovis. Maja
uksed olid lahti ja esimest korda sisseastujaid oli mitmeid. Tekkinud küsimustele oli hea meel vastata!
Kokkuvõtteks said koguduseliikmed
ühisel eesmärgil tegutsedes lähedasemateks. Saime avada end kogukonnale ning endalegi üllatuseks kogusime
laada tuluna kokku ligi 1500 €!

Osalenute tagasiside:

Noorte kristlik loovuslaager 17.-21.08
Põlva Ühisgümnaasiumis
Vali üks töötuba: modern-, ülistus- või breiktants,
maalimine, meedia või muusika.
Eelnev kogemus pole oluline – piisab huvist ja
tahtest end arendada!
Osalemistasu: kuni 15.07 35 €, hiljem 40 €.
Registreerimine: www.loovimpulss.ee/life-laager
Lisainfo: Signe Reinaru, tel 5664 4260

Juba teist aastat osales Eesti Lipu päeva tähistamisel Lasnamäe
linnaosa valitsuse ees Lasnamäele rajatava luterliku koguduse
vaimulik Kai Petteri Lappalainen (paremal).
4. juunil kell 9:00 kõlas väljakul trompetilt Eesti Vabariigi hümn
ning masti kerkis trikoloor. Vaimuliku oli kutsunud lisaks enda
sõnavõtule kõnet pidama linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe
(vasakul), kelle algatusel sai pidulik komme siin alguse mullu.
„Rääkisin nii sinimustvalge tähendusest mulle endale kui ka Jesaja raamatu 11:10 põhjal meile kõigile kõige olulisemast lipust:
IIsai juurest, kes seisab lipuks kõikidele rahvastele,” teatas Lappalainen. „Terve taevakupli all, kaasa arvatud Lasnamäel, pole
inimestele antud ühtegi teist nime, mis võiks meid päästa!”

- Võtame materjale läbi koos koguduse diakooniatöötajatega, et määratleda valdkonnad, millega teha kogudusetöös algust või kus leiduks kasvuruumi materjalide
põhjal edasi minna.
- Materjal on väga hea: “puust-ette-ja-punaseks”.
- Olen kasutanud kahte, Luuka evangeeliumi ja Pauluse
kirja efeslastele materjale. Need on väga head Piibli
uurimiseks kodugrupis!
- Meie koguduses käib iganädalane piiblitund juba
neljas aasta. Sain teie koolituselt kasulikke mõtteid nii
piiblitundide läbiviimiseks kui ka teemade osas, mida
kasutada.

Otsepost

16.09 algab Põltsamaa kiriklas taas igakuine 3-päevane õppetöö 18-30 aastastele, keda huvitab kristliku
usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle
rakendamine ja kasvamine kristlasena. Kavas loengud
ja vestlused, rühmatööd ja palvused, toetav osadus ja
kogudusetöö praktika. Lõpetatakse mais 2017.
Osalemiseks saada väike kirjeldus: kes olen, kust tulen,
milline on mu suhe kogudusega ja miks tahan kursusele tulla aadressil titta.hamalainen@eelk.ee.
Lisainfo Facebookist või misjonikeskus.ee.

Misjonikoori uue kavaga
„Hingekuld” saab tutvuda muusika ja
Sõna õhtutel:

L 15.10 kell 17 Jõhvi kirikus
L 26.11 kell 17 Tartu Pauluse
kirikus
Sissepääs vaba.

Müügil uus CD
„Hingekuld”,
hind 10 €

Gospelrockbänd EXIT

R 30.09 kell 18:30 Lasnamäel Lindakivi keskuses
L 1.10 Tartus Pauluse kirikus noortepäevadel
Oota teadet kontserdi kohta P 2.10!
1987 asutatud Exit on tuntud nakkavate meloodiate ja
maalähedaste tekstide poolest. Siin musitseerib Pekka
Simojoki, Soome üks viljakam vaimulike laulude kirjutaja.

Vaimulik muusika Peterburi Eesti Kultuuriseltsi ja
Jaani koguduse koorilt Kaja
L 30.07 kell 18 palvusel Rakvere Kolmainu kirikus
P 31.07 kell 13 jumalateenistusel Väike-Maarja kirikus ning
selle järel.
Mõlemal päeval võimalus kohtuda
Keskineni misjonäriperega
(pildil), kes Rakveres õnnistatakse
uuele tööperioodile Peterburi Jaani
koguduses.
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7 kreekakeelset
armastust

Juuli
2,49 €

Misjoniseiklus
KOSOVOS

Armastuseks
LOODUD
Ivo ja
Liis Unt

TRANSFORM DJ'S
IIRIS Õunmaa
Pluss 3/2016

Noorte suvine Pluss-ajakiri
teemal “Armastuseks loodud”
räägib suhetest ja armastusest eri tasandeil: abikaasade
vahel, poiss- ja tüdruksõbra
suhtes, ligimesearmastusest
ning Pühast Vaimust ja Jumala
armastusest. Põnevat lugemist!
Plussi saad tellida postkasti:
www.plussmeedia.ee/tellimus

Misjonikeskus andis välja Soome teoloogi raamatu Jumala päästeplaanist.
Toimetaja Aare Kimmel: „Leif Nummela avab Piibli paljude autorite poolt
eri aegadel ja erinevates tingimustes
kirjapandud teoseid ühendava liini,
tuues esile tähtsad asjad, mis pealiskaudsel lugemisel jäävad märkamata.”
Rohkesti liigendatud tekst 226 lk-l
vaheldub kokkuvõtlike tabelitega.
Hind 8 €
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Meie suveMisjon 2016
Toimetaja: Piret Riim
Küljendaja: Hermo Sakk
Trükk: OÜ Vali Press
Piltide eest suur tänu sõpradele!
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Jumala õnnistust teile!

