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Jõulud ongi pühad, mis tuletavad
asta hakkab mööda saama, rohkemgi kogudust. See tähendab, et
iga
siiatulija
eest
palvetavad
ja
ta
töö
kogu
maailmale meelde armastuse
mis kutsub läbikäidule tagaheaks
annetavad
mitmed
sajad
inivõitu.
See ongi Hea Sõnum: Jumal
si vaatama.

Piibli alusel

2014. aasta algas teoloogide päevadega Kauniainenis Soome Piiblikoolis, kus 2.-4.01 esindas meie kirikut
tipptasemel delegatsioon eesotsas
peapiiskop Andres Põderi ja assessor Joel Luhametsaga. Seal julgustati meid alustama piiblikursust ka
Eestis. Tänaseks oleme niikaugel, et
2015. aasta jaanuaris kursus ka stardib. Loodan, et see saab mitmetele
kogudusliikmetele julgustuseks vastutust võtma ja kandma!
Kord kuus teisipäeva õhtuti toimusid läbi aasta õhtud „Tähendus
sõnade taga“, kus Piiblist loetu tausta
seletas Ilkka Puhakka. Lisaks õpetuslikule osale oli kavas ühislaulmine koos saateansambliga. Iga kord
kogunes Nõmme Rahu kirikusse
üle poolesaja kuulaja. Alati pakuti
võimalust isiklikuks eestpalveks ja
hingehoiuks ning veel sai jääda teelauda vestlusringi. Seegi on üks osa
piibliõppetööst, et koguduseliikmeid
praktikas misjonivastutust võtma
julgustada. Rõõm oli ka EELK Noorte Piibli ja Misjonikursuse jätkumisest Talu laagrikeskuses.

Ühisel toel

Meiega aitas misjonieesmärke saavutada kena hulk välismisjonäre, keda
praeguse seisuga töötab EELKs 16.
Neile lisaks viibisid mitmes koguduses lühemat aega seitse praktikanti.
Oleme väga tänulikud nende tööpanuse eest meie kirikus! Aga mitte
ainult nende - iga misjonäri taga seisab kodumaal teda toetamas neli või

mesed Soomes või Norras. Ilma sellise tagalata ei jaksaks misjonär tööd
teha.
Siinkohal on rõõm tänada ka
EELK Misjonikeskuse sõpru, annetajaid ja toetajaid. Ilma teieta jõuaksime palju vähem ellu viia. Meie meeskond kannab Issanda abiga vastutust
motiveeritult ja pühendunult. Töötajatena tunnetame toetajate panust,
mis eriti julgustab ja kannab. Mida
oleme võinud aasta jooksul korda
saata, sellest saate ülevaate kõigi töövaldkonde raportite põhjal koostatavast tegevusaruandest.

pole kellestki kaugel, vaid ta on ligemal, kui oskame arvata! Apostlite
tegude raamatus seisab: „Tema on
teinud ühestainsast terve inimkonna
elama kogu ilmamaa peal ning on
neile seadnud ettemääratud ajad ja
nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid
teda käega katsuda ja leida, kuigi
tema küll ei ole kaugel ühestki meist!”
(17:26-27)
Õnnistatud jõulupühi ja uut,
2015. aastat!
LEEVI REINARU

SA EELK Misjonikeskuse juhataja

Jumala armastusega kogukonna heaks

Lõpetuseks jagan Sinuga, armas lugeja, Viimsi kirikupäevadelt kaasasaadut. Päevade teema oli “Kodukirik kutsub“ ja eesmärk tugevdada
kogukonnas ühtekuuluvuse tunnet.
Just see peakski olema iga koguduse
ülesanne: olla igapäevases tegevuses
avatud ja kutsuv! Me ei tohi uksi sulgeda – ei hinge- ega kirikuuksi – vaid
need tuleb ikka lahti hoida!
See, et kiriku seisukohti alati
kuulda ei võeta, ei peaks meid peatama. Issanda abiga peaks meil jätkuma armastust tööd teha! Lõpuks, kui
oleme oma elu elanud ja töö teinud,
jääb alles kõik see, mis sai tehtud armastusega.
Jõulud on heade tegude aeg.
Töö, mida misjonikeskuses teeme, on võimalik tänu
ustavatele annetajatele. Täname Teie annetuse eest!
SA EELK Misjonikeskus
Swedbank: EE482200001120254269
SEB: EE551010602016015008

Teretulemast
piiblikursusele!

Püha Maa kõnetab
”Niitudel lumi, tänaval vaikus.
Sügise nukrus on jäänud unustusse...” Seda Pekka Simojoki laulu on
meie Peterburi kodus sel aastal palju
lauldud. Kellele ei meeldiks põhjamaine jõuluidüll – lumised maastikud, tänavate vaikus, pühalik rahu.
Oktoobris Pühal Maal käies mõtlesin, kui kaugele jäi selline idüll
Jeesuse sünni aegu: ilm päris soe ja
maastik kivine-liivane, üksikute roheliste “tuustidega”. Rahvas igal pool
tunglemas, nii et kohe-kohe sünnitama hakkavale noorele naisele oli pakkuda kohta ainult laudas…
Naatsareti Küla teemapargis õlipuu külge seotud eeslit nähes meenus
evangeeliumist, kuidas Jeesus enne
Jeruusalemma ratsutamist jüngrid
eeslisälgu tooma saatis. Miks hobuse
asemel eeslit kasutati? Sest eesel oli
selleaegne auto ning hobune tank.
Jeesus ei vajanud ratsutamiseks mitte
hobust, vaid eeslit, kui Ta rahusõnumiga oma ristisurmale vastu läks.
Sealsamas oli ka torn, kust viinamäe valvur meile “Shalom!” hüüdis.
Giid tuletas meelde Ülemlaulu sõnu,
kuidas peaksime hoidma oma viinamägesid väikeste rebaste eest. Noortele rebastele meeldivat viinapuu tüvede vastu oma hambaid teritada ja
nii võib viinapuu saada nii palju kahjustada, et kuivab sootuks.
Eriline oli saada osa armulauast
Jeruusalemmas Tühja Haua aias. Te-
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Vitraažid Maarja
Ilmutuse kirikus.

Haud on tühi.
Autori fotod

gelikult on seal ühes kirikus veel teinegi tühi haud. Keegi olevat öelnud,
et kuigi see viimane on ilmselt autente, olevat aiahaua atmosfäär jälle
“õigem”. Tegelikult pole oluline aga
see, kumb haudadest õigem on. Oluline on, et Jeesuse haud on tühi – Ta
ei ole surnud, vaid elab! Jõulusündmuseta polnuks võimalik ka Jeesuse
ülestõusmine ning ülestõusmiseta
poleks jõuludel igavikulist tähendust.
Soovin Sulle rõõmu Päästja sünni
üle. Ära siis unusta, milleks Ta tuli!
Püüa, et märkaksid algaval uuel aastal paremini neid noori rebaseid, kes
võiksid Sinu viinapuud kahjustada,
või et Sa ise ei pillaks hoolimatult
sõnu, millega võib midagi olulist hävida. Jaga rõõmusõnumit Päästjast
viisil, mis just Sinule sobilik on – olgu
sõna, teo või eestpalvega. Ole hoitud!
LILIANN KESKINEN
misjonär Peterburis

Sügavate sõnadega põhjamaine ülistusmuusika Soome tuntuimalt gospelmuusikult Pekka Simojoelt nii kuulamiseks kui
kaasa laulmiseks!
Tekstid on tõlkinud Lia Kaljuste ja Sigrid
Põld, esitab kammerkoor Lambertus (Sigrid Põld, Merle Liblik). Plaadi ja noodi väljaandmist korraldas Tero Ruotsala, misjonär
Eestis.
CD 10 €
Noot 5 €

lates jaanuarist 2015 oodatakse
26-aastaseid ja vanemaid iga
kuu lõpus Põltsamaale, et ruumikas
pastoraadis süveneda vaimulikesse
teemadesse. Kokku üheksa kogunemist lõpevad detsembris, kolm suvekuud jääb vahele. „Projekti nimi on
EELK piiblikursus täiskasvanutele
ja see pakub lühemaajalist süsteemset piibliõpet ning vahendeid usuelu
tugevdamiseks,” selgitab Kalle Kõiv
(pildil), 15-aastase ürituste korraldamise kogemusega Juuru koguduse
õpetaja.
Tegemist on pilootprojekti ehk
omamoodi katseajaga, milleks saadi julgust mitu aastat edukalt toimivast noorte piibli- ja
misjonikursusest. „Kaasatud kaardivägi annab kindlustunde: õpetama on juba lubanud tulla näiteks Jaan Lahe,
Randar Tasmuth, Vallo Ehasalu – kõik doktorikraadiga
teada-tuntud head lektorid,” kinnitab Kõiv. „Kursust on
ette valmistanud EELK Misjonikeskusest Leevi Reinaru
ja Sigrid Põld, noorte piiblikooli eestvedaja misjonär
Titta Hämäläinen, Kerstin Kask Usuteaduse Instituudist ning Põltsamaa koguduse õpetaja Markus Haamer.”
Alles sel suvel õpetajaks ordineeritud, ka diakonina
teenida jõudnud Juuru koguduse karjase leidis kursust
korraldama Risti koguduse õpetaja Annika Laats, samuti
ettevalmistava toimkonne liige. Õpinguaastad on Kõivul
veel värskelt meeles ja ta elab tulevastele kursuslastele
mõttes juba särasilmil kaasa. Pastor usub, et ööpäevane ilmalikult vaimsele ümberlülitumine pakub tavaellu
naastes värsket vaimujõudu maailma voolule vastu panna: „Loodame siin kogutavate andmetega struktureerida
endas vaimselt tugevamat sisemaailma! Ka kogudustes
peetakse ju piiblitunde, aga kord kuus Põltsamaale kogunedes saab tekkida uus ühiste huvidega sõprusring, mis
aitab vaimuelu veelgi toetada,” lisab Kalle.
Kursust plaanides mõeldi eelkõige neile, kel ammune
huvi Raamatute Raamatu ja kogudusetöös kaasaaitamise
vastu, aga näiteks usuteadust õppima minna pole mingil
põhjusel võimalik. Piiblikursuse läbinu võib korraldaja
hinnangul end kirikutöös varasemast kindlamalt tunda.

TEEMAD jaotuvad: jaanuar – religioon, veeb-

ruar – Piibel, märts – Jumal, aprill – Jeesus, mai – Jeesuse õpetus ja algkristluse sünd. September – Püha

Vaim,
oktoober
– vaimulik eluviis,
november – jumalateenistus,
detsember – kristlasena Jumala loodud
maailmas.
Kursuse ülesehitus:
REEDE
Alates kl 18 kogunemine
Kl 19 õhtusöök ja vestlusring: kuidas kuu möödus?
Kl 20 koduste tööde ühine tagasiside ja arutlus
Kl 22.30 sissejuhatav ööseminar „kiuslike” küsimuste
üle teema ääremailt, mida kirikuinimestelt tihti
küsitakse
Kl 00.00 palvus Taize stiilis
LAUPÄEV
Kl 8.30 hommikusöök
Kl 9.15 õpilaste ettevalmistatud jutlusega hommikupalvus
Kl 10 kolm akadeemilist seminari kohvipausi ja lõunasöögiga
Kl 15.30 armulauaga palvus
Kl 16 kojusõit

Kõiv võtab kokku: „On omavahelist osadust, põnevaid teemasid, isikliku elu jagamist, akadeemilist materjali – kõike! Viimase kuu eesmärk on mõtestada kristliku
teenimise viise endast lähtuvalt: mida saan mina saadud
pagasiga edasi teha? Ootame koostööd koguduste õpetajatelt, et nad julgustaksid inimesi kursusele tulema!”
Koduste tööde ja võimalike praktikate vorm ning
maht kavatsetakse kokku leppida õpperühmaga ühiselt.
„Me ei soovi kedagi kõrgete nõudmistega juba ette ära
ehmatada!” lubab Kalle. Lõpetajad saavad tunnistuse, aga
ainepunktidest on Kõivu sõnul veel vara rääkida – ehkki
tulevikus polevat välistatud seegi.
Ühe kogunemiskorra eest tuleb osalejal tasuda 40 €,
mis katab ööbimise, kolm söögikorda ja neli seminari.
Lisaks maksab transport Põltsamaale. „See ei tähenda, et
õppija peab kõik ise tasuma,” lohutab korraldaja. „Suhelge oma koguduse õpetajaga: võib-olla leiab kogudus võimaluse toetada! Investeering koguduse töötegijasse tasub
alati ära.”
PIRET RIIM

OTSEPOST

Kai Lappalainen hindab
kõrgelt Jumala sõna ülesMargus ja Rutt Sardis, kogunemiste algatajad. ehitavat rolli luterlikus
Fotod: Mirva Lappalainen
kirikus.

Teisipäeviti kell 18
Lasnamäele!

„Palvetan seal, kus mul on hea
palvetada. Enamasti oleme vaid
mina ja Tema. Sellisest individuaalsest suhtest aga ei piisa täieliseks osaduseks. Kõrvale oleks
vaja teisi, kelle suhe Jumalaga
integreeruks minu omaga, rikastaks, võimendaks. Kust teid ikka
mujalt leida kui kodu lähedalt
Lasnamäelt – nii et tulge, sõbrad,
ärge kõhelge – või kõhelge, aga
tulge ikka!”
Nii kutsub EELK Lasnamäe
Facebooki lehel Margus Sardis,
EELK Kadrina koguduse liige,
alates 2001. aastast koos perega
Lasnamäel elav jurist. Mõni aeg
tagasi hakkas ta aktiivselt uurima, millised võimalused on Lasnamäe luterlastel Jumalasõna
juurde koguneda. Ta ei jäänud
rahule kirikult saadud vastusega,
et selleks tuleb sõita kas kesklinna, Jürisse või Viimsisse.
Umbes samal ajal sai Soome
misjonär Eestis, Kai Lappalainen
südamesse alustada tööd Lasnamäe venekeelse elanikkonna seas.
Selle korraldamine ei tahtnud aga
hästi sujuda ja Kai otsustas asja
ootele jätta, kuni Jumal ise oma
plaanist märku annab.
Jumal andis märku sellega, et
juhatas Kai ja Marguse – kohtumiste vaimuliku sisu ja korralduse eest vastutajad – kokku. Toeks
EELK Tallinna Püha Vaimu

kogudus, kelle teenimispiirkonda Lasnamäe kuulub, ja EELK
Misjonikeskus, sai 2. detsembril
Lindakivi kultuurikeskuse konverentsiruumis teoks luterlaste
sissejuhatav kogunemine.
Kohaletulnud kõnelesid kõik
eesti keelt ja tõdesid, et ilmselt
on siinsed mõnikümmend tuhat
eestlast vaimulikult täbaramaski
olukorras kui vene keele kõnelejad, kellel kirik linnajaos olemas.
Jaanuarist on plaanis hakata eesti
keelseid luterlikke kogunemisi
korraldama Lindakivis igal teisipäeval algusega kell 18. Kuukavva mahuvad kaks piiblitundi koos
palvusega, pikem jumalateenistus
ja luterluse tutvustamise õhtu.
Marguse abikaasale Rutile
avaldas muljet, et õpetaja Lappalainen kasutas piiblitunni sisu
esiletoomiseks
slaidiesitlust.
Ühislauludki kuvati seinale ja
neid saatis kitarr. Piiblitekste said
ette lugeda need, kes soovisid.
Üks esimesi asju, mis ette võeti,
oli pattude tunnistamine. Koos
arutati, kuidas Jumala abiga edasi
minna, ja õhtu lõpetati, teetassid
peos, veel väiksemates vestlusringides.
„Kui te tulete kokku, siis on
igaühel midagi. ... See kõik toimugu ülesehitamiseks.” (1Kr
14:26). Teretulemast osalema!
PIRET RIIM

Ostes oikumeenilise välismisjoni seinakalendri EELK Misjonikeskusest 2,5 € eest,
aitad Peterburi eestlastel osa saada 2015.
aasta kirikupäevast ja vaimulikust laulupeost Tartus!
Kalendrit läbib Meie Isa palve eri keeltes.
2014. aasta kalendrite müügitulu saatis
EELK Misjonikeskus Siberisse: toetamaks
luterliku kiriku remonti Ülem-Suetukis ja
vanadest kirikupalkidest uue pühakoja rajamist Karatusas.

Armas lugeja!
Suur tänu, et olete olnud meiega selle aja
jooksul, mil oleme Jumala ja Teie toetuse
abiga võinud välja anda ajakirja Misjonifailid, nüüdse nimega Meie Misjon!
Need üksteist aastat on pikk aeg ja toimetus
palub: andke meile lahkesti teada, kui Teil
on ehk vahepeal muutunud nimi või aadress,
või kui Te mingil põhjusel enam väljaannet
Meie Misjon – nii kevad-sügise mahukamat
kui ka suve ja talve õhukest – oma postkasti
saada ei soovi.
Meie Misjonit võib edaspidi ikka lugeda ka
internetis: misjonikeskus.ee.
Oleme Teile väga tänulikud ka toetuse eest
Meie Misjoni väljaandmiseks!
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