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Misjonipüha  tervitus 
Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, 

nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. 

Ef.4:32 

Lugupeetud koguduste õpetajad ja kaastöölised!     

  

Tervitame Sind hea kaastööline EELK Misjonikeskusest. Oktoobrikuu neljandat pühapäeva soovitame 

tähistada kogudustes EELK misjonipühapäevana. Igal aastal on see üleskutse innustanud kogudustes 

palvetama ja mõtlema misjoniülesandele, mille Jumal ise on läbi ajaloo usaldanud oma rahvale.  

 

Misjonikeskus toetab oma võimaluste piires EELK kogudustes tehtavat tööd. Oleme ka välismisjoni osa 

arendanud. Meie misjonärid Liliann ja Hannu Keskinen perega on Peterburis, Jaani koguduses Jumalat 

teenimas. Üks noor kristlane valmistub järgmisel aastal asuma misjonipõllule ja oleme leidnud ühenduse ka 

eestlasest misjonäriga, kes töötab Hiinas.  

 

Ka meie omal maal on misjoniülesande täitmine oluline. Oleme selle eesmärgi saanud misjonikäsust – tehke 

jüngriteks need kes veel ei ole!  

Viimase usu ja elu  (EUU-2010) uuringu tulemused annavad kogudustele mõtlemisainet, mis suunas oma 

misjoni tegevust kujundada. Tooksime esile kaks olulist näitajat. Esiteks, et vaid 10% kogudusse kuuluvatest 

inimestest loeb Piiblit iga päev ning teiseks, et kõige vähem tunnevad huvi usuasjade vastu noored inimesed 

– vaid 2,4% 15-20 aastastest noortest peab usku eriti tähtsaks. Mõtlemapanevaid näitajaid leidub selles 

uurimuses veelgi. Seetõttu soovime, et igas koguduses võetakse midagi ette, et Piibli igapäevane kasutamine 

muutuks aktiivsemaks ja järelkasvav põlvkond leiaks tee kirikusse. 

 

Misjonikeskusel on partnerid, kes aitavad Eestis tehtavat tööd rahastada. Loodame, et see on motivaatoriks 

Eesti toetajatele, et meie oma inimesed leiaksid rohkem võimalusi ja põhjusi misjonitöö toetamiseks. Oleme 

küsinud oma partneritelt, mida saaksime nende heaks teha?  Elame ajas, kus üks meie Soome 

partnerorganisatsioon vajab eriti meie eestpalveid. Oleme lubanud seda teha ja soovime, et ka teie leiaksite 

võimaluse võtta oma koguduses kirikueestpalvesse misjonitöö kogu maailmas.  

 

Vajame teie eestpalveid, aga ka koostööd ja annetusi. Oleme tänulikud teie toetusele ja ettepanekutele. 

Jumal on meid oma õnnistusega hoidnud ja saatnud. Meil kõigil on omalt poolt võimalik seda Jumala andi 

edasi jagada. Külvitöö aeg kestab, soovime õnnistust ja vaimuväge kolleegidele ning kaastöölistele.  
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