VÄLISMISJON

“Vaid
Vaid te saate väe Pühalt Vaimult,
kes tuleb teie üle ja te peate
olema minu tunnistajad
Jeruusalemmas ja kogu JuudaJuuda- ja
Samaariamaal ning ilmamaa
äärteni." Apostlite teod 1:8

Nr.1 2012a.

Tervitus
Minu nimi on Monika Pavlovitševa. Asusin just välismisjoni sekretäri kohale tööle. Misjonitöö on
mu südameasi ajast, mil ma päästetud sain ja Jumal hakkas vaikselt minu südamele panema
misjonitööd. Sellest ajast on juba peaaegu 20 aastat möödas. Olen tänulik Jumalale iga
võimaluse eest, mil saan Teda teenida.
Usun, et meil kõigil on oma misjonipõld olemas, kus iganes me poleks ja kuhu iganes me ei
läheks. Meil on võimalik teha misjonitööd iga päev! Me võime tunnistada Jumalast oma perele,
oma naabrile, oma töökaaslasele ja võime sõita just sinna, kuhu Taevaisa meid saadab. Meil on
alati võimalus olla kaasas selle tööga isegi kodust väljumata. Hommikul, paludes õnnistust ja
head käekäiku endale ja oma perele, palu seda ka inimestele, kes on parajasti misjonitööl kodust
kaugemal. See ei võta palju sinu ajast, kuid see toob suurt võitu vaimumaailmas. Alati on
võimalus toetada misjonäre ka materiaalselt. Mõni euro igakuiselt misjonitööks saab olema
suureks õnnistuseks nii andjale, kui saajale. Võib-olla on Taevaisa sind õnnistanud julgustamise
anniga, kasuta seda kirjutades misjonäridele ja julgustades neid. Ole kaasas misjonitööga!
Soovin kogu hingest, et meie südamed oleks avatud Jumala tahtele.
Olge kõik väga õnnistatud!
Monika Pavlovitševa
EKNK välismisjoni sekretär
Toompea 3, Tallinn, 10130
Tel. 6607874
E-post: misjon@eknk.ee
www.eknk.ee/valismisjon

MISJONIREISIDE RAPORTID

Johannes Kudrin
Gruusia (september 2011)
Selle aasta sügisel saab juba 4 aastad, kui meie misjon
alustas tööd Gruusias. Täna võime öelda, et see visioon ja
eesmärk, mis meil oli, sai täidetud. See oli tohutult
sündmusterikas aeg nii meile, kui ka Gruusia poolele. Meid
kutsuti sealsete kristlaste poolt. Saime teenida koos
kohalike kogudustega.
Meie julgustasime neid alustama avalikult teenimist. Algul
oli see väga raske. Kahel viimasel aastal saime juba
korraldada telgi festivale. Said üles tõstetud kohalikud
usklikud eripaikadest, kes nüüd ise jätkavad seda tööd.
Järgmisel aastal nad korraldavad juba iseseisvalt telgi
festivali, kuhu me oleme ka kutsutud. See, et nad ise seda
korraldavad, annab meile võimaluse minna edasi tegema seda tööd.

Nagu te kõik teate, elas Gruusia raskeid aegu üle. Peale sõjalist konflikti oli väga palju kodutuid
inimesi, kellel polnuid elementaarseid asju elamiseks. Me saime neid aidata humanitaarabiga.
Jagasime inimestele toidupakke. Meenub üks meesterahvas, kes sattus telgiteenistusele täiesti
juhuslikult ja möödaminnes. Ta sai ka toidupaki. Kui ma teda natukene hiljem nägin, istus mees
käed taeva poole, nuttis ja tänas Jumalat.
Veel on tore lugu rääkida kohalikest memmedest.
Nad müüsid läheduses päevalille seemneid, et mingitki
kopikat teenida, sest vaesus on nii suur. Kui meile telki
tuli kohalik õigeusu kiriku preester ja riidles meiega, siis
memmekesed astusid meie kaitseks välja ja ütlesid, et
siiamaani polnud kellelgi sooja ega külma nende
käekäigust, kuid need inimesed tulid, rääkisid meiega ja
andsid süüa.

Eelmine aasta oli meie meeskond Gori linnas koos rootsi
sõpradega. Rootsi sõbrad kinkisid kohalikule kogudusele
suure 40.kohalise bussi, millega sai kogu ümbruskonna
küladest tuua inimesi teenistusele. Inimesed olid väga
õnnelikud.
Oleme tänulikud pastor Gelale, kes kannab hetkel kogu
teenistust.
Loodame, et tal tekkib ruttu hea meeskond, mis on väga
oluline.
Võib rahuliku südamega öelda, et on hea ja tõsine töö tehtud!
Hispaania (oktoober 2011)
Oktoobris käisime Hispaania eripaikades. Olime kutsutud kohalike usklike poolt. Nad tundsid, et
nad vajavad õpetust evangeliseerimisest ja otsisid meid ülesse. Nüüd me nägime ise ka seda
teravat vajadust õpetada ja julgustada neid. Oleme kutsutud nendega koostööle. Lähitulevikus,
kui Jumal avab teed, läheme Hispaaniasse nii kauaks, kui just vaja on. Alustame seal ja
lähimaades tööd. Tahame avada seal misjonikeskuse.
Palume jätkuvalt palvetada meie eest, et töö läheks võimalikult sujuvalt.
Võtame tänulikult vastu igasugust abi: palveid, finantsilist abi ja kui kellelgi on südames tõsine
soov abiks olla, siis tere tulemast.
Olge väga õnnistatud!

Vitali ja Margit Taks
Bulgaaria- 15.09 – 07.10.2011
Bulgaariasse me läksime meie sõprade kutsel, keda me pole näinud 20 aastat ja kes ise leidsid
meid läbi interneti. Saabudes Sofiasse
külastasime kurtide klubi, kus kohtusime
sõpradega ja ka teiste mittekristlastest
kurtidega. Hiljem liikusime Plovdivi, kus samuti
kohtusime mittekristlastest kurtidega, näidates
neile kristlike filme, mis on suunatud kurtidele ja
rääkides nendele usust Jumalasse. Liikusime ka
edasi Varnasse, seal lisaks filmide näitamisele,
korraldasime ka pereseminari. Kahjuks polnud
meil viipekeele tõlki kirikus, kuid siiski sai
päästetud üks noormees. Bulgaarias läks kõik
hästi ja sõbrad Bulgaariast peavad meid meeles
ja tunnevad huvi meie misjonitöö vastu.

Astrahan oktoober 2011
Meie misjonireis Astrahani oli väga viljakas. Sinna tulid kokku mitmed kurdid üle Venemaa ja olid
ka esindajad Kasahstanist ja Azeibardžaanist. Kaks päeva järjest, hommikust õhtuni pidasime
plaane, kuidas tulevikus korraldada Venemaal konverentsi ja evangeliseerimist. Sai valitud ka
kurt koordinaator, kes võtab ühendust kogudustega, kus on kurtide teenistus. Ta sai ka piiskopi
poolt õnnistatud.
Petrazovodsk oktoober 2011

Seal me korraldasime piibli- ja pereseminare. Kurdid
tulid ette ja parandasid meelt. Korraldasime ka
osadust ja õppetust kohalikele liidritele, et nad
saaksid julgustatud ja täis Püha Vaimu, et jätkata
oma teenistust Issandale. Veel me külastasime
linnast väljas, umbes 25 km, ühes külas, kaks
erinevat koduosadusgruppi.

Riia november 2011

Novembris me külastasime Riia linna ja
korraldasime seal pere seminari. Kaasas oli meil üks perekond Taanist, kes tahtsid aidata
humanitaarabiga, kui ka ülistuses. Me veetsime mitmeid tunde nendega koos ja nende pastor oli
imestanud, et kurdid ka kuulutavad. Järgmisel päeval sai päästetud 5 inimest, kellega me veel
veetsime koos aega linnas jalutades ja suheldes.
Me oleme tänulikud Jumalale, et ta viib meid edasi ja annab võimaluse kohtuda mittekristlastest
kurtidega, et nad saaksid kohtuda Jeesuse Kristusega, kui oma Päästjaga.

Tulekul on!
EHITUSMISJONID

Mida teha meil, kellele sõnaga kuulutamise andi ei ole eriti antud, küll aga põleb sees igatsus
maailma mineku käsku täita?
Oleme selleks ühe võimaluse leidnud, minnes appi sinna, kus kogudusetelk vajab toestamist.
Me oleme saanud ise abi möödunud aastakümnetel, nüüd on aeg anda seda edasi. Meil on, mida
anda!
Suvel 2011 käis üksteist meie kiriku liiget Tallinnast, Koselt ja Kuressaarest ehitusmisjonil LõunaVenemaal Ilinka külas. Koos kohaliku kogudusega remonditi palvemaja, ehitati lastele
mänguväljak, heakorrastati palvemaja ümbrus. Ühiselt sõideti, tehti tööd, palvetati, tutvuti
kohaliku eluga, söödi ja puhati. Igas mõttes kuum vastuvõtt kohapeal innustas eestlasi välja
panema oma parimat - kohalike jaoks hämmastavat tööindu. See reis oli õnnistuseks nii tulnutele
kui võõrustajatele. Mõlemad pooled said rohkesti enam, kui nad ära andsid - nii juhtub Jumala
poolt näidatud teel.
Ja igaüks, kes teist on osav, tulgu ja tehku kõik, mida Issand on käskinud: elamu, selle telk ja
kate, haagid ja lauad, põiklatid, sambad ja jalad / 2Ms 35:10-11.
Nii oleme uuesti ka sel suvel minemas välja kaugele Venemaale. Jätkame tööd Ilinkas ja uus siht
on ees Joškar-Olas. Tule kaasa!

14.-28. juuli
ASTRAHAN 2012
Ilinka Antiokia kogudus ootab meid appi!

20. juuli - 5. august
MARI EL 2012
Joškar-Ola kogudus ootab meid appi!

Transpordi, viisa- ja söögiraha 350 €
osalejate kulul.
Kohtade arv on piiratud.

Lisainfo ja tulekust teatamine:
Titus Paldrok
titus.paldrok@toompeakogudus.ee

KES ANNAB, SELLELE ANTAKSE!
„Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse
teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi." Lk 6:38
SINU VÕIMALUS OLLA ÕNNISTUSEKS JA SAADA ÕNNISTATUD!
Saaja: Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
Swedbank arvelduskonto: 221014182298
Selgitus: Misjonäri nimi või millist projekti soovite toetada
Suur tänu palvete ja rahalise toetuse eest meie misjonäride heaks!
EKNK välismisjon, Toompea 3, Tallinn 10130, tel +372 6607874; e-post misjon@eknk.ee;

