VÄLISMISJON

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

Nr.2 2012a.

Tere kallid kaastöötajad!
Peab tõdema, et aeg on läinud kiirelt. Selle mõne kuu sisse on mahtunud mitmeid üritusi ja
tegemisi. Oluline on välja tuua, et meie tublid ja väsimatud misjonärid, Margit ja Vitali Taks, on
käinud Venemaa erinevates kogudustes, et toetada, julgustada, jagada õpetust nendega. See
on suurepärane töö, mida nad seal teevad ja see kannab vilja. Tänud igaühele, kes olete
võtnud kanda Margiti ja Vitali teenimist palvetes ja toetades misjonitööd. Aga täpsemalt oma
misjonireisist, nad räägivad ise.
Teine suurepärane asi on see, et meie misjonär Raivo Kurg läks aastaks Hiinasse, kus ta on
abiks kurtide töös nii sõnas, kui teos. Asjaajamine pole olnud nii kerge ja ladus, nagu ta võiks
olla, aga kui Jumal on meie poolt, kes saab olla vastu? Raivo jätkuvalt vajab kõigi meie
eespalveid ja toetust. Võib-olla just sina, kes sa seda uudiskirja praegu loed, tahad Raivot
„lapsendada“ selleks ajaks, mis ta Hiinas elab ja töötab? See tähendab, et kirjutad Raivole
julgustavaid kirju, saadad tähtpäevadeks kaardikesi või isegi väikest pakikest, palvetad ta eest
ja toetad ka finantsiliselt. Mõtle selle peale! Võib olla on see just sinu panus Jumala riigi
ülesehitamisel? Anna teada, kui sa tahad misjonitööga ühineda sellisel viisil.
Kolmas hea uudis on see, et meie suvised ehitusmisjoni grupid on peaaegu täis. On olemas
paar kohta mõlemasse rühma. Anna kiirelt endast märku, kui tahad veel liituda mõne gruppiga.
Kui sa tahtsid tulla, aga ei jõudnud end registreerida see aasta, siis mõtle juba järgmisele
aastale ;) Mõlemad rühmad vajavad eespalveid!

Olge kõik väga õnnistatud!
Monika Pavlovitševa
EKNK välismisjoni sekretär
Mob. 56633503
Toompea 3, Tallinn, 10130
E-post: misjon@eknk.ee

MISJONIREISIDE RAPORTID

Margit ja Vitali Taks
Margit ja Vitali on juba külastanud mitmeid kohti
Venemaal. Alati on suur rõõm kuulda, mida
Jumal igal pool teeb. Süda rõõmustab iga
inimese pärast, kes liitub Jumala perekonnaga.
Alati on hea kuulda, kuidas inimeste elud
muutuvad paremaks, kuidas lahku läinud
abielupaarid- taas saavad kokku, kuidas
inimesed loobuvad suitsust, alkoholist ja
narkootikumidest. Mõnikord Margit ja Vitali saavad selliseid häid uudiseid tagantjärgi, kui nad
juba kodus on. See kord nad olid siis järgmistes kohtades: Iževskis (06.-08.04.12), kus sai
päästetud 4 inimest ja uuendasid oma suhet Jumalaga 32 inimest; Sankt-Peterburg (25.03;
29.03.12); Sõktõvkar (12.-27.04.12) kus 7 inimest usaldasid oma elud Jumala kätte ja 27
parandasid meelt ja uuendasid oma otsuse elada koos Jumalaga; aprillis nad on olnud veel
Votkinskis ja Tšaikovskis. Margit ja Vitali korraldavad pere seminarid ja nõustavad inimesi.
Jumal võimsalt kasutab neid. Kui nad külastavad koole, siis neid juba tuntakse ära ja rõõmuga
lubatakse näidata lastele pantomiime, nendega mängida ja rääkida. Alati kutsutakse tagasi.
Selline võimas töö on saanud võimalikuks teie toetusel. Aitäh teile, armsad lugejad! Nüüd meie
misjonärid on minemas Hispaaniasse, kus on rahvusvaheline perekonverents kurtidele
inimestele ja nad on taas seal õpetamas.

Renat ja Ljubov Kempf
Tervitame teid vennad ja õed Eestist! Täname teid
teie palvete, abi ja toetuse eest meie kirikule.
Jätkame teenistust Jumala Kuningriigi heaks. Jumal
lisab päästetuid, on neid, kes on parandanud
meelt. Meie pere võtab vastu vastpöördunuid
inimesi ja jõukohaselt hoolitseme nende eest.
Toitlustame vaeseid inimesi, jagame nendele asju,
rääkides Jeesusest Kristusest ja Tema armastusest. Räägime Jumala armastusest läbi oma
suhtumise ja tegude. Vastpöördunud kiidavad Jumalat päästmise ja abi eest. Oleme
Jumalale nii tänulikud iga inimese eest. Samuti toimuvad teenistused ja palvekoosolekud ka
Bulgari külas – kõik on hästi!
Tahan jagada ka oma muret: minu pere vajab elamispinda, sest meil pole oma kodu. Meil on
kaks last. Kogu mu pere teenib Jumalat ja võtab vastu inimesi, kes vajavad abi.
Jumal õnnistagu teid ja meelestagu teie südameid. Tänan teid kõige eest!
Me armastame teid ja palvetame teie eest! Jumalaga!
Astrahan - Ilinka. Pastor Kempf Renat, Ljuba, David, Anna.

Ilinka koguduse pastori kodus, alati on uksed avatud kõikidele abivajajatele! Koostöös õdede
ja vendadega Eestist ja Norrast, saab ka seal korraldada abipakkide jagamist, mis mõnele
perele on väga suureks materiaalseks toetuseks.
Suvel on meie sõprade juurde Astrahani, minemas mitmeid abivägiosi: ehitusmisjoni grupp ja
siis veel telgifestivali korraldajad. Töö, mida alustasid meie misjonärid, läheb ilusti edasi!
Kohalik kogudus on väga tubli, kuid vajab veel meiepoolset toetust ja palveid!

Selle suve lühimisjoni reisid
See aasta on taas võimalus aktiivselt puhata võttes osa ehitusmisjonist. Inimesed, kes lähevad
lühimisjonile, maksavad ise kogu oma sõidu eest ja veel panustavad oma aja ja oskusi
naaberrahva teenimiseks. Kaks gruppi sõidab Venemaale.

20. juuli - 5. august 2012
MARI ELi
Sugulasrahvaid käivad teenimas erinevad kirikud ja EKNK välismisjon on võtnud enda
vastutuseks hoolitseda Marimaa eest. Oleme käinud igal aastal evangeelse grupiga ja see
aasta soovime minna ka ehitusgrupiga. Eesmärk on ehitada koguduse maja teisele korrusele 3
tuba, wc, dušši ja köögi. Selle maja ostsid soomlased ja remontinud on Udmurdi koguduse
misjonärid (uus katus, juurdeehitus toa wc, koridori ja duššiga ning saun eraldi majas). Raha
on tulnud ka Soomest ja Tatarstanist. Pööningul on praegu puidust karkass. Vaja on panna
soojustus, juhtmed, kipsplaadid, seejärel pahteldada,
värvida, teha põrandad ja lagi. Elada saab koguduse majas.

14.-28. juuli 2012
ASTRAHANi
Ilinka koguduses käisime ehitamas ka eelmine aasta. See
aasta on vaja lõpetada koguduse juures mitmed tööd mis
pooleli
jäid
ja
lisaks
ehitada
misjonikeskuses
meeskondadele elamiseks ruumid. Nimelt augustis sõidab
sinna Eestist 14 inimest koos German Andreeviga, et läbi viia evangeelsed üritused (käia
lastekodus, rehabilitatsioonikeskuses, külastada endisi koguduse liikmeid, viia läbi telgifestival
jne). Elamine toimub Renati pool misjonikeskuses, Volga jõe kaldal.
See on hea võimalus saada õnnistatud, olles ise teistele õnnistuseks.
Kogudused, palun toetage neid kes lähevad, nii palves kui ka rahaliselt.

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;

