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Misjonitöö korra väljatöötamise aluseks on võetud:
1. EKNK Misjonäride sisekord ja selle lisad (kinnitatud Misjonikomitee poolt; 9.01.2002)
2. EKNK Misjonitöö sisekord ja selle lisad (kinnitatud Misjonikomitee poolt; 16.08.2011)
3. EKNK Põhikiri
4. EV seadusandlus

EKNK MISJONITÖÖ PÕHIMÕTTED
•

Deviis:
“Maailma Otsani…” Apt.1:8
“Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad
Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni!”

•

Eesmärk:
Saades jõu Pühalt Vaimult olla Jumala tunnistajad oma kogukonnas, kogu Eestis, naaberriikides ja
maailma otsani.

•

Missioon:
Teha jüngreid üle maailma, kuid esmalt Eestimaal, kuulutades rõõmusõnumit Püha Vaimu väes.
Mt.28:19-20 “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu
nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev
teie juures ajastu lõpuni.”

• Strateegia:
Läbi koguduste viia ellu misjonitööd alljärgnevalt:
1. EKNK kutsub üles kogudusi võtma regulaarset armastusohvrit Eestimaal ja mujal maades koostöö
raames toimuvate misjoniprojektide vajaduste katteks.
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2. PIKAAJALISED MISJONÄRID
3. KOGUDUSTE, GRUPPIDE JA ÜKSIKISIKUTE INITSIATIIVIL TOIMUVATE MISJONIPROJEKTIDE
LÄBIVIIMISE TOETAMINE JA JULGUSTAMINE EESTIMAAL NING MUJAL
EKNK misjonärid ja misjoniprojektid on oma kodukoguduse vaimuliku autoriteedi all ja kodukoguduse
poolt läkitatud, see on eelduseks saada toetust EKNK-st.
Lepitud misjoniprojektide ja suundade elluviimise eest vastutavad täielikult toetuse saajad.

2.

PIKAAJALISED MISJONÄRID

2.1.

Eeltingimused

Siia kategooriasse kuulub isik, kes kogeb Jumala kutset asuda täisajalisele misjonitööle ning omab head
tunnistust oma koguduses ja väljaspool.
Kandidaat peab isiklikult esitama oma avalduse koos kolme soovitusankeediga (Lisa 1: soovitusankeet)
ning esimese misjonil olemise jooksva aasta tegevusplaani (Lisa 2: tegevusplaan) ja täitma misjonäri
avalduse (Lisa 3: misjonäri avaldus) EKNK juhatusele.
-

2.2.

Tulevane misjonär peab olema eelnevalt aktiivselt tegutsev mõnes oma kodukoguduse
teenistusharus.
Kandidaadil peab olema eelnev misjonitöö kogemus misjoniprojektides osalemise kaudu.
Kasuks tuleb piiblikooli või muu ettevalmistava koolituse läbimine.
Samuti oleks hea tulevase teenistuspiirkonna keele oskus vähemalt algtasemel ning eelnevad
teadmised tulevase teenistuspiirkonna kultuurist ja tavadest.

Teenistuse koht ja vorm

Teenistuse koha määrab:
• kandidaadi soov Jumala kutsumise alusel;
• kodukoguduse pastori või praosti soovitus;
• pastorid tulevases teenistuskoha piirkonnas või tunnustatud misjoniorganisatsioonid.
Lõpliku otsuse kinnitab EKNK juhatus.
Misjonäri läkitajaks ja vaimulikuks suunajaks on tema kodukogudus ja pastor, kuid ta allub
administratiivsetes küsimustes töölepingus määratud isikule.
Teenistuse vorm määratakse koostöös läkitava koguduse pastoriga töölepingus, mis sõlmitakse enne
misjonäri teenistusse asumist. Teenistuse käigus võib koostöös oma kodukoguduse pastoriga ning
teenistuskoha piirkonna juhi/juhtidega, avaneda ja/või lisanduda teisi teenimise võimalusi, mis
lepitakse kokku jooksvalt, kuid mitte harvem, kui kord aastas ette.
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EKNK soovitab, et misjonär looks suhteid ja igal võimalusel teeks koostööd teenistuspiirkonna
koguduse/koguduste juhi/juhtidega.
Iga misjonireisi/misjoniprojekti käsitletakse eraldiseisvana ning misjonäriga sõlmitakse enne
misjonipõllule lahkumist eraldi tööleping (töövõtuleping vs käsundusleping) ja selle lisad (ametijuhend
jne). Kui lepingutingimused ja põhimõtted on sarnased, siis tasustamise ja vajadusel ka muude
põhimõtete osas eristatakse erinevaid lepinguid:
• 0-3 kuu pikkune misjoniprojekt – tähtajaline tööleping fikseeritud päevapalgaga,
• rohkem kui 3-kuuline misjoniprojekt - tööleping põhitasuga. Tasu suurus ja maksmise kord
määratakse kindlaks sõlmitava lepinguga.
Lisaks sõlmitakse misjonäriga misjonäri leping (Lisa 4: misjonäri leping) kus sätestatakse ka igakuine ja
–aastane aruandluse kord (Lisa 2: tegevusplaan, Lisa 5: tööaruanne).
-

-

-

Pikaajalised misjonärid peavad vähemal aastas korra ette kooskõlastama oma tegevusplaani,
millise kinnitavad EKNK juhatusega ning mis peab olema eelnevalt kooskõlastatud
kodukoguduse pastoriga (Lisa 2: tegevusplaan).
Kui misjonäri töölepinguvormiks on tööleping põhitasuga, siis ametliku kohustusliku
kodusviibimise ajal (üks kord aastas) makstakse talle jätkuvalt palka, vastavalt teenistuses oleku
ajale.
Igal misjonäril on õigus võtta korralist puhkust vastavalt Eesti Vabariigi töö- ja puhkeaja
seadusele.

EKNK soovitab, et üldjuhul misjonärid läheksid välja kahekesi ja/või meeskondades (Luuka ev. 10:1).

2.3.
•
•

•
•

•
•

Finantstoetus (s.h. ilmalik teenistus, kindlustus)

Misjonäri töötasu ja sellega seonduv aruandlus määratakse kindlaks töölepingus. Päeva- või
kuupalga määra kinnitab EKNK juhatus.
EKNK soovitab igal misjonäril leida endale lisaks sponsoreid, kuid kui sponsorlus hõlmab sama
projekti või läkitatud tegevust, millist toetab ka EKNK, siis soovib EKNK seda teada; nimetatud
projektide sponsorlust on võimalik kanda ka EKNK arveldusarvele, mis edastatakse täies mahus
otstarbeliselt tehtule.
EKNK soovitab, et ka misjonäri läkitav kogudus toetaks läkitatut igakuiselt.
Materiaalne väärtus (hooned, sõidukid, inventar jne), mis on ostetud EKNK finantseerimisel, kuulub
EKNK’le; seda ei saa müüa, vahetada ega kinkida ilma EKNK nõusolekuta (EKNK Materiaalse
Vastutuse leping).
Kindlustuslepingu vormistamise ja tasumise osas lepivad EKNK ja misjonär kokku eraldi.
EKNK soovitab, et misjonär annaks kogu oma tööaja teenistuse jaoks. Kui kerkivad esile olukorrad,
kus misjonär on oma vajaduste katmiseks siiski sunnitud osalise ajaga töötama, järgides apostel
Pauluse eeskuju (Apostlite teod 18:3), võib ta seda teha. Teatud riikides ei olegi võimalik muud
moodi misjonitööd teha, kui ilmaliku töö kaudu.

2.4.

Palvetoetus ja tagasiside
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•
•

•
•
•

Soovitame misjonäril leida kaaslasi, toetajaid ja partnereid oma kodukoguduse, perekonna ja
sõprade hulgast, kes kannavad teda palves enne teenistuskohta asumist ja teenistusaja perioodil;
Samuti jagada neid palvevajadusi kokkulepitud moel kogu EKNK´s. Aruandlus kodukogudusele ja
EKNK’le ei saa olla harvem, kui kord kuus, kuid see oleneb misjoniprojekti kestvusest (võib
sisaldada audio- ja videoklippe, pilte). Saadetud info peaks kajastama misjonitöö edusamme,
võitlusi, eestpalvesoove, tunnistusi jne.
Misjonär on kohustatud hoidma kodukogudust ja EKNK-d kursis oma kontaktandmetega, ka juhuks
kui on vaja saada kiiresti ühendust.
Kui misjonär misjoniprojekti ajal peab lahkuma oma tööpiirkonnast või muud projekti tingimused
muutuvad , peab ta andma sellest oma kontaktidele sellest teada.
Enne misjonäri misjonipõllule lahkumist toimub kandidaadi õnnistamine koos käte peale
panemisega (1Tim.1:6; Heeb.6:2) kandidaadi kodukoguduses, kus võimalusel on kaasatud EKNK
juhtkond, praostid jne. Õnnistamine võib toimuda ka EKNK suurüritustel.

2.5.
-

-

2.6.

Muu
Olukordade esile kerkimisel, kus vallaline EKNK poolt välja läkitatud misjonär tahab abielluda
inimesega oma teenistuskoha piirkonnast, peab misjonär sellest teavitama end läkitanud
koguduse pastorit enne kihluse välja kuulutamist.
Eestisse tagasi pöördumisel peab misjonär olema teadlik võimalikust kultuurišokist, eriti kui ta
on teeninud kohas, kus elustandard on olnud oluliselt erinev Eesti elustandardist; samuti
tagasinaasmisega seotud taasalustamisega seotud raskustest.

Teenistuse lõppemine

Kandidaat on kohustatud oma teenistusaja perioodi või projekti lõppedes kohtuma ning kogetut
jagama kodukoguduses ja ka töölepingujärgse juhiga.
Samuti esitama:
 Põhivara nimekirja, mille eest misjonär on olnud vastutav EKNK ja tema vahel sõlmitud
lepingu alusel (EKNK Materiaalse Vastutuse leping);
 Täielikud finantsaruanded koos seda kinnitavate dokumentidega;
 Tööaruanded.
EKNK jätab endale õiguse lõpetada misjonäri teenistus, kui misjonär ei tegutse Piibli, EKNK Põhikirja ja
muude reglementide alusel.

3. KOGUDUSTE, GRUPPIDE JA ÜKSIKISIKUTE INITSIATIIVIL TOIMUVATE MISJONIPROJEKTIDE
LÄBIVIIMISE TOETAMINE JA JULGUSTAMINE EESTIMAAL NING MUJAL
3.1.

Tingimused
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EKNK kogudused, muudel tingimustel moodustunud grupid, samuti üksikisikud saavad kaks korda
aastas taotleda toetust misjoniprojektidele. Projektide esitamise tähtajaks on 15. november ja 15.
mai.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

3.2.

Peatingimuseks toetuse saamisel on, et projekti läkitajaks on EKNK kogudus, ka juhul, kui
tegu on üksikisiku/te ja/või mitme koguduse/organisatsiooni ühis- ja/või projektiga.
Samuti peavad projektide eesmärgid vastama EKNK põhikirjale, Kirikukorrale, muudele
regulatsioonidele ning EKNK misjonitöö korrale.
Eelistatud on projektid, mis kaasavad rohkem inimesi ning on jätkusuutlikud ja arenevad
edasi ka tulevikus.
Taotleja peab esitama projektitaotluse (Lisa 6: misjoniprojekti taotlus) vastavalt kinnitatud
korrale.
Otsuse millised projektid saavad toetust, teeb EKNK juhatuse poolt määratud komisjon kahe
kuu jooksul projektide esitamise tähtajast.
Taotlevad projektid võivad puudutada misjonitööd Eestimaal või muudes maades, kuid
peavad vastama EKNK misjonitöö põhimõtetele ning projekti läkitajaks ja vaimulikuks
suunajaks peab olema üks või enam EKNK kogudustest ja pastor.
Kui projekti toimumise ajal muutub projekt või selle elluviimise tingimused oluliselt (üle
20%) peab sellest projektijuht teatama toetusest teavitanud isikule/-tele. Juhul, kui projekti
ei toimu või see ei viida ellu lepitud eesmärkide kohaselt on EKNK´l õigus saada tagasi
tasutud finantstoetus.
Finantstoetus makstakse eranditult välja EKNK koguduse arveldusarvele, kes on projekti
elluviija või selle toetaja ning mitte varem, kui kaks kuud enne projekti algust. EKNK ei
maksa toetust eraisikutele ja üldjuhul ka mitte muudele organisatsioonidele.
Soovitatavalt on projektil lisaks EKNK’le veel finantsiliselt ja muul moel toetajaid; EKNK
eeldab, et projektitaotleja annab nendest 100% teada.
Projekti käigus soetatud vara ja inventar jääb projekti lõppedes läkitanud koguduse
omandisse ja vastutusse.
EKNK sooviks on, et läkitaja kogudus kannaks projekti palves ning õnnistaks projekti
alustades läbiviijad teenistusse käte peale panemisega (1Tim.1:6; Heeb.6:2).

Projekti lõpetamine

Projekti läbiviija on kohustatud projekti lõppedes koostama aruande projekti toimumise käigust ning
eesmärkide saavutamisest (Lisa 7: projekti lõpetamine).
Kokkuvõte võiks sisaldada ka audio, video või pildimaterjale; samuti võiks selle käiku kajastada EKNK
listis, kodulehel vastavalt võimalustele.
EKNK jätab endale õiguse lõpetada ühepoolselt projekt, kui seda ei viida ellu kokkulepitult ning ei vasta
Piibli õpetusele, EKNK Põhikirjale ja muudele reglementidele.
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