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Tere, kallid sõbrad! 
 
Suvi jäi küll lühikeseks, kuid oleme jõudnud nii mõndagi ära teha. Uudiseid on palju ja selle üle 
tunnen suurt rõõmu! Selleks, et te saaksite misjonitööst rohkem pilte näha, on EKNK 
välismisjon nüüd ka Facebookis, vt http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/EknkValismisjon. 
Külastage, vaadake ja muidugi ka palvetage misjonäride ja misjonitöö pärast üldse. 
Olen loomult suhtleja ja minule läheb korda minu sõprade ja heade tuttavate käekäik. Mõtlen 
vahel, et huvitav, kuidas ühel või teisel läheb, millega ta hetkel tegeleb ja millest mõtleb. Nii siis 
mõtlesingi Mike Hennessey pere peale. Tunnen Mike’i ammu ja ta on olnud üks 
silmapaistvamaid misjonäre minu elus. Mõni aasta tagasi kolisid nad kogu perega 
Austraaliasse ja olen mitmeid kordi mõelnud, et huvitav, mis ta teeb. Kirjutasin Mike’ile ja 
palusin kirjutada artikli meie uudiskirja jaoks. Selles uudiskirjas saategi seda lugeda ja 
loomulikult ka misjonitööst, mis toimus suvel. 
Maikuus alustasime „misjonikoogi“ projektiga. See tähendab seda, et iga misjonipühapäev 
(EKNK Toompea koguduses on see iga kuu teine pühapäev) küpsetab keegi vabatahtlik koogi, 
mida müüakse kohvikus ja mille tulu läheb misjonitöö tarvis. Koogiküpsetamisega on nii, et 
sõbrad võivad oma oskused ja võimalused kokku panna ning valmistada koogi mitme peale. 
Kui tunned, et tahad sellest osa võtta, siis võta minuga ühendust. 
Teine projekt on käsitöökursused. Idee seisneb selles, et korraldame tasulised kursused, kus 
saab omandada mõne praktilise oskuse. Kursuste eest laekunud osalustasu ja valmistatud 
esemed lähevad samuti misjonitöö heaks. Täpsem informatsioon tuleb vahetult enne kursusi. 
16. detsembril on meie koguduses (Toompea 3) alates kella 18 avatud oikumeeniline 
misjonikohvik. Tere tulemast! Oled väga oodatud! 
 
Olen endiselt ootamas aktiivseid, misjonimeelseid inimesi, kes jagaks minuga oma ideid ja 
mõtteid misjonitöö edendamiseks. Anna teada ka juhul, kui saad vahel misjonikohviku 
toimkonnas abiks olla. Koos jõuab palju head tööd teha! 
 
Olge kõik väga õnnistatud!  
 
 
 
 
Monika Pavlovitševa 
EKNK välismisjoni sekretär 
5663 3503 
Toompea 3, 10130 Tallinn 
e-post: misjon@eknk.ee 
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Ma ei oleks üllatunud! 
Minu nimi on Mike Hennessey ja ma teenisin misjonärina 
Eestis aastatel 1994–2008. See aeg muutis minu elu. Ma 
abiellusin kauni eesti tüdrukuga ja nüüdseks oleme olnud 
abielus juba 10 aastat. Meil on kaks poega, vanem neist 
sündis Tallinna Keskhaiglas ja on viieaastane ning 
noorem sündis hiljuti Austraalias Sidneys. Mõtlen tihti 
selle üle, et kas Jumal oleks mind õnnistanud imelise 
abikaasa ja kahe pojaga, kui oleksin jäänud koju. 

Ma teenisin mitmel rindel, millest üks oli EKNK 
välismisjoni koordinaatori koht 2001–2005. Aastatel 
2006–2008 töötasin samas direktorina, hiljem jätkas seda tööd Peep Neimann. 

Direktorina oli mul eesõigus aidata paljusid eesti misjonäre. Näiteks tooksin meeskonna, kes töötas 
Iljinkas Astrahani lähedal, ja abielupaari, kes töötas Soomes venelaste seas. Me abistasime ka Margit 
ja Vitali Taksi, imelist kurtidest abielupaari, kes tänaseni kogu maailmas kurtide seas päästet 
kuulutavad. 

Mul oli eesõigus aidata ka eestlasi, kes alles alustasid misjonitööd. Kuidas ma saaksin unustada Allan 
ja Ava Lepikut, kes, olles ise invaliidid, ei vaadanud oma puuduste, vaid võimaluste peale ning läksid 
teenima Jordaania kurte muslimilapsi. 

Räägime ka Ainar ja Krista Kertsmikust. Neil oli murekoorem Itaalia kurtide inimeste pärast. Seetõttu 
jätsid nad oma kodumaa mugavused ja kolisid elama Itaaliasse. Minu jaoks oli suureks õnnistuseks, kui 
sain olla nende väljaläkitamise juures. 

Nüüd elan oma perega Austraalias. Olen ühe koguduse pastor ja teenin oma pere jaoks lisaraha 
elektrikuna. Mu abikaasa, kes oli Eestis õpetaja, on nüüd kahe poja pühendunud ema. Meie asukoht on 
küll muutunud, aga meie eesmärk jõuda inimesteni on jäänud samaks, nii nagu teil Eestiski. 

Me oleme siiani tegevad välismisjonis. Meie Sidney kogudus on rajanud ametikooli Vanuatul, saarel, 
mis asub Vaikses ookeanis Fidži saare lähedal. Sõidan juulis sellele saarele, et õpetada koolis elektri 
teemadel. Sul on võimalik selle projekti kohta rohkem teada saada meie koduleheküljel Youtube’i 
videoid vaadates. Meie koduleht on www.cornerstoneaog.com.au. 

Meie elu on muutnud suunda ja nagu ma olen märganud siit Austraaliast, siis on ka EKNK välismisjoni 
meeskond suunda muutnud. Uudiskirjadest, mida mul on aeg-ajalt palutud tõlkida inglise keelde, olen 
näinud, et välismisjonäride arv on vähenenud, samal ajal on aga kasvanud lühiajaliste misjonäride arv. 

Viimase aasta jooksul on olnud suur rõõm lugeda Iljinka ehitustiimidest, meeskondadest maride juurde 
ja isegi Mongooliasse. On põnev näha, kuidas lühiajalised meeskonnad on kasvanud sellest ajast, kui 
mina Eestist lahkusin. 

Lugedes teie plahvatuslikust arengust, meenub mulle aeg, kui olin alles noor kristlane. Olin olnud 
kristlane umbes viis aastat, kui tegin oma esimese misjoniväljasõidu Indoneesiasse. Mulle meeldis see 
väga ja juba kaheksa kuu pärast sõitsin Hongkongi, et Hiinasse Piibleid viia. Mõni kuu hiljem olin 
Filipiinidel, aidates korraldada noortelaagrit, ning järgmistel aastatel kulutasin kogu oma vaba aja ja 
raha erinevatele misjonireisidele. Need reisid tõid mind 1994. aasta jaanuaris lõpuks Eestisse. 

Paljud inimesed arvasid, et misjonireisidel käimine on lihtsalt üks etapp minu elus ja läheb varsti üle. 
Nad arvasid, et minu huvi misjonitöö vastu peagi raugeb. Nii ei ole siiski läinud. Mida rohkem ma 
misjonireise ette võtsin, seda suuremaks kasvas ka minu huvi misjonitöö vastu. Ühel hetkel mõistsin, et 
olen loodud teenima Issandat kuskil võõral maal ja selleks osutus Eesti. Nagu ma alguses mainisin, oli 
sõnakuulelikkuses Eestisse tulekul väga head tagajärjed. 

Ma mäletan üht jutuajamist, mis mul oli eesti misjonäri Peeter Radžikovskiga, kes teenis palju aastaid 
Lõuna-Venemaal. Ta ütles: “Mul on olnud siin üks õnnistatud aeg.” Tema misjonäriteekond algas 
lühireisidega ja ma olen kindel, et seiklused, mis Jumal paljude teie jaoks on planeerinud, saavad 
alguse otsusest minna ja õnnistada mõnd teist rahvast nädala või paari jooksul. 



Tervitan ja õnnitlen kõiki eestlasi, kes on osalenud misjonireisidel väljaspool Eestit. Kõiki neid, kes ei 
ole seda sammu veel teinud, tahan ma aga julgustada. Jumalal on plaan sinu elu jaoks ja välja minek 
võib olla osa sellest plaanist. See oli Jumala plaani osa ühe mehe jaoks Uus-Meremaalt ja ma ei oleks 
üllatunud, kui see oleks Tema plaan ka paljude eestlaste jaoks. Mike Hennessey  
 
Uudised misjonipõllult: 
 
 

Margit ja Vitali Taks 
 
 
Margit ja Vitali on meile suureks eeskujuks. Nad 
jõuavad nii palju. Tulevad misjonireisilt koju, 
tõmbavad korraks hinge ja lähevad järgmisesse 
kohta, kuhu Jumal neid saadab ja kus on vaja 
abi. 
Suvel käisid nad rahvusvahelisel konverentsil 
Hispaanias (1st European Christian Deaf Family 
Camp 22.06–04.07). Konverents oli pühendatud kurtidele peredele üle kogu maailma. Margit 
tunnistas, et Jumal on andnud üleloomuliku võimaluse suhelda eri maade inimestega nii, et 
nad üksteisest aru saavad. 
Hetkel on meie armsad misjonärid taas Venemaal. Algul külastasid nad Astrahani kogudust, 
kus on 5 aasta juubel, ja siis Volgogradi kogudust, kus on 10 aasta juubel. Mõlemas kohas 
toimub ka mitmepäevane konverents, kus nad kõnelevad ja lisaks korraldavad pereseminari. 
Nad tulevad 11. septembril tagasi ja juba 17. septembril sõidavad Gruusiasse − piiblikooli. 
Nagu näete, väga tihe graafik. Tööd on palju! 
Jätkuvalt vajame toetust ja eespalveid meie armsale misjonärideperele! 
 
 

 
Riho K. 
Kevadel saatsime veel ühe 
armsa misjonäri terveks 
aastaks kaugele maale 
(H..nasse). Riho on saatnud 
meile kirju ja fotosid. Enne, kui 
armas vend ära sõitis, ütles ta 
nii armsasti: „Ma olen 
tüdinenud siin sellist elu 
elamast, ma tahaks juba millegi 
vajalikuga tegeleda!“ Saan aru, 
mida ta sellega mõtles. Ta ei 
tahtnud elada enam enesele, 
vaid tahtis elada Jumalat 
teenides. Tuli ette probleeme 
viisadokumentidega, kuid kõik 
on lahenenud ja nüüd ta on 
seal. Õpib keelt, töötab ja osaleb aktiivselt koosolekutel. Koht, kus ta on, ei poolda üldse 
kristlikku tööd ja kogu töö käib nii-öelda varjatult. Jumal andku talle jätkuvalt tarkust ja julgust! 
Lisan siia Raivo kirja. Mõned sõnad on taotluslikult „vigased“, kuid loodan, et see ei sega 
lugemist. 
 
 



Tere, mu kallid vennad ja õed Kristuses! 
 
Minu tervitused meie EKNK Tallinna kogudustele! 
 
Suur tänu eestpalvete ja toetuste eest minu m..s.oni töös H..nas, Kunming’is. 
Töötan ühes kristlaste kurtide väikeettevõttes Hearts and Hands (’südamed ja käed’) tisleri-
juhendajana (http://www.heartsandhandschina.com/index.htm ning kurtide k.guduse töö 

järeleaitamises ja arendamises. See on mulle 
antud meelepärane m.sj.nikäsk Jumalalt. 
Sel päeval, 16. mail jõudsin Kunmingi üsna 
hästi − pärast ümberistumisi läbi 3 suure 
lennujaama, pika oote- ja sõiduajaga, kokku 
22 tundi. Ingrid tuli mulle lennujaama mini-
bussiga vastu ja viis mind ühe tuttava üüri-
korterisse puhkama, olin sel hetkel väga 
väsinud ja korralikult magamata. Mulle anti 
aega 2–3 päeva puhkamiseks ja tutvumiseks, 
kuidas Ingrid ja tema töökaaslased seal 
töötavad. Peaaegu kõik firma töötajad 
tundsid mu ära ja olid rõõmsad minu 
H..nasse tagasituleku üle. Kõik olid elevil ja 

uudishimulikud minu saabumise puhul. 
Mõne päeva möödudes hakkas Ingrid mulle Kunmingi kurtide koguduse juhtkonna koosolekul 
rääkima, millised mured ja probleemid on vaja lahendada. Vaja on jätkata aktiivsete 
tegevjuhtide ja tavaliikmete p..bli õpet, sest 2 aastaga, kui ma viimati Hiinas olin, on seal 
koguduse tegelik olukord muutunud natuke problemaatiliseks. Liikmete vahel on sisepinge, 
suhete kriis vanurite ja keskealiste seas, osa liikmeid on ära kolinud teistesse linnadesse 
elama, kus on suurem palk. Osa liikmetest, noored naised on sünnitanud juba beebid. Ma 
tegin uuringuid mitmete küsimustega hiina kurtide kr.stl.stega, probleemide lahti harutamiseks 
ja nõuannete jagamiseks aktiivsetele juhtidele, kuidas ohjata ja hoida oma koguduse vendi ja 
õdesid usus ja armastuses pika meelega. Nüüd ma tean paremini ja selgemini, mis toimub siin 
Kunmingi kurtide k.g.d.ses ja mida nad eelkõige vajavad ning millised puudused-takistused 
kõrvaldada ja kuidas julgustada neid aktiivselt osa võtma rohkem kursustest, seminaridest jt 
üritustest. 
Maikuu esimesel nädalal pidin ma uuesti vaevaliselt kiiresti selgeks õppima Hiina aktsendiga 
viipekeele, kuid sain ikkagi hakkama. Mind aitavad ka 2 Hiina viipekeele tõlki-õpetajat. 
Ma jutlustasin juba 28. mail Kunmingi ühes kurtide k.g.duse jumalateenistusel. Väikeses saalis 
oli nii palju rahvast, üle 60 inimese kuulamas mu kõnet p..blist teemal "Hoia oma süda 
Issandale ja saa pühitsetud Temas". Oli ka Issanda surma mälestamine, mille viisime läbi koos 
k.g.d.se juhi CaoCanboga. 



Alates juunist oli mul 
määratud siin kurtide 
koguduse ülesanded − igal 
esmaspäeva hommikul on 
hiina viipekeele süvaõpe, 
seda õpetab mulle 
korralikult minu abiline ja 
parem käsi Wei Dong (kurt 
naine). Igal teisipäeva 
hommikul on p..bl. tund (15 
min puhkepausiks) firma 
puidutöökojas 
noormeestele. Igal 
kolmapäeva hommikul on 
hiina viipekeele tund ja 
samal õhtul on kurtide 
k.g.d.suse toimkonna/ 
juhatuse koosolek, kus 

osalen mina koos Ingridiga alati. Räägime koos kurtidega, mis on tulekul ja teoksil vaja ette 
valmistada pühapäevaseks teenistuseks. Igal neljapäeva hommikul on pensionäride osadus, 
kus kõnelen p..bl.lugudest viipekeeles tõlgi abiga. Igal reedel olen vaba, üürikorteris uurin ja 
õpin hiina kirjakeelt, hieroglüüfi ja ka selle foneetikat (hääldamist). Igal laupäeva hommikul on 
samas konverentsiruumis ülistuslaulu harjutus pühapäevaseks teenistuseks. Ma hakkasin juba 
koos hiina kurtidega harjutama ülistuslaule ja ka tantse trummi saatel. Ma lisasin lavastajana 
uusi tantse trummiga hiinlastele prooviks ja neile meeldisid väga. Nad olid vaimustatud! 
Tööpäevadel sõidan laenatud jalgrattaga üürikorterist tööle 15 min ja seal, firma tootmishoone 
konverentsisaalis, toimuvad kõik üritused. Samas kiviviske kaugusel on puidutöökoda, kus 
sageli käin aitamas, kui vajatakse uue disainiga mööblit. Õpetan noori tislereid täpselt projekti 
lugema ja vastavalt tellimusele toodangut valmistama. Praegu on palju tellimusi juurde tulnud. 
Hiljem jagan tisleritele teadmisi, kuidas pehmet mööblit, (tugitooli, laia diivanit ja tumbat) 
valmistada. 
Juunikuu teisel nädalavahetusel käisin Kunmingist 300 km lõuna poole kahes linnas Kai Juanis 
ja Keijus. Need linnad asuvad Vietnami piiri 
lähedal, sealt 150 km. Nendel kr.stl.stel pole 
oma k..g.dust, kuid neil on olemas oma 
koduosadus ehk kodustatud k.g.dus. Nende 
kodudes jagasin p..bl.st loenguid, lugusid 
pühakirjast, saime koos olla eestpalves Hiina 
riigi ja rahva päästmiseks Issanda nimel, et 
tuleks suur ärkamine. Seal toimus ka ülistajate 
võistlusesinemine, kus olin žüriis. 
Minu viisa pikendus lõpeb. Saaksin veel taotleda 
viimast korda viisa pikendust 1 kuuks, 13.09 kuni 
12.10. Enne viisa lõppu pean ajutiselt Hiinast ära 
sõitma Vietnamisse või Hongkongi kuni 1 kuuks, 
et uuesti taotleda viisat. 
Kõike head ja ilusat suvenaudingut ning palju 
õnnistusi... 
 
Armastusega 
 
 
vend Raivo K 
 
 



 
Renat ja Ljubov Kempf 
Meie sõbrad Astrahanist 

 
Tervitame teid, vennad ja õed Eestist! Täname 
teid abi ja palvete eest, Jumal õnnistagu teid! Me 
jätkame teenimist Jumala Kuningriigi heaks. Meil 
käisid misjonärid Eestist, German ja Julia, ning 
viisid läbi telgiteenistused. Kogu meie kogudus 
osales telgiteenistuses, olid abiks. Haiged said 
terveks ja uued inimesed parandasid meelt. Üks 
vend meie kogudusest käis veeristimisel. 
Halleluuja! Käisime lastekodus, tegime lastele 
kingitusi, oli ka väike kontsert, lapsed olid väga õnnelikud. Lastekodu direktor oli meile väga 
tänulik. Au olgu Jeesusel, me ostsime maja, nüüd on meie uksed veel rohkem avatud Jumala 
teenimisele. Võtame vastu misjonäre, pastoreid ja muid teenijaid. Jumal olgu teiega! 
Pastor Renat Kempf 
 
Selle suve ehitusmisjoni reis 
Nagu ma eelmises uudiskirjas juba kirjutasin, oli 
ka sel aastal planeeritud ehitusmisjoni reisid. Algul 
pidi olema kaks rühma: üks pidi minema Astrahani 
ja teine Mari Eli. Kahjuks ei olnud meil määratud 
sel aastal Astrahani minna – soovijaid oli alguses 
palju, aga mitmetel põhjustel langesid paljud välja. 
Marimaa grupp sai ilusti kokku ja nad käisid 
Joškar-Olas kogudusemajale teist korrust, pastori 
perele korterit ehitamas. Grupijuht Titus Paldrok 
ütles, et nad jõudsid teha kõik, mis oli planeeritud. 
Nüüd saab pastor jätta maja terve esimese 
korruse koguduse kasutusse. 
See on eriline projekt! Inimesed, kes lähevad ehitusmisjoni reisile, maksavad kõik oma 
reisikulud küll ise. Kogudustelt laekuvatest misjoniannetustest toetame ainult ehitusmaterjalide 
ostmisega. See on hea võimalus ohverdada-investeerida oma aega, jõudu ja raha ning olla 
suureks õnnistuseks paigale, kuhu sa lähed. 
Praegu me juba arutame järgmise aasta plaane. Selline varajane asjaajamine aitab inimestel 
aegsasti puhkuseplaane teha ja alustada sõiduraha kõrvalepanemist. Seega − võid järgmiseks 
suveks kaaluda aktiivse puhkuse veetmist, võttes osa ehitusmisjonist. Hetkel on planeeritud 
minna Iljinkasse Astrahani lähedal, Joškar-Olasse Marimaal ja Krasnoborskisse Uljanovski 
lähedal, kus on samuti juba paar inimest kirjas. Mõtle! Kaalu! Palveta ja anna oma otsusest 
meile varakult teada! 
KES ANNAB, SELLELE ANTAKSE! 
Lk 6:38 

 
SINU VÕIMALUS OLLA ÕNNISTUSEKS JA SAADA ÕNNISTATUD!  

 
Saaja: Eesti Kristlik Nelipühi Kirik  
Swedbanki arvelduskonto 221014182298 
Selgitus: Misjonäri nimi või millist projekti soovite toetada 

 
Suur tänu palvete ja rahalise toetuse eest meie mis jonäride heaks! 

EKNK välismisjon, Toompea 3, 10130 Tallinn, tel +372 5663 3503; e-post misjon@eknk.ee;  


