
 

Armas sõber!  

Enne, kui sa loed uudiseid, tahan koos sinuga korraks mõelda küsimusele: 

“Milline koht on misjonitööl minu elus?”.  

On see kord kuus pühapäevasel teenistusel uudiste kuulamine, lühike palve, 

mõningane annetus, uudiskirja lugemine või … südameasi?  

Teame, et Jeesus andis meile misjonikäsu minna ja teha jüngriks kõik rahvad 

(Mt. 29: 19,20).  

Ent kuidas me igapäevases elus seda käsku täidame? Millal ja millise tulemu-

sega? Või oleme hoopis arvamusel, et sellega tegelevad juba niigi paljud ini-

mesed?  

Aga mõtle, Jumal on igaüht kutsunud! Sind ja mind! Ta on meile lubanud olla 

alati meiega. Kas miski veel “hoiab kinni”? 

Kes teeb ära töö, mis on mõeldud just sulle? 

Ootan ikka pikisilmi abilisi. Ootan, et võtad minuga ühendust ja jagad oma 

mõtteid misjonitööst. Ootan aega, millal abipakkujatest tekkib järjekord :) 

Ootan, millal Jumala lastest kasvab ühte hoidev perekond. Üks tulemusterikas 

ja kadestamisväärne meeskonnatöö toimuks meie seas. Ootan, et Jeesus pais-

taks meist igaühest iga päevaga rohkem ja rohkem välja.  

Usun, kui me paneme oma prioriteedid paika, siis paljud asjad meie eludes 

muutuvad.  

Tere tulemast misjonimeelsete sekka! 

 

Monika. 
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Ja ma annan teile uue 

südame ja panen teie 

sisse uue vaimu. Ma 

kõrvaldan teie ihust 

kivise südame ja annan 

teile lihase südame.  

27 Ma panen teie sisse 

oma Vaimu ja teen, et 

te käite mu määruste 

järgi ja peate mu sea-

dusi ning täidate neid.  

Hs 36:26,27 



Tere armsad sõbrad!  
 

Saadan teile soojad ja südamlikud tervitused Hiinast, Kunmingist! 

 
Võin rõõmuga öelda, et mul läheb hästi nii oma elu kui ka tööülesannete juures, kurtide 

koguduses Issanda teenistuses ja hiina keele õppimisega siin Kunmingis. Tegutsedes 
kulub aeg lennates. Iga päev on täis asjaajamisi ja kohtumisi kurtide kristlastega, aga ka 

osaliselt kuuljatest kontaktisikutega, kuuljatest pimedate ja teiste sõpradega. 
 

Esmalt mõne sõnaga möödunud sügisest. Oktoobris kutsuti mind koos mõne hiinlasest 

kurdiga külla pimedate kristlaste ühingusse, kus neil on igal esmaspäeval ühe sotsiaal-
korteri suures saalis oma kokkutulek. 

 
Pimedate ühingus aitasid kurdid kaasa köögiteenistuses ja valmistasid ühiselt sooje toite 

ja suupisted. Pimedate kristliku ühingu juhiks on pastor B.K., kes ise on vaegnägija. Koos 

oma abikaasa Irenega on nad pärit Lõuna-Koreast ning elavad juba üle kümne aasta Hii-
nas misjonäridena. Mõlemad on minu toredad ja lähedased sõbrad. Usuõde Irene on va-

rem tegelenud kurtide tööga ning olnud ka viipekeele tõlk. Nüüd on ta pimedate teenis-
tuses ja kutsub mind siis, kui on vaja aidata pimedaid kohapealses teenistuses. 

 
Mul oli ka omapärane võimalus end trummidega saates esineda eesti- ja hiinakeelse re-

pertuaariga pimedatest koosnevale publikule. Väga vahva harmoonia tekkis siis, kui esi-

nesime koos pimeda klaverimängijaga pimedate publikule. Laulsime hiina keeles, mina 

aitasin trummide ja triangliga ning pimedad laulsid koos ülistust ja kiitust Issandale! Sel-

lele järgnes nende karjase evangeelne jutlus ning eestpalve kõikide eest. 

Fotosid minu tegevusest saab vaadata EKNK Välismisjoni Facebooki lehel. 

Teie vend, 
Raivo 
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Lk 10:2-5 

„Lõikust on palju, töötegijaid aga 

vähe. Paluge 

siis lõikuse Issandat, et ta saadaks 

töötegijaid välja oma lõikusele!  

3 Minge! Vaata, ma läkitan teid kui 

lambaid huntide sekka.  

4 Ärge kandke kukrut ega pauna 

ega jalatseid ja ärge teretage 

kedagi 

teel!  

5 Aga kui te astute kuhugi majja, 

ütelge esmalt: „Rahu olgu 

sellele kojale!”  

 

Minu liikumised 

misjonipõllul 



Üsna pea on käes Põhjamaal nii oodatud suvi, millelt loodetakse leevendust talvisele väsimusele ja 

püütakse kasutada ära iga kaunis päev. 

Omalt poolt pakume suve rikastamiseks tegevust, mis ühendab endas võimalust puhata ja teha 

selle käigus ka midagi head. 

Ka sel suvel toimuvad ehitusmisjoni väljasõidud. See on väga hea võimalus teenida inimesi, saades 

ise seeläbi toredaid kogemusi. 

Õnnistus pole ainult see, kui ise midagi saad, õnnistus on ka võimalus minna välja selleks, et ise 

olla abiks, toeks, julgustuseks ja eeskujuks ning teenida jõukohasel viisil. 

Tänapäeva inimestel on igapäevaselt palju tegemist ja esimese hooga võib tunduda, et pole aega 

ega võimalust sellises projektis kaasa lüüa.  

Ehk on see koht, kus usurahvana välja astuda? 

Liitudes ehitusmisjoniga ei pea kartma, et aeg läheb lihtsalt kaotsi ning midagi huvitavat ei juhtu. 

Senise kogemuse põhjal võib öelda, et ehitusmisjoni plussideks on soodne reisimine, minek teise 

keskkonda, uued tutvused, uued kogemused ja kahtlemata aktiivne puhkus! 

 

Lapsepõlvest alates olen olnud füüsiliselt nõrk. Mu käed ei ole hästi arenenud ja ma rää-
gin aeglaselt. Olen olnud lapsest peale invaliid. 

Kui tänaval kõndisin, läksid inimesed minust kaarega mööda, tundsin, et olen põlatud ja 

hüljatud.  
Olin väga üksildane. Mu riided olid väga tagasihoidlikud ja polnud alati puhtad—see tõr-

jus inimesi minust veel enam eemale. Korjasin prügikastidest pudeleid, et taara eest en-
dale leiba osta. Lapsed kartsid mind ja jooksid alati mind nähes kaugemale.  

Kõndisin tihti mööda pastori majast. Kui pastor Renat või ta abikaasa Ljuba mind märka-
sid, tulid nad alati välja, pakkusid süüa ja andsid toitu kaasagi. Ka nende lapsed pakku-

sid mulle kuuma teed ja komme.  

Vahel läksin meelega nende maja juurde, lootes neid kohata. Iga kord, kui nende pere 
mulle toitu jagas, rääkisid nad Jumala armastusest. Seda armastust nägin ma ka nende 

silmades ja olekus, sest nemad ei põlanud mind ja isegi ulatasid mulle käe tervituseks. 
Arvasin alati, et olen neetud inimene ja Jumala poolt igaveseks unustatud. Nähes, kuidas 

pastori lapsed jooksevad kartmatult minu juurde, tulid mulle pisarad silma. 

Ühel päeval kutsusin Jeesuse Kristuse oma südamesse. Temast sai minu Päästja. 
Nüüd ma käin koguduses ja kiidan Jumalat. Mul on nüüd Kristuses perekond! 

Au olgu Issandale kõige eest! 
Teie vend Aleksandr 

Tunnistus Astrahanist 

Ehitusmisjoni sihtkohad 

Sellel aastal sõidame erinevatesse kohtadesse. Üks nendest on Uljanoski oblast. Aitame 

ühel väikesel, kuid vapral kogudusel juulis värvida palvemaja ja võimaluse korral ehitada 

lastele mänguväljak. 

Teine koht on paljudele juba tuttav— Iljinka Astrahani oblastis. Sealse palvemaja ruumid 

vajavad korralikku remonti ja laste mänguplats lõpetamist. Kui soovid kaasa tulla, anna 

endast teada ja pane kõrvale sõidu-, viisa- ja toiduraha. Kontrolli, et su pass poleks 

aegunud. Kui tahad osaleda, kuid ei saa kaasa tulla, võid annetada raha materjalideks või 

osta ise ehituseks vajalikku.  

Mida me suvel teeme? 
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Ehitusmisjonil teeme 

töid, mis on kergesti 

õpitavad ja kõigile 

jõukohased. 

Vend Aleksandr pastor 

Renati pojaga Davidiga 

 



Margit ja Vitali Taks on juba mitmeid 

aastaid misjonipõllul aktiivset tööd 

teinud. Nende tegevuse kaudu on sadu ja 

sadu kurte inimesi kuulnud Jumalast! 

Me kuuleme palju tunnistusi sellest, kui-

das Jumal teeb tööd kurtide seas. Terved 

perekonnad pöörduvad ja nende elud 

muutuvad.  

Ka kuuljad inimesed, kes saavad kokku 

selle armsa perega, hakkavad nägema 

võimalust töötada kurtide inimestega ja 

näevad koostööd erinevate koguduste 

vahel uue pilguga. 

Eelmise aasta lõpus käis terve perekond 

(tütar Marite oli tõlgiks) Brüsselis rahvus-

vahelisel konverentsil, kus nad tutvusta-

sid oma misjonitööd, seniseid tulemusi ja 

ka vajadusi.  

 

Panuse misjonitöösse saad anda ka panga kaudu: 

 

EKNK välismisjoni kontakt 
Monika Pavlovitševa 

EKNK välismisjoni sekretär 

NB! Olen kontoris: E-K 9—17 

Toompea 3, Tallinn, 10130 

Tel. 56633503 

E-post: misjon@eknk.ee  

Saaja: Eesti Kristlik Nelipühi Kirik 

Swedbank arvelduskonto: 221014182298 

Selgitus: Misjonäri nimi või millist projekti soovite toetada 

Aitäh! 

Perekond Taks 

Pildil vasakult paremale: Vitali, Marite ja Margit Taks. 

Õp. 3: 27 

“Ära keela head neile, 

kes seda vajavad, kui 

su käel on jõudu seda 

teha!” 

Alanud aasta tõi kaasa uued plaanid ja tegemised.  

Vitali ja Margit on väga nõutud lektorid. Nad saavad 

sageli kutseid nii Venemaale kui ka paljudesse teistesse 

välisriikidesse.  

Sellises olukorras tuleb paluda Jumalalt tarkust ja juhti-

mist, et mitte teha emotsionaalseid otsuseid, vaid Tema 

tahtmist.  

Siit ka palvesoov: palun palvetage meie misjonäride 

eest, et Jumal varustaks neid kõige vajalikuga, annaks 

tarkuse, kindluse, tervise ja kõik, mida neil vaja on! 
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