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Jagan teiega, mis on toimunud meie kiriku misjonipõllul, kus oleme kõik koos toetanud 

mitmeid reise ja tegemisi.  

Sellel suvel on meil olnud 2 ehitusmisjoni reisi. Üks oli Astrahani, meie ammuste 

sõprade juurde, Ilinkasse ja teine oli Uljanovski oblasti, Krasnoborski.  

Grupp, kes käisid Ilinkas, oli väga oikumeeniline. Kaks inimest oli EKNKst, kaks Metodisti kogudusest ja üks 

Baptisti kogudusest. Koos nad olid tubli meeskond, kes üksmeelselt läksid välja ja tegid kõik, mis vaja. See on 

suureks eeskujuks Venemaa kogudustele.  See on hea näide kirikute vahelisest koostööst, sellest kuidas 

erinevatest kogudustest  kristlased, saavad olla üks perekond, Jumala perekond. Kuidas meil omavahel pole 

vaidlust, kes on õigem, või parem, vaid me oleme rõõmsad, kui me saame teenida inimesi ja üksteist Jumala 

auks.  

Astrahanis sai palvemaja välisfassaad korralikult korda tehtud (krohvitud, pahteldatud, krunditud ja värvitud. 

Ja laste mänguväljak sai endale mõnusa liumäe ja natukene siit ning sealt korda tehtud. 

Krasnoborski palvemaja sai ka väljast ilusti üle värvitud, kuid seal oleks palju rohkem vaja teha: Maja on ühest 

küljest ära vajunud ja vajab tõstmist. Katus on ka väga nutuses seisuses. Välikäimla  on lihtsalt õudne. No ja 

poleks üldse paha, kui saaks ka lastele teha koguduse kõrvale mänguväljaku.  See oleks tohutu hea võimalus 

jagada lastele armastust ja hoolt ja oleks hea võimalus jõuda ka lastevanemateni. Seega, juba praegu käivad 

meil läbirääkimised Krasnoborski koguduse pastoriga, et millal ja mida täpselt saaks järgmise aasta grupp 

Eestist aidata ära teha. 

Teised kohad on meil veel arutamisel. Püüame järgmise aasta ehitusmisjoni plaanid jaanuari kuuks paika 

panna, et meil kõigil, kes tahavad sellest osa võtta, oleks hea oma puhkust planeerida.  

 

  

Astrahani palvemaja (suvi 2013)   Krasnoborski palvemaja     (suvi 2013) 

22.09 toimus oikumeeniline misjonikohvik meie koguduses. Näitasime pilte ja rääkisime oma misjonireisidest. 

Väga hea tunnistus oli ka telgifestivalide poolt, mida rääkis Julia Andrejeva. Nende meeskond:  Julia ja German 

Andrejev perega ja erinevatest kogudustest mitmed inimesed on juba aastaid käinud paljudes Venemaa 

asulates, korraldades „Rõõmu Festivali“ linnades ja külades, klubides, õues, koolides, lastekodudes ja 

rehabilitatsiooni keskustes.  Nad on käinud seal kuhu neid on kutsutud, või lubatud minna. 



 Nad jagavad  rõõmusõnumit lastele, noortele ja täiskasvanutele. Just sellises järjekorras, sest lapsed kutsuvad 

oma vanemad üritustele. Tihti peale, nad saavad jagada ka praktilisi kingitusi. Tavaliselt need on koolitarbed: 

vihikud, joonistuspaberid, värvilised paberid, joonistusvahendid jne, kuni seljakottideni välja. Oleme teinud 

nendega aastaid koostööd ja seekord viidi läbi 3 telgifestivali Komis, 2 evangeelset üritust Marimaal,  

telgifestivali Krasnoborskis ja mitmeid üritusi Astrahani lähistel (lastkodu ja rehabilitatsioonikeskuse külastus 

jm). Igal koosolekul sai keskmiselt 20 inimest päästetud. Tänu Jumalale! Kõige suuremad vajadused ja 

vaimulikult raskem olukord on Marimaal.  

Viimane soov oli saada lastekodulastele sokke: tüdrukutele heledat ja poistele tumedat värvi. Kui kellelgi on 

soovi ja võimalust aidata just nende asjadega, siis palun võtke minuga ühendust. Võite tuua meie kontorisse, 

me saame neid kokku koguda ja Germanile kaasa anda, kui ta uuesti läheb Venemaale.  

   

Julia tõi välja olulise asja,  nähes, kuidas käivad asjad meie sugulusrahvastel, et nendel pole omas keeles tervet 

Piiblit tõlgitud, siis ta tegi üleskutse, toetada Jumala Sõna tõlkimis- ja trükkimistöid. Me peaksime olema 

tänulikud Jumalale, et meil on võimalus lugeda Piiblit omas keeles. 

Veel on hea meel rääkida Raivost, kes just tuli tagasi  Venemaalt, kus ta teenis Venemaa kurte. Ta kõneles  

Petrozavodskis kurtide pastorite konverentsil, Iževskis vaimulikul seminaril, piiblipäeval Volgogradis ja Moskvas 

erinevates kogudustes ning misjoni seminaril. Tal on palju jagada misjonitööst ja sellega ta saab ka aidata 

kogudusi, õpetades nendele Jumala Sõnast ja oma kogemustest. Raivo varsti räägib täpsemalt meile nii 

olukorrast Venemaa kogudustes, kui ka oma tulevastest misjonireisidest Vietnami ja Hiinasse.   

Rõõmuga osaleme ka kõikides muudes projektides. Valga kogudusest on just läinud misjonipõllule armas õde, 

Kerli  Kilter. Misjonireis toimub Sloveenias, Slovenj Gradec’i linnas ja Koroška piirkonnas, läbi Josiah Ventur’i 

organisatsiooni (Eestis KOMA noorteühendus MTÜ).  

Misjonireisi eesmärk on alustada noortetööga seal linnas ja ümberkaudsetes kogukondades. Kerli, kui üks 

meeskonna liikmetest on abiks suhete loomisel, noorteürituste ja kogunemiste korraldamisel, kultuurilistel 

uurimistel töö paremaks tegemiseks ja muude vajalike asjade tegemisel, et noortetöö saaks alustatud 

erinevates kohtades ja evangeeliumit jagatud Sloveenia inimestele. Kerli väga vajab meie kõigi julgustamist, 

palveid ja toetust! Ta lubas ka meiega jagada oma kogemusi ja saata pilte.  

Kogu südamest täname eespalvete eest ja igasuguse toetuse eest, misjonitöö heaks. Kui te soovite toetada 

konkreetset misjonäri või konkreetset projekti, siis palun märkige kindlasti Misjonäri nimi või projekti nimetus. 

Olge rohkesti õnnistatud! 

Monika Pavlovitševa 

Misjoni Toimkonna poolt 


