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Ma suudan kõik Issanda läbi, 
kes teeb mind vägevaks. 
Pauluse kiri filiplastele 4:13

Räägi mulle mõni õnnestumislugu!
Osa-

ledes hiljuti Ameeri-
ka luteri kiriku Delaware-Marylan-

di piiskopkonna täiskogu aastaistun-
gil pidin kirjeldama Eesti luteri kiriku 
olukorda ning vastama arvukatele 
küsimustele. Kohvipausi ajal tuli minu 
juurde ühe misjoniorganisatsiooni 
energiline esindaja ning tellis ilma sis-
sejuhatuseta, et ma räägiksin ka oma 
kirikust mõne success story (ingl k – 
edulugu). Tema sõnul olevat kirikutel 
tänapäeval kombeks kurta oma vä-
heneva liikmeskonna, ilmalikustunud 
ühiskonna ja pühakirjast kõrvalekaldu-
va väärtusmaailma üle, samas kui ko-
gudustes tehakse endiselt palju tööd, 
millest peaks Jumala kiituseks ja tänuks 
rohkem kõnelema.

Mulle oli selle noore mehe lähene-
mine sümpaatne. Meenutades EELK 
praostkondade sinoditel nähtut, ko-
guduste vaimulike aruannetest loetut 
ning vestlustes kuuldut hakkas mee-
numa terve rida kauneid ettevõtmi-
si, mida võisin kirjeldada. Tõdesime 
Ameerikat külastanud Eesti delegat-
siooni liikmetega hiljem, et peaksime 
tõpoolest koondama kokku ilusad al-
gatused, mida inglise keeles saab ni-
metada success story’ks – et me ka ise 
ei unustaks, millise õnnistusega Jeesus 
meid jätkuvalt varustab. Eesti keeles 
võiks õnnistatud ja hästi korda läinud 

algatust nimetada eduloo asemel ehk 
õnnestumislooks. 

Käesolev leht kirjeldab mõnda sel-
list õnnestumislugu. Olen imetlusega 
jälginud, kuidas luterlastest mõttekaas-
lastest alguse saanud MTÜ Sambia 
Sõbrad on suutnud Aafrika külainimes-
te ning sealsete vaimulike toetuseks 
koguda ja Sambiasse lähetada rohkem 
abiraha kui on mõne EELK väiksema 
koguduse mitme aasta eelarve kokku. 
Oleme kuulnud, kuidas mõni edukas 
ettevõtja väidab, et hea idee müüb. Ka 
siin on Sambia olukorrast jutustatud 
lugu olnud see, mis on puudutanud 
annetajate südameid. 

Analüüsides mõne õnnestumisloo 
algust ja edasist kujunemist näeme, et 
paljude ettevõtmiste taga pole mitte 
need, kes oma töö ja teenistuse eest 
palka saavad, vaid ustavad kristlastest 
vabatahtikud. Nõnda võime lugeda 
siit lehest, kuidas Tallinna Piiskopliku 
Toomkoguduse liige ja vabatahtlik las-
tetöö abiline Gätlin Randrüt käivitas 
pühapäevakooli rühma hoopis oma 
kodukoha lähedal Lagedil. Kirikumüü-
ride vahelt välja, lausa loodusesse lõk-
ke äärde õhutab meid kristlikku kuulu-
tustööd tegema ka misjonär Kai Petteri 
Lappalainen. 

Need on vaid paar näidet. Meie 
kogudustes ja allasutustes tehakse 

igapäevaselt ustavalt 
tööd, milleks Issand Kristus meid kutsu-
nud on. Viimastel aastatel on juhtunud 
palju imelist, mille eest saame Jumalat 
tänada. Õnnestumislugude loendis 
on mitmed uued muusikaalgatused ja 
-sündmused, tuuridel tiirutavad krist-
likku sõnumit edastavad ansamblid ja 
bändid. Osalejaterohked on piiblirin-
gid, koguduse koolid ning piibli- ja mis-
jonikursused. Kogudused on avanud 
lastehoide, lasteaedu ja koole. Perede 
nõustamiskeskused on käivitunud juba 
mitmes Eestimaa paigas. Järjepidevat 
tööd tehakse abivajajate toetuseks su-
piköökides, taaskasutuseks mõeldud 
riiete jaotuspunktides ja diakooniajaa-
mades. Loend võib jätkuda.

Juuli esimestel päevadel saame 
kõik osa ühest järjekordsest õnnestu-
misest, kui osaleme EELK kirikupäeva 
ja laulupeoga seotud südmustel Tar-
tus. Seegi on kaunis ja meeldejääv tun-
nistus Jumala õnnistuse jätkumisest. 
Taaskohtumiseni järgmises õnnestu-
misloos!

Urmas Viilma
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

Peapiiskop
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2.-5. JUULIL 2015 TARTUS
Laulupidu laupäeval 4. juulil kell 17 Tartu Lauluväljakul

Neljapäev, 2. juuli
• Johannes Brahmsi Saksa Reekviem Jaani kirikus kell 19
• Tartu organistide tervituskontsert Peetri kirikus kell 21 

Reede, 3. juuli
• Laste jumalateenistus Jaani kirikus kell 17
• Kirikupäeva avajumalateenistus Peetri kirikus kell 19
• Kontsert Pauluse kirikus: Collegium Consonante ja Ines Maidre kell 21 
• Öökontsert Maarja kirikus: Pekka Simojoki „Ülistus“ kell 22.30             

Laupäev, 4. juuli
• Sõpruskoguduste päev Pauluse kirikus kell 10
• Laulupeokontsert „Maarjamaa – Isa maa“ Lauluväljakul kell 17
• Kontsert “Imeline koda” Jaani kirikus: ansambel Heinavanker kell 21 

Pühapäev, 5. juuli
• Armulauaga jumalateenistus üksnes muusikas Pauluse kirikus kell 10

Reedel ja laupäeval veel: lastepäeva tegevused, misjonitelk laulu-
väljakul, palvused, loengud, kontserdid, näitus „Eesti. Maa, rahvas, kultuur 
- Maarja maal“ Eesti Rahva Muuseumis, Nelja Tuule ristirännak

Info ja programm: www.eelk.ee    
    kirikupaev@eelk.ee 



EELK Viimsi ning Lasnamäele rajatava koguduse juures tööta-
val Kai Petteri Lappalainenil on tänavamisjoni kogemusi Soo-
mest, Rootsist, Saksamaalt ja Portugalist, kus sai juba noorena 
lühipraktikal käidud, ning Venemaalt, kus kauem vaimulikuna 
töötatud. Värskeimad kogemused on Eestist:

„Käisime mais lõkkekohvi aparaadiga Lasnamäel Pae pargi 
mänguväljakul. Pakkusime seal teed ja kohvi ning lastele tege-
vusi. Mulje jäi, et edaspidi võiks näiteks kaks nädalat järjest seal 
iga päev lastega mängimas ja nende vanemate ning vanavane-
matega vestlemas käia. Niimoodi tuttavaks saades saab tekkida 
huvi edaspidi ka kogudusse tulla.

Välja saab minna mitut moodi. Ka mulle ei meeldiks kuskil 
ülalt alla hõikuda, et te peate kõik kohe kirikusse tulema. Aga 
kui minna sooviga inimesi teenida, pakkuda neile midagi head, 

siis saab tekkida loo-
mulik kontakt ja küsi-
takse juba ise, et kes 
ja miks te siin olete. 

Kuidas suhtlemi-
ne edasi läheb, ole-
neb juba inimeste 
küsimustest. Vahel 
vahetatakse meiega 
ainult paar sõna ja 
minnakse edasi. Aga 
näiteks kord Vene-
maal tuli meie juur-
de Afganistani sõja 
veteran jutuga, et 
juba paarkümmend 
aastat on ta tahtnud 
paluda andeks kõike 
seda, mida ta elus 
teinud on, aga kuna-
gi pole olnud selleks 
võimalust. Me siis 
palvetasime temaga 
sealsamas tänaval 

Pühapäevakooli uuestisünd

Tuttavaks tänaval

Kiriklike talituste käsiraamat kehtib ka va-
bas looduses: armulauda seadmas Nelja 
Tuule ristirännaku õhtupalvusel Tahkunas.

Nõmme Rahu koguduses koguti tä-
navu Kristuse kannatusajal toetust Sam-
bia orbudele. 

Pühapäevakoolis meisterdati kor-
janduspurgid, kuhu kutsuti pereliik-
meid 40 päeva jooksul poetama kuni 
euro päevas. Annetusi koguti ka kiri-
kus. Ülestõusmispühade jumalateenis-
tusel saadi niimoodi palvega Sambia 
poole teele saata 1887 €. 

Kampaania sünnist ja kulgemisest 
jutustavad Ove ja Liina Sander, kogu-
duse õpetaja ja pühapäevakooli õpe-
taja.

Liina:
Kõigepealt sattusid mu kätte MTÜ 

Sambia Sõbrad voldikud. Panin need 
töö juures lauale, kus neile kasvas 
peale suur hulk pabereid. Ja siis mingil 
hetkel, kui sõin parajasti saia, vaata-
sid mulle paberihunniku vahelt vastu 
ühed silmad ja heinapepreid täis suu. 
Aga mina istusin oma saiaga! See lõi-
kas südamesse... 

Ove:
Olin kuulanud Pereraadiost saadet 

Sambia teemal ning mõne aja pärast 
jagas Liina oma kogemust. Saatest oli 
mul taustateadmine Sambia vajaduste 
kohta, aga äratundmine, et nüüd tõe-
poolest midagi ka teeme, saabus abi-
kaasa kaudu.

Jumal juhtis meil asju nii, et saime 
ise Liinaga sütitatud just enne paastu-
aega. Paastuaja üks ideid aga ongi ja-
gada meil olevat teistega, kellel pole.

Koduleht sambiasobrad.com tutvus-
tab: „Otsime koos partneritega  sponsoreid 
orbudele ja raskes majanduslikus olukor-
ras pastoritele Sambias.  Meie strateegiline 
suund on aidata sambialastel eelkõige ise 
toime tulla, varustades neid selleks vajali-
kuga.  Oleme abistamas nii sotsiaalhoole-
kande, hariduse kui ka tervishoiu alal, ko-
gudes raha orbude toiduks ja koolitamiseks; 
orbude, leskede ja pastorite elutingimuste 
parandamiseks; maamajanduse arendami-
seks; remondi- ja ehitustöödeks.”

Sambia Sõprade juhatuses on Riina 
Aasa ning EELK vaimulikud Tiit Kuusemaa ja 
Aare Kimmel. MTÜ teatel pannakse Nõmmel 
kogutud rahast alus heategevale kanakas-
vandusele Kapiri Mposhi linnakeses, tasu-
takse ühe vaeslapse kolledži õppemaks ja 
osaliselt ühe orvu vähiravi kulud.

Lagedi on hea vaikne koht väga lähedal 
Tallinnale. Lähim kirik ja kogudus asub Jüris, 
kuhu pääseb paraku vaid oma transpordi-
ga.  

Ma pole pärit kristlaste perest, samas 
ei keelatud meil kunagi kirikus või püha-
päevakoolis käia. Jumala Sõna ei jagata La-
gedil esmakordselt – kui olin 10-aastane, 
siis tegid ühed noored samuti Lagedil pü-
hapäevakooli ning just siin kuulsin esimest 
korda Jumalast ja Jeesusest. Seejärel tuli pi-
kem paus, kus ma ei käinud ei koguduses 
ega liikunud koos Jumalaga. 

Neli aastat tagasi hakkasime koos abi-
kaasa ja lastega uuesti rohkem koguduses 
käima. Kevadel 2013 tuli minu juurde meie 
Tallinna Toomkoguduse armas lastetöö 

EELK Misjonikeskuse töötaja Kirsti Malmi pälvis veebruaris 
Viimsi valla tänukirja: „Täname Teid aktiivse misjoni-

töö eest ja Viimsi kirikute päevade “Kodukirik kutsub” korraldami-
se eest 7.-14. septembril 2014.” 

Tänukiri anti üle vabariigi aastapäeva eel Viimsi mõisas, kus 
lisaks Kirstile (pildil vasakul) tunnustati kuut Viimsi kultuurielu 
edendajat. 

Poole aasta jooksul kirikupäevi aktiivselt ette valmistada ai-
danud Kirsti kommenteerib: ”Väga julgustav, et kohalik omava-
litsus pani nõnda positiivselt tähele, et tulime Viimsi kogudustega 
kirikuhoonetest välja! See tänu ei kuulu ainult mulle, vaid kõigile, 
kes aitasid kaasa ürituste korraldamisel.”

Foto: Aime Estna

Liina:
Rääkisin pühapäevakooli tunnis lastele 

Sambiast ja Ove rääkis samal ajal jumala-
teenistusel täiskasvanutele. Annetusi koguti 
kodudes kogu perega.

Ove: 
Palve teeb imet! Tõin Sambia vajadust 

kogu aeg Jumala ette ning ka koguduses ei 
möödunud ühtegi kogunemist ilma, et ma 

poleks Sambia teemat taas ja taas 
üles tõstnud. Võrdluseks tuletasin 
meelde, et näiteks Tallinna vanalin-
nas ei saa euro eest enam teedki. 

Kui 40 päevaga oli koos 1887 
€, oli tervel kogudusel rõõm hästi 
suur! Julgustasin inimesi Sambia 
toetamist edaspidi omal käel jätka-
ma. Tean, et mitmed seda ka tee-
vad.

tegija Merje ning kutsus mindki laste-
tööle. Nii sai seeme kasvama pandud... 
Juba siis hakkas peas liikuma mõte las-
tetööst just Lagedil, kuid alati leidsime 
abikaasaga mõne põhjuse, miks veel 
oodata. Samas soovisime mõlemad 
seda väga ja ka meie lapsed küsisid 
kogu aeg, et millal küll Lagedi lapsed 
Jeesusest kuulevad... 

Eelmisel sügisel liitusin EELK Noorte 
Piibli- ja Misjonikursusega ning lõpe-
tasin kevadel selle 4. lennu. Kui oli vaja 
mõelda kursuse praktikale, olin kindel, 
et nüüd tuleb alustada lastetööga La-
gedil! Toomkogudus ja sealne praktika 
juhendaja Minna toetasid seda mõtet. 
Piiblikool andis palju kindlust ja julgust 
tegutseda, see aeg oli väga vajalik kas-

vamiseks koos Jumalaga. 
Alguses oli vaja otsida pühapäeva-

koolile koht ja Lagedi raamatukogu 
lubas kasutada oma lugemissaali. Väga 
suured tänud neile selle eest! Enamik 
lapsi ei olnud kuulnud midagi ei Juma-
last ega Jeesusest. Nii suur õnnistus 
oli rääkida lastele Jumalast ning Tema 
pojast Jeesusest. Rõõm laste silmades 
ütles kõik!

Rääkisime Piiblist, õppisime piibli-
salme, mängisime kordamisküsimus-
tega viktoriini, meisterdasime. Tund 
kestis 60 minutit. Lapsed ootasid eriti 
meisterdust, sest selle sai koju kaasa 
võtta ning kuuldut nõnda meelde tu-
letada. Lapsed said koju ka töölehed ja 
neil oli kohalkäimise voldik. Iga tunni 

kohta käis väike pildike koos piiblisal-
miga, mida kleepida sinna mälestu-
seks. 

Väga olulised olid eestpalved. Igal 
esmaspäeval teadsin, et tunni eest pal-
vetatakse ning Jumal on koos minuga, 
ma ei tee seda üksi. Väga ustav eest-
palves kandja oli üks perekonnatuttav, 
samuti piiblikursuslased ja kogudus. 

Mai keskel viimases tunnis said lap-
sed koguduse poolt kingiks raamatu 
„Piiblilood“, mida suvel lugeda. Kahju 
oli nii lastel kui minul, et aeg selleks 
korraks läbi sai. Aga sügisel alustame 
uuesti! Loodan, et siis on veel rohkem 
tulijaid, sest lapsed vajavad pühapäe-
vakooli.

Gätlin Randrüt

Ärganud abistama

ning kohe oli näha, et meie ees oli teine mees! Kogu 
koorem jäi temast sinnasamasse maha ning ta läks eda-
si. Kuhu, ei tea; aga kui juhtub midagi sellist, siis saad 
aru, et Jumal ei rääkinud mitte ainult temale, vaid rääkis 
ka minule, mida tähendab olla kristlane. 

Esimene samm välja minna võib näida raske, aga 
juba kohal olles mõtled, et miks me rohkem selliste asja-
dega ei tegele, vaid selle asemel ootame, et meie juurde 
kirikusse tuldaks. Võib ju näida, et kodust kaugemal on 
inimestega kohtuda lihtsam, aga nüüd Lasnamäel ko-
gudust ehitades tundub, et just siin on vaja inimesteni 
jõuda. Kui oled oma tegevuse sel päeval andnud kõi-
gepealt Jumala hoolde, siis teeb Ta oma Püha Vaimu 
kaudu tööd seal meie kõikide südametes.”



SA EELK Misjonikeskus, Tehnika 115, 10139 Tallinn
Tel 6464 760   mk@eelk.ee     www.misjonikeskus.ee
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Küljendaja: Hermo Sakk
Trükk: OÜ Vali Press
Piltide eest suur tänu sõpradele!

Meie suveMisjon 2015 
Toimetaja: Piret Riim

Otsepost

Kogudusekool “Kasvuaeg” aitab sügavamalt 
mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, 
elada kristlasena ühiskonnas. Programmi mooduleid saab 
mitmet moodi kombineerida näiteks väikerühma, leerikoo-
li, piiblitunni jm läbiviimiseks.
Misjonikeskus korraldab “Kasvuaja” juhendajate õppepäe-
vi, kuhu on oodatud need, kes  soovivad kogudusekooli 
oma koguduses kasutada.
Juhendajate õppepäevad toimuvad 26. septembril ja 
21. novembril kell 09.30-17.00 Toomkirikus Tallinnas 
(Toom-Kooli 6). 
Peatutakse teemal: Kuidas täiskasvanud õpivad? 
Tutvustatakse materjale: 
Issand, õpeta meid palvetama 
Räägime Jumala armastusest 
Pauluse kiri efeslastele 
Luukas jutustab Jeesusest 
Minu isik 
Minu koht koguduses 
Rühmajuhtide koolitus 
Kõrvalkõndijana – hingehoiu kursus

Koolitajad: Virpi Nyman ja Arto Valkeapää
Kahe päeva tasu kokku 25 € 

(õppematerjalid ja toitlustamine).
Lisainfo ja registreerimine kuni 15.09: Merle Liblik, 

merleliblik@gmail.com, tel 55 45 727

Sügisel algab jälle 

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus!
Mõeldud 18-30 aastastele, keda huvitab kristliku usu tähen-
dus elule ja tervikpildi kujundamine Piiblist. Kokku saadakse 
septembrist 2015 kuni maini 2016 kord kuus reedest püha-
päevani. Õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides 
ning palveosaduses. Lisanduvad kodused ülesanded ja prak-
tika koguduses. 
Huvilisel saata enda lühitutvustus (kes, kust kogudusest, 
vanus, miks soovid kursusel osaleda) ning oma koguduse 
vaimuliku soovituskiri Titta Hämäläinenile e-postil:  titta.
hamalainen@eelk.ee kuni augusti lõpuni. Kursus maksab 
kokku 90 €.
NB! Kui varem on kursus toimunud Harjumaal, siis nüüd plaa-
nitakse seda Kesk-Eestis.

Kursuse 4. lennu lõpetamine 2015 mais. Foto: Tuuli Varik

Karkku piiblikool Soomes kutsub ka sel sügisel 
kahte eestimaalast piiblikursusele 31.08-27.11. 

Kursuse juhtlause on „Meil on lunastus”. Piibli raamatuid 
uurides veedetakse tööpäeviti kokku 300 tundi. 

Õppemaks, toit ja majutus on Eestist tulijaile tasuta; trans-
port tuleb maksta ise. Õpe käib soome keeles, eksameid 
ega teste ei ole.

Järgmine võimalus kursusel osaleda on 1.02.-29.04.2016. 

Kandideerimiseks võtke ühendust misjonikeskusega.

Vaata ka: http://www.keokarkku.fi/tiedotepalsta/index.
tmpl?sivu_id=77

MISJONITELGIS TARTU LAULUVÄLJAKUL
R, 3.07 kell 11:00-18:30 ja L, 4.07 kell 10:00-19:30 saab tutvu-
da kristlike asutustega, soetada kristlikku kirjandust, nautida 
Ingli kohviku menüüd, saada isiklikku eestpalvet ja võidmist. 
Programm:
Reedel:
12:00 Muusika
12:30 Nelja Tuule ristirännaku sõnumid
14:00 Nukuteater „Talleke“
16:00 Muusika
17:00 Nelja Tuule ristirännaku sõnumid
Laupäeval:
10:00  Vallo Ehasalu piiblitund „Misjon Matteuse evangeeliu-

mi 28. ptk põhjal“ 
11:30 Muusika
12:00  Arne Hiobi piiblitund „Peetruse ja Pauluse teekond 

Rooma ja kirik tänapäeval” 
13:30 Muusika
14:30 Nelja Tuule ristirännaku sõnumid
16:00 Nukuteater „Talleke“

Jumala õnnistust teile!


