ToivoAlex.Brummer
syntyi Dapinpoikana(uokolahdella lZ p:nä kesä_
kuuta 1873, Kodin syvä, uskonnollinenhenki vai_
kutti herkkään,tuliseenluonteeseen
ja määräsihänen elämänuransa.tlarvinainen lahjakkuus,voi_
makas tempperamentti,järjestyksenja täs;ä[i_
syyden harrastusilmeniväthänessäjo kouluaikana.
Tutkinnot sujuivat nopeasti, han valmistui vata_
vuüddlla ja syvällä vakaumuksel.latulevaa. elä_
mäntehtäväänsä varteq.
Tultuaan vihiiyksi
paptkst, palveli hän useissa seurakunnissa
apulaisena, tullen m.m. Kivennavan kirkkoherran
apul.aiselisija siinä ominaisuudossaväliaikaiseksi
papiksi vastaperustettuun Terijoen seurakuntaan
ia nimitettiin tämän seurakunnanvakinaiseksikirk_
koherraksi 1910, Vuonna 1923muutti hän kirkko_
herraksi Muuruvedelle, jossa kuolema nanet kohtasi 15 p:nä huhtikuuta 1926.
_ Varsinaisen elämäntyönsä joutui Toivo Alex
Brummer
.suorittamaan Terijoella. nu."in"G.n
rasKaanDäivätyön on hän suorittanut Terijoen seu_
ral(u.ntaaIuotaessa. Vainaja ansaitsce täydellä
syyilä nimen: Terijoen seurakunnanisä. Sitä han
to.lFlla olikin. Tehtäväänsä tran antautui tavaeiiä
sydämellä. hän ei antanut itseään palvella, hän
uhraltui aina toisiapalvelemaan.Suuiettaioutoiia
ei ole edes vajavaistakäsitystä sen työn iaskau_
desta,jonka kirkkoherra Brummer täällä suoritti.
Terijoen seuiakunnantodellinenetu oli punaisena
lankanahänentoiminnassaan.Terijokelaistenhyväksi hän_uhrasi voimansaja elämänsä.flänen poIuilleenrakennettiinainaesteitä,muttavaikka häntä
useastisyvästi haavoitettiin,hänenjalot tarkoituk_
sensaväärin tuliiitiiin, ei hänessäkalkeruusoääs_
syt versomaan. Paljon oli onnettomiaöitä, moni
kyynel hiljaisuudessa
putosi,mutta hän sai voimia
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sieltä, joka yksin voi ihmisiä auttaa ja pystyssä
pitää. Flhää oli hänsn innostuksensa,
;;j"a;;t;
hänen rakkautensa,hänestävoi ajattelijantavalia
sanoa,että jumalankymmenetkäskyt olivat kirjoi_
tetut häncn otsaansa.
nen
n räiskyi.rätDyhät salamat...
, ,.FIä .saarnoissaa
l\|lssa oll uskon väkcvää tulta ja lohdutuksen
vie_
noa, hwäilevää kukkaistuoksua.nanen sinäj"nsa
takana.
voima_
.huornasichcän persoonallisuuden,
Kassletutsenkasvattajan. Hän ei ollut onttojen
fraasientoitottata,hän oli uskollinenase Kaikii_
valtiaan kädessä.
IhmisenäTolvo Alex. Brummeren unhoittumaton.
Paljon, sanornattomanDaljon hänessä menetimme.
Mene-timme
Duhtaanluonteen,herkän,aina kaikelie
hyvalle ja kauniille sykkineonsydämen, hänessä
rn€nettiniin rikas kuin köyhä, nijn ylhäincn kuin
alhainenkinuskollisenystävän. nän iloitsi ilojam_
me,.kärsi kärsimyksiämme,hänen olemuksesiaan
orr tatoa vaatimattomuutta,sisäistä,kirkasta hen_
gen
_aateluutta.Me olemme ijäti Korkeimmalle
kiitollisia siitä, että hänen armonsa ja rakkautensa
on.ollut meitä ko:ttaanniin suuri, että hän lähetti
meilleToivo Alex. Brummerin. Hanenjalo elaman_
työnsä vuosienperästäyhä selveneeja kirkastuu
tietoisuudessamme,
se tulee meille yhä rattiim_
m.aksl.. Esitaisielija,
esikärsijähän oli rajan okai_
sritaetämänpolnilla,
unhoittumaton
seurakunnan
pai_
men, isä, ystävä ia ihminen,joka aina piti puhtäu_
oen ta kunnianlippuakorkealla. llänen paikkaansa
on_vaikea.hyvin vaikea täyttää.
_ terijoen seurakuntalaisetkokoontuvat tänään
Toivo Alex. Brummerin hautakummulle.
Kiitolli_
suutensa.rakkautensaja kaipauksensa
ovat he pu_
keneet.tämän vaatimattomanhautakivenmuotoon.
Me.tulemmetänne kuin rakkaan isän haudalleja
tahdommesiunatameitä niin syvästi ,utastanü-tiu
ensimäistä kirkkoherraamme. Koskaan ei häviä

Toivo Alex. Brummerin muisto, sillä sydämiimr,ne
-[at_
hän on haudattu. Nöyrin mielin tototamme
seemmekohti korkeuttaja hiliainenrukouskohoaa
ikuisen rakkaudenlsän luokse: Anna Sinä hänelle
armosija rakkautesi,anna rauhasiikuinenhänelle,
jolle meidänheikot sydämemmeaikoinaan
niin paii
jon_ suruia tuottivat. Siella korkeuden
kodiiia,
siellä kauneuden kartanoissaolkoon alla iaivon
Kaikliivallan hyvä levätä Toivo. Alex. B;;;;i;:
Seurakuntalaistesi
rakkaus äuodostaa kunnia_
vartioston kummullesi
l(iitos rakkaudesta,
kiitos valosta,kiitos toivostaja uskösta,ioita meilie
annoit . . . Siunatenelämäntyötäsiaina tulemme
muistamaan-. Uinu rauhanpyhää,valkeaaunta
h y v ä , m e i d ä ne d e s t ä m mueh r a u t u n uj a
t l o s y d ä n_ .
.
M. U.

,,Armoia rauha".

