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„Minge välja linna tänavatele ja teedele!“

Kokkuvõte Eesti misjoniprojektidest Saaremaal, Kuressaares aastatel 2009, 2010 ja 2011
Paul ja Irene Neustupny
„Sa  oled  Jumalale  väärtuslik!“  oli  sel  aastal  meie  kolme  evangeelse  telgikoosoleku  moto 
Kuressaares Saaremaal. Meie rahvusvahelises meeskonnas oli 28 eelkõige nooremas eas liiget 
Saksamaalt (Berliinist ja Lüdenscheidist), Šveitsist, Tšehhist ja Eestist (2 tõlki). Koos Walter 
Heidenreichiga  Lüdenscheidist  oli  see  meil  kolmas  misjoniprojekt  Saaremaal,  saarel,  kus 
rohkem kui 250 aasta eest puhkes vaimulik ärkamine  Määrimaa misjonäride ja hernhuutliku 
vennastekoguduse tegevuse tulemusena. Olgugi et tegime koostööd viie Kuressaare kristliku 
kogudusega, ei olnud me seni õiget läbimurret kogenud – telki tulid vaid mõned mitteusklikud. 

Kuid me teadsime, kust neid leida: linna tänavatelt ja hoovidest! Ent kuidas nendeni jõuda? Me 
ei räägi eesti keelt ja pealegi viibime saarel vaid nädala. Mis võikski nii lühikese aja jooksul 
juhtuda?

Algusest peale oli meil Kuressaare jaoks visioon. Kuidas me selle saime ja kuidas see hakkas 
aina  selgemat  kuju  võtma,  sellest  rääkisime  täpsemalt  oma  2009.  aasta  misjoniprojekti 
ülevaates  pealkirjaga  „Jumalariik  on  misjoniriik“.  Suvel  2008,  aasta  enne  meie  esimest 
evangelisatsiooni,  kui  olime  Irenega  Kuressaares,  paluti  meid  spontaanselt  kristlikusse 
raadiosse rääkima, kus me muuhulgas ka sõnastasime oma visiooni. Järgnevalt on Kuressaare 
Pereraadio mp3-salvestusest maha kirjutatud olulisimad repliigid:

Paul: Järgmise aasta (=2009) augustis tahame Saaremaal koos rahvusvahelise meeskonna ja Kuressaare kogudustega 
Kuressaare tänavatel evangeliseerida, sest me usume, et Issand võib sinna ärkamise kinkida, kus kord on Issanda läbi 
ärkamine juba toimunud!
Irene: Kujutame ette, kuidas inimesed Kuressaare tänavatel ja linna erinevates nurkades kuulavad sõnumit Jumalast 
ning  laulavad  ja  tantsivad  Tema ees  –  otse  tänavatel!  Oleksime  väga  rõõmsad,  kui  tohiksime  olla  osa  nendest 
kaastöölistest, nendest, kes lõikust koguvad. Näeme ennast kui abijõudu kohalikele usklikele. Ütleksime siis: kõik, mis 
sünnib, on Jumala auks! Tema peab taas oma koha sisse võtma, Tema peab olema Issand!
Paul vastab saatejuhi küsimusele: Jah, kindlasti tahame ka kogudustes rääkida. Kuid oluline on, et oleme ka tänavatel, 
sest kristlastel koguduses on hirm tänavatele minna! Me toome kaasa noori inimesi, kellel on sarnaseid kogemusi. 
Soovime  näha  juhtumas  seda,  millest  rääkis  Jeesus,  et  me  teeme  samasuguseid  tegusid  nagu  Tema,  ja  veel 
suuremaid! Ja me tahame haigete eest palvetada!

Niisiis  oli  eesmärk  motiveerida  ja  julgustada  eestlasi  tulema  meiega  tänavatele!  Esimesel 
evangelisatsioonil aastal 2009 seda veel ei juhtunud, aga üks noor eesti õde, kes oli toona 
meie koordinaator, kirjutas hiljem: „Teadsin, et me ei näe selle töö vilju otsekohe, kuid Jumal 
külvab meie südametesse ja seejärel asjad muutuvad.“ (Ülevaade misjoniprojektist 2009, lk 3)

Ka misjoniprojektis Saaremaa 10 2010. aasta juulis ei olnud viljad veel selgelt näha, ehkki 
meil oli  neli  tugevat evangeelset õhtut koguduste suurepärase kaastööga. Kohale tuli  vähe 
uskmatuid, kes oleksid võinud pöörduda. Ent esmakordselt osales projektis Heidi Lederer koos 
grupi noortega organisatsioonist FCJG Lüdenscheid ning jagas esmalt meie meeskonnale ja 
pärast  kahel  korral  ka  eesti  noortele  praktilist  õpetust  teemal  „Palvetades  läbi  linna  – 
ülistamine tänaval“. Üksikud eesti noored osalesid seejärel arglikult meie tänavamisjonil, mida 
Heidi juhatas.

Palvegrupid ja üksikusklikud palusid terve aasta vältel suveks 2011 kavandatud evangeelsete 
koosolekute  pärast.  Lihavõttepühadel  2011  saabus  Kuressaarde  ettevalmistatud  meeskond 
organisatsioonist  FCJG  Lüdenscheid,  et  tänavatel  palvetada  ja  ülistada.  Rääkisime  ka 
Pereraadios. Heidi tunnistas seal, et Jumal on selle maa talle südamesse pannud juba enne 
seda, kui ta esimest korda Eestisse tuli, ja rääkis teemal „Aare peab jõuda inimeste sekka“. Sel 
ajal oli meil võimalus kohtuda mõnede noortejuhtidega ja Heidi kutsuti ootamatult nädal enne 
telgikoosolekuid toimuvasse noortelaagrisse rääkima Pühast Vaimust ja prohvetlikust palvest.

Juulis  see ka sündis  ja  Heidi  jutustas 30 kuni  50 noorest  vanuses 14-25 aastat,  kes seal 
näljaste avatud südametega koos olid ning meeleldi sõna ja võidmise vastu võtsid. See oli 
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kahtlemata läbimurre meie järgnevate päevade misjonitöös ja üldse kogu tulevase töö jaoks 
Saaremaal!

Päevadel enne telgikoosolekuid tulid need eesti  noored, kes parajasti  said,  vanuses 15-25, 
meie hosteli juurde. Me palvetasime koos, kiitsime Jumalat ja kuulasime Tema häält – ning 
läksime siis Kuressaare tänavatele. Inimesed võtsid Jeesuse vastu, haiged said terveks ning 
paljud tulid telgikoosolekutele. Telgis kogesime kõigil kolmel päeval pöördumisi ja tervenemisi! 
See oli võrratu!

Sõna  meie  silme  ees  oli:  kes  külvab,  see  lõikab!  Oleme  vaimustuses!  Rohkem  me 
telgikoosolekuid Kuressaares ei korralda, see ei ole enam peamine. Ent töö Kuressaares läheb 
edasi ning rõhk on noortel ja tänavatel! Heidi hoiab noortejuhtidega ühendust ja juhib edasisi 
projekte.

Soovitame lugeda ülevaadet misjoniprojektist Saaremaa 11 „Sa oled Jumalale väärtuslik!“, kus 
jagavad põnevaid tunnistusi Heidi L., Andreas M. ja tšehhi osalejad Marie B., Marie C. ning 
David K. Lõpus on viited neljale misjoniprojekti kajastavale pildiseeriale meie pildigaleriis.

Lisaks on misjoniprojekt dokumenteeritud  10 lühivideoga.  Eriti huvitavad on telgikoosolekute 
lõigud  tugeva  ülistusega  bändilt  Juhan  &  Co  ning  eesti  noorte  tunnistustega  tänavatel 
kogetust.

Ülevaade,  pildid  ja  lühivideod  loovad  kena  pildi  mõnedest  pöördumistest  ja  täiendavad 
üksteist. Viitame ka raadiosaadetele Pereraadios, mida on võimalik mp3-formaadis kuulata.

Lõpuks  tahame  anda  au  Jumalale  ja  Teda  selle  läbimurde  eest  tänada!  Täname  ka  Walter 
Heidenreichi, Udo Knöfelit oma meeskonnaga aastast 2009, Heidi Ledereri ja inimesi FCJG-st 
ning kõiki teisi meeskonnaliikmeid! Tänu kuulub ka eestpalvetajatele ja toetajatele, kes seisid 
meeskonna taga.

Suur aitäh kõikidele tõlkidele! Täname ansambleid TNT-Band (2009), Trepikoda (2010) ning 
Juhan  &  Co  (2011)!  Südamlik  tänu  Kuressaare  koguduste  pastoritele  ja  juhtidele, 
koguduseliikmetele  ja  kõigile  abilistele,  kes aitasid telgikoosolekutel  kaasa.  Tervitame kõiki 
suurepäraseid noori,  kes said osa väest ja võidmisest  Kuressaare tänavatel.  Olge jätkuvalt 
julgustatud ja minge edasi samas vaimus! Meid julgustasid teie vaimustus ja pühendumine 
väga!

Palun palvetage edasi, sest see on alles algus!

Ilmunud lehel www.go-east-mission.net      detsembris 2011.
Saksa keelest tõlkinud Kaire Petrenko. Saksakeelse teksti leiad siit.
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