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Tunnistused Eesti misjoniprojektist TAPA 12 juulis 2012

Marie Bukáčková, KS Praha (27)

Sel aastal leidis aset Praha Kirstliku Koguduse (KS) noorte esimene misjonireis Eestisse. Juba 
ettevalmistustest alates kogesime meie koguduse juhatuse tugevat toetust. Nad toetasid meid 
mitte ainult rahaliselt, vaid ka palvete ja julgustusega.

Palvetasime mitmete asjade pärast: et koostöö eesti usklikega sujuks, et nende hulgas leiduks 
ka noori, et inimesed tuleksid plaanitud evangeelsetele üritustele, et ilm oleks kena, et mees- 
konnas valitseksid head suhted ja et oleksime hoitud tehniliste probleemide eest. Arvan, et ma 
ei liialda, kui ütlen, et kõik palved said vastatud. Mitte vaid üksikud ja isegi mitte enamik, vaid 
tõepoolest KÕIK. Tundsin seda selgelt tänavail inimesi kõnetades ja nendega palvetades. Tapa 
kristlased olid vaprad – esialgu teenisid nad tõlkidena, siis aga hakkasid ise inimestega rääki- 
ma ega vajanud selleks enam meid. Nad näitasid meie vastu üles võrratut külalislahkust ja ma 
usun, et meil on nendelt palju õppida, vähemalt minul isiklikult kindlasti. Igal õhtul tuli evan- 
geelsele koosolekule üsna palju inimesi, peamiselt lapsi, ent aina enam ja enam ka täiskasva- 
nuid. Tänavatel käsid jutud, et baptistikoguduse hoovis on midagi teoksil, ja inimesed hakkasid 
ise kohale tulema. Meid julgustas väga, et igaühel oli mitu kogemust, kuidas ta oli saanud päe- 
val kellegagi tänaval palvetada või lihtsalt rääkida ja see inimene tuli õhtul koosolekule!

Imeline oli viimasel evangeelsel õhtul näha, kuidas nii paljud andsid oma elu Jeesusele. Soo- 
vin, et võiksin midagi sellist tihemini kogeda, ja palvetan, et Tapal tuleks aina enam inimesi 
Jeesuse juurde. Usun, et võin rääkida kogu meeskonna nimel, kui ütlen, et oleme Jumalale 
ääretult tänulikud kõige kogetu ning nende eest, kes meie ja Eestimaa pärast palvetasid. Ilma 
eestpalvetajateta, kes jäävad märkamatuks, oleksime vaevalt midagi sellist kogenud!

Sára Vávrová, KS Praha východ (Ida-Praha) (24)

Misjonitöös toimub kõigepealt külv ja alles siis saab lõigata. Meie saabusime põldudele, mis 
minu arvates juba on lõikuseks ette  valmistatud,  vähemalt  osaliselt.  Ja  mitte  ainult  seda, 
Jumal õnnistas meid sellel misjoniprojektil rikkalikult: juba ettevalmistuste ajal, kui Paulil tuli 
otsustada, kuhu me sõidame, ja ka meeskonna kokkupanemisel. Koos Paul ja Irene Neustup- 
nyga sõitis misjonireisile 10 noort KS Prahast: 5 neidu ja 5 noormeest, lisaks veel 2 neidu 
Ostravast ja Domažlicest. Jumal õnnistas meid kogu misjoniprojekti vältel. 

Meil oli üsna hea ülistustiim, lasteprogrammiga tegelevad neiud ja etlemisgrupp, samas olime 
ühtne meeskond ja tegime asju koos. Mulle meeldis väga, et suutsime selgeks õppida ühise 
tantsu. 

Lõppkokkuvõttes ületas kõik mu ootused. Esimestel päevadel Karitsal oli meil pingeline etteval- 
mistusaeg nii vaimulikult kui ka praktiliselt ning esimene kohtumine Tapa eestlastega tõotas, et 
meil saab olema hea koostöö. Olin meeldivalt üllatunud, kui selgus, et eestlased on kenad ja 
väga suhtlusaltid inimesed!

Kõige huvitavam oli see, kui käisime koos eestlastega tänavatel inimesi õhtustele evangeel- 
setele koosolekutele kutsumas. Liikusime gruppidena: kaks tšehhi ja üks eestlane. Olen loo- 
mult üsna tagasihoidlik ja mulle on vastumeelt kedagi tänaval tülitada. Samasugused on ka 
eest- lased. Olin üllatunud, kui meie eesti tõlk, kes algul küsis, kas meie ei tahaks möödujaid 
kõnetada, läks lõpus juba ise inimestega rääkima. Pean tunnistama, et minu jaoks oli  see 
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esimene kord, kellegi eest tänaval palvetada, ja ma ei tundud end seejuures sugugi halvasti! 
Tapal elab palju vene keelt kõnelevaid inimesi. Nad olid eestlastega võrreldes avatumad ja 
elavamad. Saime tšehhidena nende keelest veidi aru. Minu jaoks oli julgustav näha, kuidas nad 
meie kutsele reageerisid, ja kui me neid õhtusel koosolekul nägime, tundsin suurt heameelt.

Evangeelsed õhtud olid imelised. Mitte vaid seetõttu, et Jumal kinkis meile iga päev ilusa ilma, 
vaid sellepärast, et inimesed tulid ja kuulasid, nii lapsed kui ka täiskasvanud. Lapsi tõmbas 
eriti nende jaoks mõeldud programm loomingulise tegevuse, mängude ja tantsudega.

Viimasel  evangeliseerimispäeval  projitseeriti  seinale  lasteversioon Jeesuse  filmist.  Mina  olin 
venekeelse filmi näitamise juures. Vene lapsed on elavamad ja seetõttu sagis ikka keegi ringi, 
krabistas või lärmas. Palvetasin, et sebimine lõpeks ja lapsed rahuneksid. Ning tõepoolest, filmi 
lõpus ja altarikutse ajal valitses vaikus. Lausa niisugune vaikus, et võis kuulda nende häält, 
kes palvet kaasa lugesid. Sel päeval ütles Jeesuse oma südamesse palumise palve umbes 4 
vanemat inimest ja 30 last!

Mul on kindel teadmine, et meie tegevusel Tapal oli tõesti mingi mõte! Olen rõõmus, et saime 
oma eesti õdesid-vendi aidata. Loodan, et see on seal alles algus!

David Ptáček, KS Praha (19)

Eesti – juba mõte sellest maast tegi mind kannatamatuks ja ootusäärevaks. Miks ootusäre- 
vaks? Vastus on lihtne: osalesin esimest korda KS-i noorte misjonireisil ja rõõmustasin väga 
selle  imelise  üle,  mida  Jumal  on  meie  jaoks  ette  valmistanud.  Meie  juhtideks  olid  Marie 
Bukáčková ning energiline abielupaar Paul ja Irene Neustupny.

Tallinna lennujaamast sõitsime väikesesse külla nimega Karitsa. Seal ootas meid tore vana 
mõisahoone. Seadsime end sinna sisse ja elasime seal 9 päeva. Pühapäeval kohtusime Tapa 
kirikus esimest korda eesti kristlasnoortega. Need noored ületasid kõik mu ootused. Pärast 
peaaegu nädalapikkust koosveedetud aega jäi mulje, nagu tunneksime üksteist juba ammu. 
Koostöö eestlastega sujus ülimalt ladusalt, nad olid alati valmis aitama ning võtsid osa iga- 
sugusest evangeelsest tegevusest.

Kokku oli meil 3 evangeelselt programmi tänavatel, õigemini öeldes ühe maja hoovis. Kogu 
ennelõuna harjutasime Karitsal. Pärastlõunal oli meil Tapal ühine ülistus- ja palveaeg koos eesti 
kaaslastega ning seejärel läksime tänavatele. Tapa on väike umbes 6000 elanikuga linnake, 
seega ei olnud probleem kogu linn läbi jalutada ja vastutulevaid inimesi õhtusele koosolekule 
kutsuda või nende eest nende loal palvetada. Õhtused evangeelsed üritused toimusid ruumikas 
telgis. Kavas olid tantsud, draamad, ülistus, soololaulud, tunnistused ja mängud.

Teisele ja kolmandale evangeelsele õhtule tuli palju enam inimesi kui esimesele ning leidus ka 
neid, kes olid kohal kõigil kolmel korral. Päris lõpus näitasime lasteversiooni Jeesuse filmist, 
millele järgnes üleskutse võtta vastu Issand Jeesus Kristus. Sellele reageeris umbes 30 erine- 
vas vanuses last. Täiskasvanutest sai usklikuks minu meelest 5 inimest, mis on suurepärane, 
sest meie programm oli suunatud eelkõige lastele.

Kogu misjoniprojekti ajal oli palvetugi Tšehhi Vabariigist ilmselgelt kogetav. Toon lihtsa näite. 
Enne Eestisse sõitu ei tõotanud ilmateade Eestile midagi head. Ent kogu evangelisatsiooni ajal 
paistis päike ning kui ühel korral hakkas äkki vihma sadama, aitas see inimestel telki tulla ja 
sealtoimuvast lähemalt osa saada. Sellele järgnevale altarikutsele vastas kaks täiskasvanut. 
Lisaks ei  olnud meil  ühtki  tõsisemat tehnilist  viperust,  ühtki  tüli  ega muud ebameeldivust. 
Seega tahan südamest tänada neid, kes olid Jumala tegutsemisega kaasas oma palvete kaudu!
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Ülejäänud päevadel tegime väljasõite mere äärde, vanasse Rakvere kindlusesse ja Tallinnasse. 
Minu jaoks oli  kogu misjonireis väga positiivne, õppisin tundma uusi kristlasi ja uut maad, 
töötasin Issanda lõikusepõllul ja loomulikult kogesin suuri asju koos Jeesusega!! Seetõttu olen 
veendunud, et noortemisjon saab meie koguduse toimivaks osaks. Julgustan kõiki misjoni üle 
järele mõtlema: ärge kõhelge ja kui teil avaneb võimalus mõnest misjonireisist osa võtta, siis 
ärge laske seda võimalust mööda!

Olen ääretult tänulik Jumalale võimaluse eest selles misjoniprojektis osaleda ning ka Paul ja 
Irene Neustupnyle nende elurõõmu ja Jumala teenimisele pühendumise eest. Tulgu Eestisse 
ärkamine!

Marie Kunešová, Kristlik Kogudus Domažlice (17)

Leian, et sellel misjoniprojektil oli positiivne mõju nii Tapa elanikele kui ka eesti kristlastele. 
Linnaelanikele tõi see rõõmu ja vaheldust koolivaheaega, mõned kogesid isegi Jumala puu- 
dutust ja võtsid Jeesuse oma ellu. Eesti usklikud said aga julgustatud ja innustatud uuteks 
evangelisatsioonideks ning nautisid head osadust Jumala ja meiega. See osadus julgustas ka 
meid, näitas meile Jumala võimast tegutsemist, treenis meie inglise keelt ning tõi rõõmu.

Teisel evangelisatsioonipäeval toimus telgi kõrval majas lasteprogramm, kus tegime muuhulgas 
ka lastele näomaalinguid. Kui pidin esimest korda joonistama liblika, mille laps näidisteraama- 
tust välja valis, ei olnud mul aimugi, kust peaksin alustama. Hakkasin lootust kaotama ning 
oleksin soovinud põgeneda, sest ma ei teadnud, mida teha. Arvasin, et laps ei jää rahule, kuna 
tulemus ei õnnestu nii täiuslikult, nagu näidisel. Siis mõistsin, et pean lihtsalt joonistama. Kui 
Áňa meie meekonnast ütles, et see näeb kena välja, sain julgustatud. Me kõik suutsime näo- 
maalingud edukalt  lõpetada ning ma õppisin improviseerima ja silmitsi  seisma ülesandega, 
milleks mul puudub ettevalmistus.

Evangeelse töö suur finaal oli  samuti väga õnnistatud. Kõik läks korda, nagu oli  plaanitud. 
Pärast programmi jagunesid inimesed eesti ja vene grupiks, et vaadata lühendatud versiooni 
Jeesuse filmist. Mina olin eesti grupiga ja palvetasin filmivaatamise ajal. Kui võimas film oli 
lõppenud, hakkas baptistikoguduse pastori  abikaasa Külvi  eesti  keeles evangeeliumi kuulu- 
tama. Teadsin, et ta esitab ka üleskutse Jeesus vastu võtta, ent keegi ei tulnud ette ja ma ei 
olnud kindel, kas Külvi on kutse juba teinud või veel mitte. Seega palvetasin kogu aja Jumala 
poole, et inimestel oleksid avatud südamed ja et Jumal tegutseks, ning korraga tuli ette umbes 
15 last. Siis mõistsin, et üleskutse on juba toimunud. Järgmisel päeval, kui püüdsime mõlema 
grupi pöördunuid kokku lugeda, saime umbes 30 last ja 5 täiskasvanut. Halleluuja!

Olen kogu meeskonnast vaimustuses ja rõõmus selle üle, et mind meeskonda vastu võeti. Kõi- 
kide õhtute programm meeldis mulle ning nautisin seda. Tänu misjoniprojektile kogesin Juma- 
laga vaimulikke asju ja rõõmu, mida ei anna sõnadesse panna. Olen tänulik, et sain esimest 
korda evangeliseerida, ja kui järgmine misjonireis toimub, löön 100% kaasa!

___________________________________________________________________________

Tšehhi originaalteksti vt siit. Saksa keeles vt siit. Saksa keelest tõlkinud Kaire Petrenko.
Veel tunnistusi, fotosid ja lühivideoid selle misjoniprojekti kohta vt www.go-east-mission.net, 
Eesti misjoni alt. 
Ilmunud septembris 2012.
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