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Üldkokkuvõte Eesti misjoniprojektist TAPA 12 

Paul Neustupny, GO EAST

Juuli alguses 2012 viibis 10-päevasel misjonireisil Eestis 12-liikmeline tšehhi noorterühm, keda 
toetas abielupaar Neustupny´d Berliinist. Elasime Rakvere lähedal Karitsa mõisas, oma „misjo- 
nikeskuses“, mis jääb pealinnast Tallinnast 100 km ida poole. Tegutsesime meist 25 km kaugu- 
sel asuvas endises nõukogude armee garnisonilinnas Tapal, kuhu sõitsime iga päev mikrobus- 
siga (vt Eesti kaarti).

Tegime koostööd kahe kohaliku kogudusega, metodistide ja baptistidega. Kogudused ei ole 
suured, ent usklikud olid täis ootust ja valmistunud misjoniprojektiks mitte ainult organisa- 
toorselt, olles muretsenud ja üles pannud kaks telki, vaid ka eestpalvetes. Saime väga südam- 
liku vastuvõtu osaliseks, kogesime sooja külalislahkust ning nende ja meie noorte vahel suge- 
nesid head sidemed, mis jätkuvad ka pärast misjoniprojekti e-posti vahendusel. On enesest- 
mõistetav, et tuleme 2013. aasta suvel tagasi!

Pärast meie ettevalmistusi Karitsa mõisas ja pärast ühist pühapäevast jumalateenistust Tapal 
tegutsesime 3 päeva intensiivselt linna tänavatel, parkides ja mänguväljakuil, kus me palveta- 
sime, ülistasime ja rääkisime inimestega – nii täiskasvanute kui ka eelkõige just laste ja noor- 
tega. Vene rahvusest inimesi kohtasime eestlastest rohkem ja nad olid ka suhtlusaltimad.

Kutsusime inimesi õhtustele telgikoosolekutele (suvel on Eestis õhtuti kaua valge justkui päe- 
val), kus toimus programm nii lastele kui ka täiskasvanutele. Viimasel õhtul näitasime tunni- 
pikkust lasteverisooni Jeesuse filmist, mis jooksis ühes ruumis eesti ja teises vene keeles. See 
oli meie suur finaal! Kokku võttis Jeesuse oma südamesse vastu umbes 30 kuni 35 inimest, 
kellest enamik olid lapsed, tehes oma selge otsuse ning korrates etteöeldud palvet.

Enne misjoniprojekti jagatud infos kirjutasime: „Palume väga eestpalveid selle projekti pärast. 
Sooviksime südamest kahekordset lõikust: ühelt poolt pöördumisi ja tervenemisi linnatänavail 
ning õhtustel koosolekutel, teisalt aga igatseme julgustada ja motiveerida kohalikke usklikke!“ 
Ja me saime kahekordselt lõigata! Oleme tänulikud palvete eest!

Osa meie  meeskonna  noortest  kirjutas  projektist  ka  oma  tunnistuse.  Need  annavad mitte 
ainult hea ülevaate toimunust, vaid kirjeldavad ka osalejate väga isiklikke läbielamisi ja mul- 
jeid. Missugune märkimisväärne tõend lühiajaliste misjonireiside tähtsusest noorte eludes!

Osalejate fotodest panime kokku lühikeste saksa-, tšehhi-, inglise- ja eestikeelsete allkirjadega 
varustatud pildiseeria. Täiesti live ülevaate meie misjoniprojektist annavad 11 lühivideot.

TAPA 12 oli üks edukamaid misjoniprojekte GO EASTi ajaloos. Seda tänu suurepärasele moti- 
veeritud, avatud ja vaimustatud tšehhi noortest koosnevale meeskonnale ning imelisele koos- 
tööle eestlastega, mida me seni ehk ei olnudki veel kogenud. Avaldasime Tapa linnale kindlasti 
mõju ning meie misjonireisil on oma koht eriti just laste ja noorte mälestustes ja kõnelustes.

Põllumaa on ette valmistatud järgmise misjoniprojekti jaoks, mis leiab TAPA 13 nime all aset 3. 
kuni 12. juulini 2013.
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