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1. YWAM Berliin – tuur Eesti koolides

Misjoniorganisatsiooni Go East kutsel tuleb Eestisse rahvusvaheline noortemeeskond Berliini 
YWAMi jüngritekoolist, et tegutseda eelkõige siinsetes koolides. See grupp osales 2013. aasta 
märtsis Euroopa Noortekonvendil Prahas ja astus seal teise konvendist osavõtjate seas üles 
evangeelse programmiga Vatslavi väljakul. Eestis tutvustavad nad end flaieril kui Transforming 
Arts + Justice DTS ning nende programmis on muuhulgas ka terve muusikal. 
Nad alustavad oma teekonda Berliinist 30. aprillil rendibussiga, sõites läbi Poola, Leedu ja Läti 
Eestisse, ning saabuvad Rakvere lähedale Karitsale 1. mail (vaata Eesti kaarti). Meeskonnas on 
37 liiget, keda juhib Julian Geißler. Paul ja Irene Neustupny saabuvad lennukiga ning kannavad 
hoolt misjonitegevuse logistilise poole eest.
Programm: N 2.05: 2x Tapa gümnaasiumis, kus 2012. aastal tegutses enamasti tšehhidest 
koosnev meeskond. Õhtul on metodisti kirikus programm huvitatud gümnaasiumi noortele.
R 3.05: 2 tundi Lasila põhikoolis. Pärastlõunal sõidame Tallinnasse, kus toimub meie esimene 
ülesastumine Eesti YWAMi grupi juhtimisel.
L 4.05: Meie teine ülesastumine Tallinna kesklinnas. Loa saamine on veel lahtine.
P 5.05: Pärastlõunal oleme mänguväljakul Lepna lastega, kes käivad enamjaolt Lasila koolis. 
Lepnas oleme tegutsenud juba aastaid.
E 6.05: Lahkume Karitsalt ja sõidame ca 300 km edasi Saaremaale, Kuressaarde. Teeme 
sealsete koguduste noortega koostööd.
T 7.05: Palve ja evangeelsed vestlused inimestega linnas. Õhtul kohtume noortega Siioni 
kirikus. Pereraadio filmib üles kogu muusikali.  
K 8.05: Kuressaare tähistab oma 450. juubelit. Loodame saada võimalusi linnas 
ülesastumiseks.
N 9.05: 2 tundi Kuressaare Gümnaasiumis (Nooruse tänaval). Tagasisõit Pärnu kaudu Berliini, 
saabumine reedel, 10.07.

2. Misjoniprojekt TAPA 2013

Sel aastal jätkame edukat tööd Tapal, kus eelmisel aastal võttis ligi 30 inimest, enamasti 
lapsed ja noored, Jeesuse oma ellu vastu. Oleme veendunud, et tänu mai alguses toimuvale 
ülalkirjeldatud YWAMi tuurile osaleb meie 4-päevaes programmis veelgi rohkem Tapa noori.
Meie meeskonnas on 16 liiget, 11 Tšehhist (10 Prahast, 1 Domažlicest, juht taas Marie 
Bukáčková) ja 5 Berliinist. Paul ja Irene Neustupny koordineerivad kogu 2. juulist 14. juulini 
toimuvat projekti, milles kogu meeskond osaleb tervikuna 5.07 kuni 13.07. 
Esmaspäevast neljapäevani, 8.-11.07 aset leidev põhiprogramm sarnaneb mõnes osas eelmisel 
aastal toimunuga, ent sel aastal on eestlastel võimalik igal pärastlõunal osa võtta telgis 
pakutavatest erinevatest õpitubadest (tants, kunstilooming, draama ja sketšid, sport ja 
löökriistad). Viimasel päeval on Tapa osavõtjatel võimalus töötubades õpitut ette näidata, 
selleks kutsume kohale ka nende vanemad, õpetajad ja sõbrad. Selsamal viimasel päeval 
korraldame ka „olümpiamängud“ – auhindadega võistlused.
Meie ettevalmistused pärastlõunati algavad otse loomulikult ülistuse ja palvega. Seejärel 
läheme linnatänavatele ja kõnetame inimesi. Kes soovib, võib „mängida aaretejahti“, mis 
tähendab evangeliseerimist Püha Vaimu väes ning eelkõige tunnetusesõna kaudu. Karitsal 
ettevalmistusi tehes uurime selle kohta ka Piiblist järele, enne kui Tapa tänavatele läheme. 
Tore näide „aaretejahi“ kohta on lühike video Berliini tänavatelt, piibelliku aluse annab Prahas 
peetud jutlus.
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