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Ülevaade Eesti misjoniprojektist TAPA 13 juulis 2013 –
aaretejaht Rakvere linnas

Honza Adamec (16)

Paul saatis meile juba enne misjoniprojekti dokumentaalvideo aaretejahiga, nii et mul oli 
vähemalt  veidigi  aimu,  millega  tegemist.  See  evangeliseerimisviis  mulle  meeldis,  kuid 
Tapal leidsin vaid ühe aarde ning seegi oli üsna küsitav. Kui misjoniprojekt Tapal läbi sai, 
lõppes ka aaretejaht, kuid mina ja Michal ei jäänud sellega rahule ning me otsustasime 
jätkata ka väljasõitude ajal. Sõitsime Rakverre ning panime kokku aaretekaardi järgmiste 
märksõnadega: valgus, lamp, pruun värv, valud õlgades, sõrmus, Helene, problee- 
mid luudega.

Seadsime end minekule ning sõitsime kindlusesse. Seal jõudsime ruumi, kus vilkus mingi- 
sugune valgus. Vaatasime ringi ja nägime giidi koos ühe mehest, naisest ja lapsest koos- 
neva perekonnaga. Olime esialgu nõutud, kumb nendest võiks aare olla – kas giid, kes 
kandis keskajale iseloomulikku  pruuni kleiti  ning  sõrmust, või mees, kellel oli seljas 
pruun T-särk ning sõrmes samuti sõrmus. Oletasime, et aardeks on mees, ning palusi- 
me giidil meid tõlkida. Rääkisime mehele kõigest ning küsisime, kas tal ei ole õlavalu. Ta 
vastas, et töötab raskete asjadega ja õlad teevad talle sageli valu, ning me pakkusime 
talle võimalust eestpalveks.

Kiid kohkus sellest veidi ära ja selgitas, et Eestis ei ole tavaks eestpalvet pakkuda ning me 
ei peaks pettuma, kui mees seda ei soovi. Meie julgustasime teda, et sellest ei ole midagi, 
ning giid küsiski mehelt järele. Kogu perekond rõõmustas selle üle väga ning seejärel lii- 
kusid nad tasapisi edasi. Meie aga pärisime giidilt, ega temal mingeid probleeme ei ole. Ta 
vastas eitavalt ja meie uurisime, ega ta vähemalt kedagi Helene-nimelist ei tunne. Ta vas- 
tas, et tema ülemus, kes töötab kindluse büroos kuskil all linnas politseimuuseumi taga, 
on Helene. Meie pärisime edasi, ega tal probleeme luudega ei ole. Giid vastas, et Hele- 
nel mitte, aga tema emal küll. Niisiis läksime kindlusest tagasi linna ja leidsime politsei- 
muuseumi. Muuseumi taga oleval majal oli mitu ilma sildita ust. Palusime, et Jumal näi- 
taks meile teed, ning just samal hetkel tuli välja üks naine, juhatas meid büroosse ning 
näitas isegi Helene kätte.

Büroos korralasime korraliku segaduse, kuna peaaegu keegi ei osanud inglise keelt. Pidi- 
me sama juttu vist lausa kolm korda rääkima ja ütlesime Helenele lõpuks, et tema emal 
on teatud probleemid ja me sooviksime hea meelega tema eest palvetada. Seepeale küsis 
Helene, kust me seda teame, ja meie rääkisime talle kõik ausalt ära. Siis tahtis ta teada, 
mida ta tegema peaks, ning mina ütlesin, et me võtame tal nüüd käest kinni ja kui ta koju 
läheb, siis andku ta oma emale kätt. Ja nii me palvetasime tema eest.

Järgmisel päeval sõitsime Michaliga jälle Rakverre ja panime oma aaretekaardid kokku. 
Meil mõlemal oli üsna palju märksõnu, kuid see, mille lõpuks leidsime, koosnes järgne- 
vast:  seelik,  vaatetorn,  trepid,  puusaprobleemid,  õlaprobleemid.  Otsisime kaua, 
kuid ei  leidnud midagi.  Ostsime kaasa mitmeid kingitusi  ning nautisime hästiveedetud 
aega. Lõpuks läksime infopunkti, et küsida, kas Rakveres leidub vaatetorn. Kena teenin- 
dajanna vastas eitavalt, kuid lisas, et hea vaade linnale avaneb kindlusest ja luteri kiriku 
tornist,  kuhu pääseb odava raha eest. Otsustasime kirikutorni kasuks, kuna kindluses 
olime juba käinud. Kirikus kohtasime vanemat naist, kes müüs torni pääsmeid. Ta kandis 
seelikut ja nii hakkasimegi talle käte ja jalgadega – sest inglise keelest ta aru ei saanud 
ja oskas vaid vene keelt – selgeks tegema, mis meil käsil on.

Olime juba alla andmas, kui tänu Jumalale astus sisse üks noor luterlane, piletimüüja 
tuttav, kes oskas inglise keelt. Seletasime talle kõik ära ja tema tõlkis. Küsisime vanemalt 
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naiselt, kas tal on mingeid valusid puusades või õlgades, ja saime teada, et teda vaevavad 
tõepoolest  puusaprobleemid  ja tema õde  õlaprobleemid. Küsisime, kas tohime tema 
eest palvetada. Selle ees tundis ta küll veidi hirmu ja meil tuli talle kinnitada, et me ei ole 
mingist sektist, vaid tuleme tegelikult üsna sarnastest kogudustest. Pärast seda kinnitust 
lubas ta meil enda ja oma õe eest palvetada. Seejärel kurtis naine, kui kahju tal on, et 
tema lapselaps ei ole usklik, ja nii pakkusime talle, et võime kõik neljakesi ka tema lapse- 
lapse eest palvetada. Lõpuks tohtisimegi seda teha ja võisime kogeda, et Jumal oli meie- 
ga.

Olen Jumalale väga tänulik imelise võimaluse eest aaretejahti mängida – see on muutnud 
minu elu. Võin aaretejahiga ka Tšehhis jätkata ja see tõepoolest toimib.

________________________________________________________________________

Toimetuse märkus:

Aaretejaht on üks võimalusi, kuidas tänavatel evangeliseerida. Kõigepealt kirjutab igaüks paberilehele 
(aaretekaardile) tunnetusesõnad, et saada vajalikud andmed aarete otsimiseks. Märksõnade kategooriad 
on või võiksid olla: koht, isiku nimi, välimus, tema konkreetne probleem, midagi ebatavalist. Seejärel 
moodustatakse väikesed grupid, grupiliikmed loevad üksteisele oma märksõnad ette ja suunduvad 
seejärel oma aaretekaarte pidevalt võrreldes aaretejahile.

Aaretejaht on üleloomulik evangeliseerimine üleloomulike kohtumiste kaudu. Kevin Dedmon Reddingi 
Betheli kogudusest USAs kirjutab piibellikest põhimõtetest, juhtnööridest ja isiklikest tunnistustest oma 
raamatus „The Ultimate Treasure Hunt“, väljaandja Adair N. Renning, 1995, ISBN 978-0964877306.

Tšehhi originaalteksti vt siit. Saksa keeles vt siit. Saksa keelest tõlkinud Kaire Petrenko.
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