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Tunnistus misjonireisist Eestisse „Tapa 2014“

Veronika Pazderová (23), Jeseník

Misjoniprojekt Tapa 2014 oli minu jaoks võrratu kogemus. Esiteks usun, et selle reisiga vastas

Jumal mu palvele ning täitis mu igatsuse. Palvetasin võimaluse eest kasutada oma hiljutist

kogemust noorteliikumises Jesus Revolution Jumala heaks. Soovisin minna tõelisele misjoni-

reisile kodumaalt väljapoole. Kahe nädala pärast saingi telefonikõne oma pastorilt, kes rääkis

Paul Neustupny ettepanekust. Usun, et see oli vastus ja kingitus Jumalalt.

Misjonireis ületas kõik mu ootused ja ma nautisin seda täiel määral. Põnev oli kasutada oma

ande  Jumala  teenimisel.  Õhtune  programm telgis  ning laulmine,  tantsimine  või  näitlemine

lastele meeldisid mulle väga. Samuti olid toredad töötoad, millest igaüks arendas omamoodi

loomingulisust. Ka eestikeelses ülistusbändis kaasalöömine oli  omaette lahe kogemus. Enne

reisi olin bändi pärast küll veidi mures, sest teadsin, et meil oli vaid üks soolopill – viiul – ning

kaks lauljat. Kuid Jumal juhtis kogu meie ülistust võimsal viisil.

Esimest korda oli mul võimalus kuulutada evangeeliumi uuel põneval moel, osaledes aarete-

jahil. Selle kogemuse üle on mul eriti hea meel. Iga jaht oli eriline. Tundus, et esimesel päeval

leidsingi „oma aarde“ nende vihjete järgi, mis olid paberile kirja saanud. Järgnevatel päevadel

võisin olla tunnistajaks, kuidas teised oma aareteni jõudsid ja kuidas erinevate inimeste vihjed

üksteist täiendasid – ning see oli suurepärane.

Viimaks tahan mainida, et nii nagu paljusid teisi, puudutas ka mind perekond Kivisilla lahkus.

Nad avasid meile terveks nädalaks oma kodu uksed ja kandsid meie eest kõigiti hoolt. Ka pere-

kond Neustupny entusiasm ja armastus eestlaste vastu oli tõeliselt inspireeriv. Eriti meeldiv oli

see, et misjonireisi raamides oli meile organiseeritud väljasõidud järve ja mere äärde. Hindan

seda puhkusevõimalust väga.

Olen tõesti rõõmus ja tänulik, et võisin sellest misjonireisist osa võtta. Jumal puudutas mu sü-

dant kogu reisi vältel. Tänu olgu Jumalale, kes mu sellele reisile juhatas. Võisin taas kogeda, et

otsus täita Jumala tahet on parim, mida võime teha, sest Tema juhib meie elu kõige paremas

suunas ja Tema on oma lastele valmis pannud head asjad.

„Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su

paremas käes alatiseks.“ Psalm 16:11.
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