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Ülevaade Eesti misjoniprojektist TAPA 14

Paul Neustupny, Berliin, september 2014

Juuli teises pooles lendasime taas 10 päevaks põhjapoolseimasse Balti riiki Eestisse. Meie mis-
jonireis pealinnast Tallinnast ligi 80 km idapoole jäävasse Tapa linna oli järjekorras juba kolmas
ja arvatavasti ka parim. Tšehhi 13-liikmeline meeskond lendas kohale Prahast ning koosnes
kümnest 16-28aastasest noorest ja kolmest õest vanuses 40 kuni 50 aastat. Meeskonda juh-
tisid Marie Kunzmannová ja tema abikaasa Ota. Teine meeskond lendas kohale Berliinist ning
koosnes kolmest liikmest: Paul, Irene ja Jonas Neustupny. Paul oli kogu misjoniprojekti etteval-
mistaja ja koordinaator. Lisaks kuulusid meie hulka ka kaks eestlast: Epp Rakverest ja Juhan
Kuressaarest. Kokku oli kohale sõitnud seega 18 meeskonnaliiget.

Tegime koostööd Tapa metodisti- ja baptistikogudusega. Alustasime ühise jumalateenistusega
pühapäeval ning jätkasime täisprogrammiga esmaspäevast neljapäevani. Kogu selle aja jook-
sul tegutsesid koos meie meeskonnaga ka eesti ja vene/ukraina noored, kellega suhtlesime
inglise keeles ja kes aitasid meid vajadusel tõlkida eesti ja vene keelde. Tapal kui endises Vene
sõjaväelinnas elab eestlaste kõrval ligi 50% vene ja ukraina rahvusest inimesi ning seetõttu on
oluline tõlge mitte ainult eesti, vaid ka vene keelde. Kiitsime koos Issandat, olime osaduses,
evangeliseerisime mitmel pool linnas ning valmistasime ette õhtuseid programme. Toimekad
eestlased koos tšehhi abilistega valmistasid väga maitsvat toitu hommikueinest kuni õhtusöö-
gini välja.

Pärastlõunatel pidasime tänavatel „aaretejahti“, palvetasime inimestega ning kutsusime lapsi
ja  täiskasvanuid  õhtustele  üritustele.  Eesti-  ja  venekeelne  flaier  on dokumenteeritud meie
kodulehel, rubriigis „Eesti misjon“, teema all „Eesti misjoniprojekt TAPA 2014“. Sealt leiab ka
meie päevade kava ning huvitavaid tunnistusi ja muljeid osavõtjatelt.

Minu isiklik „aare“ oli umbes 14aastane noormees jalgrattaga. Mu nimekirjas seisid järgmised
märksõnad: laste mänguväljak, must T-särk, roheline värv, kollane jalgratas, hingemure. Sei-
same mänguväljaku juures, vaatame ringi – ja äkki sõidab meist mööda noormees kollasel
jalgrattal! Ma peaaegu jooksen talle järele, ta peatub, on vene rahvusest ning Tallinnast ja
peab veel selsamal päeval Tallinnasse tagasi sõitma. Marina meie meeskonnast tõlgib mind
vene keelde. Selgitan, mida me teeme, loen ja näitan talle meie märksõnu – ka teistel mees-
konnaliikmetel oli midagi tabavat kirjas. Siis küsin, kas tal on mure „in his soul“ (tema hinges).
Ta küsib ebalevalt: “Intiimne?“ „Jah. Kas ma tohin sinu eest palvetada?“ Sain loa ja palveta-
sin. Polnud kahtlustki, et tal olid probleemid, sest ta kogeles. Marina ütles mulle hiljem, et
noormehel olid mu palvetamise ajal pisarad silmas. Tundsin palvetades väga selgelt, kuidas
Jumal teda armastab!

Kolmetunnised õhtused programmid algasid muusika, tantsu ja etteastetega. Seejärel pakku-
sime lastele ja noortele nelja pooleteisetunnist töötuba: kujutav kunst, tants, draama ja sport.
Laste arv kasvas iga päevaga, viimasel päeval võttis Olümpiaadi-nimelistest võistlustest osa
üle 50 lapse. Õhtu lõpuks kogunesime taas telki, tegime muusikat, vaatasime etteasteid mõ-
ningates töötu- bades õpitust (tants, draama) ning kuulasime muljeid.

Esimese õhtu lõpus mängisin seitsmeaastase Toomasega piiblilugu kadunud lambast. Joonas
seletas loo lahti ning pakkus lastele võimalust tulla taevase Karjase juurde ja Ta oma süda-
messe võtta. Oli liigutav näha, kuidas lapsed ja noored sellele reageerisid. Teisel õhtul mängis
peaaegu kogu meeskond piiblilugu kadunud pojast. Sellele järgnenud üleskutsele reageerisid
lapsed taas ja võtsid Taevase Isa vastu. Kolmanda õhtu lõpuks palvetasime lastega, kes seda
soovisid. Panime telgis seitse tooli püsti ja tegime seitse palvegruppi, igaühes üks või paar
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tšehhi palvetajat ja üks eestlane ning kolmes grupis oli ka vene keele tõlk. Lapsed tulid ühe-
kaupa üksteise järel ette. Eelkõige just väiksemad poisid-tüdrukud võtsid palve ja õnnistuse
rõõmuga vastu. Telgis olid ka mõningad lapsevanemad, kes tulid samuti ette. Ühes palvegru-
pis, kuhu mind kutsuti, oli vene naine, kes vajas sisemist vabastust. Ta oli minevikus aasia
okultistliku vaimuga tegemist teinud. Vaimust ütles naine nüüd lahti, sai sellest vabaks ja andis
oma elu Jeesusele!

Paralleelselt lastele ja noortele mõeldud programmiga oli sel aastal kolmel õhtul eraldi kava ka
täiskasvanutele. Metodisti kiriku pidulikult ehitud suures saalis istusid kutsutud ja ka spontaan-
selt sisse tulnud külalised kaetud laudade taga ning neid teenis erinevate koguduste liikmetest
meeskond Külvi Kivisilla juhendamisel. Kavas olid laulud, muusika, tunnistused elust koos Kris-
tusega ning isiklikud eestpalved. Selles programmis osalesid ka mõned meie meeskonna liik-
med.

Lõpetuseks tahan kokkuvõtlikult öelda, miks misjoniprojekt Tapa 14 oli minu meelest ehk pa-
rim. Esmalt oli meie meeskond väga motiveeritud, loominguline, distsiplineeritud ja „mahla-
kas“. Jeseníkust, Määrimaalt, tuli kohale tegelikult kogu ülistusbänd!

Eesti noorte meeskond oli arvukas, loominguline, väga motiveeritud ja tegutses kõikide nende
päevade jooksul koos meiega. Oleme nendest ikka veel vaimustuses! Pastoripaar Toomas ja
Külvi ning teised täiskasvanud olid imeliselt meie projektiga kaasas ning toidulaud oli hommi-
kust õhtuni lookas!

Misjoniprojektide Tapa 12 ja Tapa 13 ajal magasime ning tegime ettevalmistusi Karitsa mõisas,
Tapast 25 km eemal. Sel aastal aga majutusime kõik Tapa linnas, mis säästis meid pendelda-
misest ja muutis kogu projekti palju kontsentreeritumaks.

Esimest korda oli meil eriprogramm täiskasvanutele, mis läks tänu eesti ettevalmistusmees-
konna osalusele tõeliselt hästi korda.

Juba kolmandat aastat järjest oli ilm suurepärane ning merevesi soe!

Viimaks tahan veel tänada kõiki eestpalvetajaid ning eelkõige meie Issandat ja Jumalat, kes on
andnud meile  armastuse Eesti  ja  sealsete  inimeste  vastu.  Täname Jumalat  misjoniprojekti
õnnestumise eest ning oleme põnevil, kuidas Ta meid järgmisel aastal juhib. Tapa 15 on juba
ettevalmistamisel!
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