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Tunnistus Eesti misjoniprojektist TAPA 14 

Juhan Ungru, Saaremaa

Palvetasime ja  kirjutasime üles märksõnu.  Seejärel  suundusime neljaliikmelise grupina
tänavatele. Olime just kirikuaiast välja astunud, kui nägin meest, kelle ees oli abivahend,
mis aitas tal kõndida. Olin selle märksõnana oma paberile joonistanud. Mul oli kirjas ka
„kollane maja“ ning see mees oli just jõudmas kollase maja ümber oleva aia juurde. Nen-
dest vihjetest piisas ning me läksime mehe juurde. Rääkisime talle, mida me teeme, ning
ta lubas meil enda eest palvetada. Kutsusime ta kirikusse õhtusele teenistusele – ja ta tu-
ligi! Ta oli kohal ka järgmisel õhtul. Mees kohtus esmakordselt pastor Kivisillaga ning hak-
kab nüüd tõenäoliselt käima sealses koguduses jne.

Nägime ka meest „rohelises T-särgis“. See oli üks kirjasaanud vihjetest. Teise grupiliikme
paberil  seisis  „puu all“.  Mees istuski  pargis  puu all.  Kolmas grupiliige oli  saanud vihje
„embleemiga nokkmüts“ – see oli mehel peas. Niisiis läksime temaga rääkima ja küsisime,
kas  tal  on  „probleeme  jalgadega“,  sest  kahel  meie  seast  oli  see  paberil  kirjas.  Mees
vastas,  et  kui  ta  tõstab raskeid asju,  siis  tunneb ta  põlvedes  valu.  Palvetasime tema
põlvede ja ka parema õla eest, sest see tegevat talle hommikuti valu. Too keskealine eesti
mees oli sellest puudutatud ning tal olid pisarad silmis. Lõpuks ma pärisin tema nime, sest
olime unustanud seda alguses küsida. Ta vastas, et on Toomas. See hämmastas ühte meie
grupiliiget väga, sest tema paberil oli kirjas nimi „Tom“!

Meie järgmine vihje oli aias – „telk“. Ent rohkem vihjed ei olnud näha, isegi mitte ühtegi
inimest. Siis tuli äkki majast välja mees ning kui ta aiale nõjatus, märkasime tema sõrmes
tõeliselt suurt kuldsõrmust. „Sõrmus“ oli üks meie vihjetest! Saime mehega koos palveta-
da ja rääkida talle Jumala tahtest tema elu jaoks. Meil tekkis pikem diskussioon Jumala ja
koguduste teemal. Ta oli tõeliselt avatud. Andsime talle Piibli ja palvetasime, et Jumal rää-
giks temaga oma sõna kaudu. 
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