Talv 2020. Yangon, Myanmar

Kohtumise ootuses
Armas sõber!
Tervitame sind sel pühadenädalal, aasta
kõige pimedamal, kuid samas ühel kõige
salapärasemal, ootust ja lootust täis ajal.
Kas tähistad Kristuse tulekut maailma,
pööripäeva või naudid lihtsalt perega
koosolemist, olgu see aeg täis rõõmu ja
rahu! Ootame sel aastal tõenäoliselt
eriliselt, et uus aasta võiks olla parem kui
möödunu, kuid usun, et läheme algavale
aastale vastu selginenud pilguga.
Praegune aeg on justkui sisemine
suurpuhastus, mil tõelised väärtused
pinnale kerkivad. Ära lase saada võitu
kurbusel, pahameelel ega nördimusel,
vaid pööra pilk sellele ja neile, mis ja kes
sel hämaral ajal sinu ellu valguse toovad.

Esimene advent oli sel
aastal nukker, sest pidime
ütlema head aega oma
sõbrakesele. Käbi jõudis
olla meie väikese pere liige
kõigest poolteist kuud. Ta
oli juba meile tulles haiglane ning olukord läks
ajaga halvemaks, kuni ta
sai lõpuks mao käest hammustada. Oleme selle aja
eest väga tänulikud.

Meile on advendiajal mõtlemisainet
pakkunud Saksa teoloogi ja märtri
Dietrich Bonhoefferi mõte, et advent on
tähenduslik neile, kelle hing on rõhutud,
kes kogevad oma ebatäiuslikkust, ning
ootavad millegi parema saabumist
(advent tähendabki ladina keeles
tulemist). Kas Bonhoeffer ei räägi mitte
kõigist meist!? Kõik oleme vahel kobamas pimeduses, midagi – tähendust,
eesmärki, uut sihti, osadust – otsides. Kõik loodame leida kinnitust, et oleme aktsepteeritud,
armastatud, nähtud ja kuuldud. Johannese evangeeliumis on kirjas: “Tõeline valgus, mis
valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.” (Jh 1:9) Johannes kirjutab Jumala tulemisest inimese
ligi kui millestki, mis puudutab igat inimest. Ka neil pühadel kõlab taas kuulutus, et me ei ole
jäetud üksi oma otsingutes ja armastuse igatsuses. Mõtiskledes, mida tähendab advendiajal selle
valguse poole liikumine, mõtlen, et see on ruumi tegemine oma südames teisele inimesele, oma
ligimesele. Koos muudame selle valguse suuremaks ja nähtavamaks. Jumal ei ole seal, kus meid
ei ole. Ta levib hooliva pilgu, hea sõna ja abistava käe kaudu. Valguse levik tundub armastatud ja
hoitud olemisena ning armastamise ja hoidmisena. Tee enda südames ruumi valgusele.

Igatsus osaduse järele

Korduvalt kuuldud mõte siinsete sõprade suust, uudistest üle kogu maailma ning ka end südames
pesitsev tunne on igatsus olla kodus lähedastega. Jõulud on ju perega olemise aeg, koos olemise
aeg. Viimasel ajal oleme arutanud kohtumise kui sellise üle ja mis teeb ühest kohtumisest
tähendusliku. Miks me üldse kokku saame? Selleks on nii palju häid põhjusi, et me ei tea, millist
valida. Prya Parker tõdeb mõtiskledes nende teemade üle oma raamatus “Kohtumise kunst” (The
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Art of Gathering: How We Meet and Why It Matters), et kohtumine vajab eesmärki. Tema sõnul ei
tohiks me lasta end kohtumist ette valmistades kanda mitte sellest, milline üks sünnipäev,
jõululõuna, jumalateenistus, konverents, matused jne peaksid olema, vaid avama end sellele,
milline see kohtumine võiks olla. Mille poolest on see kokkusaamine erinev kõigist teistest? Mis
on selle kohtumise kandev idee? Perega koos olemine. Jah, kuid veel? Kas sa loodad, et see
oleks aeg, kui kõik võiksid panna oma nuti-käepikendused kõrvale ja üksteisele otsa vaadata? Kas
sa soovid, et see võiks olla aeg rahulikuks ja sügavamaks vestluseks teemadel, mis päriselt korda
lähevad? Parker kirjutab, et sageli valmistavad kohtumised meile pettumuse, sest me ei ole
sõnastanud oma ootusi, kuigi need on meis sügaval tegelikult olemas. Julge küsida endalt, millist
kohtumist sa igatsed ja astu need sammud, mis selleks vajalikud on. Palu luba lülitada telekas
välja. Küsi, kuidas su lähedastel tegelikult praegu läheb. Kuula. Loo ruum jagamiseks ise avatud ja
aus olles. Äkki see, mida saabuvalt perega koosolemisest ootad, on kohtumine oma lähedastega
uuel moel, äkki igatsed kohtumist hoopis iseendaga uuel moel?
Suurim kohtumine on kohtumine Jumalaga. Kirikukalendri järgi oleme kohe selle kohtumiseni
jõudmas, kuid see ei tähenda, et see oleks üksnes kord aastas toimuv sündmus. Nii kirikus käijad
kui ka mitte-käijad kujutavad seda kohtumist ette ehk teatud viisil. Võib-olla on selles kohtumises
pühalikkust, võib-olla aukartust, võib-olla enda kuidagi valmis seadmist, võib-olla ruumi loomist,
aga võib-olla midagi, mida sa ei suuda ettegi kujutada. Kellega sa üldse kohtud? Jeesus ütleb:
“Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja
te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma
olin vangis ja te tulite mu juurde.” Kuulajate nõutuse peale, et millal on nad ometi Jeesust
toitnud, riietanud ja teeninud, vastab ta: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud
kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” (Mt 25) Jumal üllatab
ka sel aastal, igal päeval. Aga millal ja kus sa Temaga kohtud?
Kristus raputas juba sündides maailma, pöörates kujundlikult püramiidi pea-peale – kuningad/
targad tulid kummardama vastsündinut. Ülim võim kummardus kõige alama poole. Maailma Looja
kummardus inimese kohale. Kõige olemise läte sai ise inimeseks. Kui ennekuulmatu, uskumatu
ehk isegi nahaalsena on lugu Hommikumaa tarkadest kunagi kuulajatele tundunud, kuid Kristuse
kogu elu oli harjumuspärase kummutamine. Tema teod ja sõnad pöörasid pea-peale kogu tollase
Kreeka-Rooma maailma, sest Kristus muutis lugu, mida me enda ja üksteise kohta räägime. See
on lugu maailmast ja inimesest, mis on armastusest loodud armastuse jaoks, ning milles on
võimalik märgata Jumala enda olemuse kaunidust. See on lugu inimesest, kes on loodud Jumala
näo järgi. Kirikuisa Maksimus Tunnistaja on öelnud, et Jumal sai inimeseks, et inimene võiks saada
jumalaks. Kristlus tõi maailma idee, mille sarnast pole üheski kultuuris ei enne ega pärast iialgi
olnud – iga inimene, ka kõige nõrgem, haigem ja väetim, on Jumala enda ikoon, tema näo järgi
loodud ja seetõttu väärtuslik ja alati armastatud. See on igapäevane imeline jõulusõnum!
Palvetame, et sina, armas sõber, võiksid kogeda tõelist jõulurõõmu, emmata rõõmsalt hetki ja
olukordi, mis on just nüüd sinu elus, tundmata muret tuleva pärast. Olgu su elus kergust ja
tasakaalu, otsimist ja leidmist ka uuel aastal. Mäleta, et ükski hetk ei ole jääv. Aidaku see hinnata
käesolevat head ning mitte lasta liiga sügavale muremõtetesse laskuda, kui praegune aeg on
pime. Valgus, mis valgustab iga inimest, on maailma tulnud. Sära seda valgust edasi!
Ikka head ja rahu soovides

Helene ja Joona
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Kuskil pikemalt elades kaob koha
uudsus ja detailid, mis olid enne
kummalised, naljakad või väga
tähelepanuväärsed, muutuvad ajaga
tavaliseks. Harjumuspärasus ei
pruugi tähendada, et me midagi
vähem hindaksime. Kui see idee
inimsuhetesse kanda, siis algse
uudsuse kadumine on kasvamine
püsivasse, turvalisse ja kindlasse
suhtesse. Vahepeal on aga hea võtta
ühel tavalisel hommikul turule
minnes fotokas kaasa, et suhtesse
natuke värskust tuua :)

Eestpalve ja tänu
✴ Oleme tänulikud sõprade eest siin ja kodumaal. Täname ka karvaste neljajalgsete sõprade eest:)
✴ Täname, et oleme olnud terved ja palume olukorra pärast kogu maailmas, eriliselt Myanmaris ja
Eestis. Palume tervist ka sinule ja su lähedastele.
✴ Palvetame meie instituudi õpilaste eest, et kõik võiksid kooli algades tagasi Yangoni tulla; ja
õpetajate eest, kellega jaanuaris taas õpetajate koolitust alustame.
Rakverest pärit Helene ja Soome päritoluga Joona on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Soome
Luterliku Evangeeliumiühingu misjonärid. 2019. aasta augustis läkitati nad kolmeks aastaks tööle
Kagu–Aasiasse, Myanmarisse. Nende töö valdavalt budistlikus Myanmaris on toetada sealset
luterlikku kirikut. Peale birma keele õpinguid hakkavad nad õpetama paari aasta eest rajatud
teoloogilises instituudis kiriku tulevasi töötegijaid ja vabatahtlikke.
Kas sooviksid saada sõbrakirja oma e-postkasti?
Kirjuta Helenele aadressil helenetoivanen@gmail.com
Kas soovid toetada EELK välismisjonitööd tööd Myanmaris ühekordse annetuse või
püsikorraldusega?
Annetused on oodatud EELK Misjonikeskus välismisjonikontole
Saaja: EELK Misjonikeskus, konto nr: EE292200221071313929.
Kas soovid olla meie tegemistega kursis sotsiaalmeedia kaudu?
Oleme leitavad Instagramis Toivasetmissio ja Facebookis Toivaset Missio.
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