Suvi 2020. Yangon, Myanmar

Ravim on leitud!
Hea Sõber suvises Eestis!

Myanmaris on kätte jõudnud umbes
kolm kuud kestev vihmaperiood, mida
meie ja kogu loodus peale poolt
aastat ilma ühegi vihmapiisata ning
peaaegu ka ilma ühegi kuumava
päikese eest varju pakkuva pilveta
pikisilmi ootasime. Ka praegu teile
kirjutades sabistab õues õrnalt vihma,
mis krabiseb hubaselt hoovis kasvavate suurte jaki- ning mangopuu
lehtede vastu. Mõni päev sajab
madalast tihedast pilvkattest lakkamatult tugevat vihma ning tänavad
muutuvad suurteks poripruunideks
kiirevoolulistes jõgedeks. Aknast välja
vaadates on Eesti varasügise tunne,
kuid kui toauks lahti teha, tuletab vastu
nägu lööv kuum ja niiske õhtulaine
meelde, et oleme siiski troopikas.

Pildil poseerime meie aias kasvava jakipuuga, mis tekitas elevust
oma naljakate okkaliste, üllatavalt suureks kasvavate heleroheliste
viljadega. Millal need huvitav valmis saavad ja kuidas küll
maitsevad? Kasvasid mis kasvasid, aga lõpuks saime ühe neist
hiiglaslikest viljadest endale. Okkalise koore all peitusid
sügavkollased, veidi kummise tekstuuriga läägelt magusad viljad.

Koroona-aja alates olime keerulise valiku ees. Paljud siin töötavad välismaalased ning eri maailma
paigus elavad misjonäridest kolleegid pöördusid tagasi kodumaale. Kas peaksime samuti minema
ja kuhu? Joona Soome ja Helene Eestisse? Kas Joona saaks tulla Tartu-koju? Milliseks olukord
kujuneb? Mis siis saab, kui ühiskondlik olukord muutub pingeliseks ja siia “lõksu” jääme? Väga
lühikese etteteatamisega lõpetati rahvusvahelised lennud, nii et otsuse tegemiseks ei antud pikalt
aega. Peale paari emotsionaalselt pingelist päeva (või nädalat? Ajataju oli neil aegadel väga
nihkes!) jõudsime lõpuks otsusele, et siin on nüüd meie kodu ja inimesed, kelle keskele oleme
läkitatud. Paljude teie toetus, sõnumid, eestpalved ja kohtumised Zoomis aitasid selle otsusega
rahu teha. Täna oleme tehtud otsuse üle rõõmsad, sest oleme saanud jätkata nii oma
keeleõpinguid kui ka tööd teoloogilises instituudis. Paljud välismaalased soovivad juba tagasi
tulla, kuid lennuliiklus on suletud vähemalt juuli lõpuni ning on seatud piiranguid uuesti maale
sisenejate viisade taotlemisele/pikendamisele. “Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast
mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja
lootust.” (Jr 29:11)

Ravim on leitud!

Meie viimasest kirjast on möödas kõigest mõni kuu, kuid kas ka sulle tundub, et aeg oleks
vahepeal justkui korraks pausile pandud? Mõtlen, kuidas möödus küll see aeg sulle ja su
lähedastele. Millest leidsid sina tuge, lohutust ja rõõmu oma unikaalses olukorras sel
ennekogematul ajal, mil kui mitte isiklikult, siis vähemalt uudiste kaudu ümbritseb meid
igapäevaselt teadmatus, kaotus, lein, mure, stress, üksindus, lisaks kohanemine argielu
teistsuguse rütmi, koduõppe või kodukontoritööga… kuid imeliste valguslaikudena seda kirkamalt
ka armastus: inimeste ennastohverdav panus teiste heaks ning füüsilisest distantsist hoolimata
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ühtsustunne ja kokkuhoidmine. Olukord Myanmaris on Eestiga sarnaselt normaliseerumas, kuid
lubage üks tagasivaatav pilk mõnedesse mõtetesse, mis sel ajal pinnale kerkisid.
Üksildus. Vahel tundub nagu oleks see seisund, mida kardame tunnistada ka endale, sest sellega
kaasneks justkui stigma, et ju ma olen ebameeldiv inimene. “Tunnen, nagu kannaksin kogu seda
raskust oma õlul. Kui ma homme kaoksin, keegi isegi ei märkaks seda,” ütlevad inimesed pigem
ning üksildustunne leiab oma väljapääsu hoopis viha, haiguse või masendusena.
Üksijäämisehirmus ning kartes, et me ei meeldi inimestele sellistena nagu tegelikult oleme – vahel
hirmunud, sisemiselt katkised ja kurvad – peidame end ära, kes mille taha: töö, saavutuste,
viimseni viimistletud välimuse, omandi või kõik-on-hästi-suhtumise taha. Kuid siis avastame, et
tegelikult oleme selle fassaadi taga üksildased, isegi, kui inimestest ümbritsetud.
Ühes kuulatud taskuhäälingus ütles USA doktor Vivek Murthy, et ta on kirjutanud oma karjääri
jooksul välja palju ravimeid, kuid mitte ükski ei suuda ravida sel viisi nagu armastus. Armastus
suudab terveks teha ka need haavad, mida meditsiin ei suuda, rääkis ta. Kas see mõte peatab ka
sind? Häbi ja hirm end nõrgana näidata sunnivad meid Teise poole pöördumise asemel peituma
endasse, kuid ilma end Teisele näitamata, ei saa keegi ka meid tõeliselt armastada. On
paradoksaalne, kuidas oma nõrkust näidates oleme hoopis tugevad ja näidates seda, mida endas
kardame, avame võimaluse tõelisele kohtumisele nii Teise kui ka iseendaga. Et lasta end
armastada ja terveneda peame näitama ka enda seda mina, kes kannatab, on üksi ja küsib
hirmunult, kas keegi mind sellisena aktsepteerib. Meie väärtus pole tingimuslik, meie saavutustest
ja tegudest sõltuv, vaid tingimusteta. Ma ei tea, kas dr. Murthy on kristlane või mitte, kuid tema
sõnad kõlasid nagu evangeelium, mis tähendab kreeka keeles rõõmusõnum. Mis saaks olla parem
kuulutusest, et sina oled tingimusteta armastatud!? Jah, mitte keegi pole jäetud väljapoole
Jumala armastusest, mis on kõige elu allikas. Lase sel armastusel puudutada oma suud, käsi ja
südant, et sinu sõnad, teod ja suhtumine võiksid olla selleks “parimaks ravimiks”. Võid tervendada
oma valikutega oma kogukonda, millele ravimeid välja ei kirjutata; olla hea sõna ja ligioluga
tervendaja; väljasirutatud abikäe ja märkava südamega tervendaja; naeratuse ja kaasamisega
tervendaja.
Oleme omavahel arutanud, et sageli tundub jutt Jumala armastusest midagi tajumatult
abstraktset. Meil inimestena on vaja, et keegi näitaks ette, mida see armastus ja selle tõeks
elamine oma elus tähendaks. On vaja, et keegi näitaks, et armastus pole alati lihtne. Ja siis tuleb
Jeesus, kes kohtab ja märkab neid, kes on ühiskonnas ilma hääle, näo ja positsioonita, kes on
tõrjutud ning pandud tundma häbi selle pärast, kes nad on või mida nad ei ole. Jeesus seisab
üksikus kohas ja on nende ligi, keda meil on raske armastada. Ta on sinu ligi, kui sul on ennast
raske armastada ja kinnitab sulle, et oled juba tingimusteta armastatud. Ta ei osuta teed üksikusse
kohta, öeldes: “Minge, seal on abivajajad,” vaid ta on ise seal. Tõeline armastus on vahel
keeruline ja kutsub meid välja avardama oma südant mugavustsoonist kaugemale. Kas sulle ei
tundu, et vajame selle mitmes mõttes inimesi ning ühiskondi raputaval ajal senisest veel enam
neid päris kohalolekuid, kohtumisi ning julgust, et seista vajadusel tõrjutute ja väljajäetutega koos
üksikus kohas, kus seisab Jeesus. Me ei oleks suutnud armastust ära tunda, ilma et oleksime
näinud, kuidas see välja näeb.

Uus kooliaasta algas ilma õpilasteta

Myanmaris on nakatunute ametlik arv jäänud praeguse seisuga alla 300, kuid juunis algama
pidanud uus kooliaasta algab valitsuse otsuse kohaselt alles juuli lõpus. Õppetöö algab
vähendatud klassikoosseisudega mitmes vahetuses, mis aga tekitab vajaduse lisaõpetajate ning
-ruumide järgi, mida vajalikus mahus nii äkki kuskilt võtta pole. Meie teoloogilise instituudi
juhtkond otsustas kooli esimeseks semestriks suletuks jätta, kuna õpilased elavad ühiselamus ning
me ei suuda tagada vajalikku ohutut keskkonda. Oktoobris algavat teist semestrit oodates
otsustasime õpetajatega hoopis endid harida! Arutasime õpetajatega nende küsimusi ja vajadusi
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Meie toredad ja usinad teoloogilise
instituudi kolleegid. Rõõm on nendega
sellist olulist tööd teha — koolitada ja
inspireerida meie kiriku tulevasi juhte ja
koos nendega ise kasvada.

ning seadsime esmaseks sihiks
kahekuise, kord nädalas toimuva
õpetajate täiendkoolituse, kus
Helene õpetab pedagoogilist
psühholoogiat ja õpetamismetoodikat ning Joona avab piiblitõlgendamise keerulisemaid nüansse. Esimene kuu on märkamatult möödunud
ning algus on olnud põnev nii meile
kui õpetajatele. Helene on näiteks
avastanud, kui praktilised on tegelikult mõned ülikooliajal üpris abstraktseks jäänud teooriad:) Õpetamisolukorrad on meie jaoks
justkui tasakaalu hoidmise õppimine ja jalgealuse pinna kompamine. Püüame teeviidana silme
ees hoida õpetajate küsimusi, kuid samas suunata õppeprotsessi ka nende vajaduste suunas,
mida nemad ehk ise ei märka. Mõtiskleme samas, kuivõrd täpne on meie enda hinnang, mis
toetub hoopis teistsugusele kogemusele koolist ja näiteks õpetaja rollist.
Oleme õpetamistöö ning keeleõpingute kõrvalt asunud valmistama ka oma järgmise semestri
loenguid teoloogilises instituudis ning koguma materjale loodetavaks koolituseks PõhjaMyanmaris Kalemyos. Loodame sealsete meie kiriku teiste koguduste juurde nüüd tekkinud
ootamatu lisaja jooksul enne kooliaasta
algust veel jõuda.

Myanmar on vihmaperioodi algamiseks
valmis! Isegi Buddha kujud on endale
temaatilised vihmavarjud saanud :)

“Mets täis on maasikaid, need veretavad,/ lõhnalist
kuhjatakse äsja niidet heina,/ päikene pääga vaob vastu
punast seina,/ ja tuleb magus, magus öö.” Nii on Henrik
Visnapuu oma “Viiendas kirjas” Eesti suve parimad
palad värssideks seadnud. Kuigi sel aastal ei saa me
heinamaade magusat lõhna ninasõõrmetesse ahmida ega
metsas maasikaid kõrre otsa lükkida, on selles uues
mussoonvihmade ehk rohelises aastaajas omajagu
põnevat avastamist, millest silmale kõige uudsemad ja
rohelisemad on linnast väljas laiuvad riisipõllud.
Väikesed riisitaimed kasvatatakse kõigepealt tihedalt
koos, et siis välja juurida ning istutada tillukeste
puntidena uuesti veega kaetud põllule. Kolme kuu pärast
kuivatatakse põllud ning riis on korjamiseks valmis.
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Kas sina juhtusid nägema koroona-ajal
meedias fotosid suurlinnade inimtühjadest
tänavatest? Ka Yangoni alati väga rahvarohked tänavad jäid korraks vaikseks ning
kuigi meie ise sel ajal tublisti kodus püsisime,
vaatas piltidelt vastu justkui võõras linn.
Maa, linnad, tänavad said väikese hingetõmbepausi. Kuidas oskaksime pakkuda neile
seda puhkust jälle normaliseeruvas elurütmis?

Mõned teavad, et planeerisime veeta oma
suvepuhkuse augustis Eestis ja Soomes. Praegune
segane olukord, reisimispiirangud ning üleüldine
teadmatus lennuliikluse taastumisest on need
plaanid sassi löönud. Unistame siiski sellest, et
võiksime kasvõi sügisesse või miks mitte nüüd
väga eksootiliselt talvisesse Eestisse tulla, nii et
elame, näeme!
Väga mõnusat ja õnnistatud suve sulle, hea Sõber!

Helene ja Joona
Eestpalve ja tänu
✴ Oleme tänulikud, et pandeemia levikut Myanmaris on suudetud piirata.
✴ Palvetame, et õpetajate koolitus võiks kanda head vilja ja saaksime alustada õppetööga teisest
semestrist ning korraldada koolituse Põhja-Myanmari koguduste juurde.
✴ Palvetame kohalike koguduste ühtsuse ja kasvu pärast.
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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