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Yhtä aikaa lähellä ja kaukana
Koiramme Käpy on kuollut. Hän ehti olla pienen perheemme jäsen vasta puolitoista kuukautta.
Ikävyydet alkoivat kun kävin eräänä lauantaina hänen kanssaan ulkona puutarhassa ja hän meni
tapansa mukaan tutkimaan ja haistelemaan pensaita ja kukkia. Koirathan ovat luonnostaan uteliaita.
Yhtäkkiä kuulin pusikosta älähdyksen ja paha aavistus iski lävitseni. Käpy hyppäsi pensaiden keskeltä
pihamaalle ja kuulin vartijan sanovan sen mitä kumma kyllä jo pelkäsinkin: ”Mwee kai dee! Käärme
puri häntä!” Käpy ravisteli nenäänsä ja hieroi sitä maata vasten ja nostaessani pennun ylös näin kaksi
rubiininpunaista veripisaraa kuonon karvojen lomassa. Vartija oli sillä aikaa nostanut bambukepin
avulla käärmeen pensaasta pihakiveykselle. Se oli lumoavan kaunis, jadenvihreä ja karhean
suomuinen ja sillä oli tappavan vaarallisen näköinen kolmionmuotoinen pää. Vartija kehotti minua
ottamaan käärmeestä valokuvan... ehkä lääkäriä varten.
Nappasin kuvan kännykällä ja riensin pennun kanssa sisälle etsimään ensiapua käärmeenpuremaan.
Puristimme Helenen kanssa haavaa ja pesimme kuonoa vedellä ja vaikka kello oli jo 11 illalla, tuttu
eläinlääkäri vastasi onneksi puhelimeen ja neuvoi menemään eläinlääkäripäivystykseen. Nostimme
Käpyn kantokoriin ja taksia odotellessa hänen kuononsa alkoi jo turvota. Ahdistus nousi kurkkuun ja
alkoi kuristaa sisältä: Sydämessäni tein jo surutyötä ja aloin sisäisesti valmistautua lemmikin
kuolemaan. Pelkäsin hänen tukehtuvan ja pyysin taksikuskia ajamaan nopeasti kaupungin toisella
laidalla sijaitsevaan eläinlääkäriin. Yangonin öiset kadut olivat onneksi melkein tyhjiä ja vanha
Japanista tuotu laatikkoauto antoi kaikkensa kuskin painaessa kaasua.
Kun saavuimme klinikan pihaan, huomasin heti pettymyksekseni että se oli kiinni. Tämä ei ollut
minulle enää valitettavasti lainkaan yllättävää, sillä Yangonissa internetin karttapalveluihin ei voi
luottaa laisinkaan: Kadun nimet kirjoitetaan latinalaisin aakkosin eri sivustojen kartoissa eri tavoin,
samannimisiä teitä on monissa kaupunginosissa paljon, kauppojen tai paikkojen sijainti kartalla ei
toisinaan pidä paikkaansa ja puhelinnumerot eivät usein ole enää käytössä. Koputtelin ikkunaan jonkin
aikaa, mutta kukaan ei vastannut... edes seinään kirjoitettuun päivystävään hätänumeroon.
Pyysin taksikuskia ajamaan erääseen toiseen eläinlääkäriin, mutta sekin oli kiinni. Aloin menettää
toivoa, mutta äkkiä tuttu eläinlääkäri lähetti viestin, kyseli tilanteesta ja kehotti lopulta tulemaan
kotiinsa. Hänellä ei ollut vastamyrkkyä, mutta hän lupasi antaa antihistamiinia ja tulehduslääkettä.
Eläinlääkärin kotiin saavuttuamme Käpy sai pistokset ja lääkäri antoi toivoa: Hän sanoi että jos
käärme olisi ollut todella myrkyllinen, pentu olisi jo kuollut. Hän lupasi että Käpy voisi paremmin jo
seuraavana päivänä. Palasimme kotiin väsyneenä yhden jälkeen ja menimme kaikki henkisesti ja
fyysisesti uupuneena nukkumaan.
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Seuraavana päivänä turvotus oli todellakin poissa ja Käpy tuntui pirteältä, mutta sitä seuraavana
päivänä hänen vointinsa yhtäkkiä huononi ja hengittäminen muuttui vaivalloiseksi. Vein hänet
eläinlääkäriin, joka antoi lääkkeitä keuhkoputken tulehdusta vastaan mutta mikään ei tuntunut
auttavan. Lopuksi löysimme toimivan eläinsairaalan ja veimme hänet sinne, jossa hän kuoli parin
päivän päästä. Vaikeinta oli tuoda Käpyn ruumis kotiin mutta olimme iloisia että saimme haudata
hänet talomme puutarhaan. Hän on yhtaikaa lähellä ja kaukana ja monet pienet arkipäivän asiat
muistuttavat poissaolosta. Käpy tulee aina olemaan ensimmäinen koiramme ja toivomme, että hän
tunsi rakkautemme lyhyen elämänsä aikana.

Yangonin pikkukadut ovat täynnä kojuja, joissa myydään ruokaa, elintarvikkeita sekä
kaikenlaista (yleensä huonolaatuista) tavaraa käytetyistä kännyköistä kalentereihin, joissa
poseeraa paksuja palleroja (siis vauvoja). Kuvassa esillä olevat pulleat banaanit ovat
makeita, mutta jauhomaisia.
Mitä rakkaus on, mitä Joulu on?
Keskustelimme raamattupiirissämme adventista ja joulun odotuksesta. Muistan kuinka pappina
työskennellessäni tuntui usein vaikealta puhua Joulusta, sillä Joulu on juhla, johon liittyy paljon
tunnelmaa, odotusta, merkityksiä, muistoja ja tunteita ja jokaisen kokemus on yksilöllinen ja erityinen.
Joulusta puhutaan kirkossa myös eri tasoilla eri ihmisille ja siksi sen kaikista syvin merkitys saattaa
usein jäädä piiloon kaiken ulkoisen alle. Kristinuskon sanoma, joka murtautui antiikin ajan niin sanotun
pakanallisen kreikkalais-roomalaisen yhteiskunnan todellisuuteen, oli eräänlainen vallankumous.
Ennen kristinuskon leviämistä pakanallinen maailmankatsomus oli pohjimmiltaan negatiivinen:
Maailma oli erilaisten henkien, voimien ja kohtalon vääjäämättömyyden lainalaisuuksien
temmellyskenttä ja ihmisten elämää varjosti jatkuva pelko. Jokaisesta vastoinkäymisestä etsittiin
merkkejä ja enteitä ja usein haluttiin tietää kuka tai mikä oli aiheuttanut jonkin onnettomuuden tai
elämän epäonnistumisen. Maailma oli sulkeutunut kokonaisuus, jossa vain vahvat selvisivät eikä
mikään varsinaisesti pakottanut ihmisiä olemaan armollisia taikka osoittamaan niin sanottua
lähimmäisenrakkautta.

Yangonin esikaupunkialueilla vapaa-aikaa vietetään monella tapaa. Kaupungin katuja
reunustavissa ojissa kalastetaan bambusta valmistettujen pyydysten avulla tai onkimalla.
Luulenpa että modernissa maailmassa elämme samanlaisen todellisuuden keskellä ja sitä voisi sen
tähden kutsua kristillistä maailmaa edeltävän pakanamaailman varjokuvaksi: Tiedämme toki, että
ihmisarvoa ei voi mitata tieteellisten teorioiden mittapuiden mukaan ja jos rakennamme
maailmankatsomuksemme eloonjäämisen kamppailuun valmistautuen, elämme jatkuvasti sisäisen
pelon vallassa. Aikamme uusateistien ihannoima evoluutioon perustuva eloonjääminen
elämänfilosofiana ei juurikaan eroa eettisesti antiikin ajan kreikkalais-roomalaisesta
uskonnollisuudesta. Meidän aikamme absoluuttinen arvopohja perustuu ihmisen eli yksilön valinnan
vapauteen ja vapaaseen tahtoon, jonka ylin ilmenemismuoto on vapaus valita, kuluttaa ja ostaa yhä
enemmän. Tämähän tarkoittaa sitä, että mitä enemmän ihmisellä on valinnanvaraa, sitä vapaampi hän
on. Näinpä todella demokraattisen yhteiskunnan tehtävä on rajoittaa elämää mahdollisimman vähän ja
maksimoida ihmisten mahdollisuus valita yhä enemmän ja enemmän palveluja, tavaroita, hyödykkeitä,
ruokaa, ihmissuhteita, elämyksiä ja kokemuksia.
Koronaviruksen kautta onkin paljastunut yhteiskunnan piilevä ja sisäinen jännite ihmisen arvon ja
talousjärjestelmän välillä: Pitäisikö yhteiskuntaa ohjata pelastamaan yhteiskunnan heikoimpia
ihmishenkiä vai pitäisikö lyhyeksi hetkeksi unohtaa ihmisarvo ja keskittyä pelastamaan maan talous,
jolla on pitkän tähtäimen vaikutus monien elämään? Kenen kärsimys painaa vaakakupissa enemmän;
hänen joka on menettänyt läheisen vai hänen, joka on menettänyt toimeentulonsa eli
kykeneväisyyden ostaa ”jokapäiväisen leipänsä”? Voisiko yhteiskunta uhrata heikommat jäsenensä
“Koronalle”, jos sen kautta useat jäisivät eloon ja näin voisi pelastaa monia muita? Nämä kysymykset
ovat vaikeita ja koko asetelma muistuttaa kaukaisesti esimerkiksi muinais-kreikkalaista “farmakos”
-rituaalia, jossa suuren onnettomuuden välttämiseksi valittiin yhteiskunnan heikkoja uhrattavaksi
kevätaikaan Apollon juhlapäivänä. Kukaan ei aikanamme luultavasti uskalla puhua julkisesti tähän
tapaan, mutta maailmanlaajuinen pandemia on tuonut esille jännitteen toisaalta yhteiskunnan
heikkojen jäsenten ja koko yhteiskunnan talousjärjestelmän välille. Toki on totta, että ihmiset ja talous
ovat molemmat erittäin tärkeitä, mutta eri tavoin: Ihminen on tärkeä ihmisenä ja talous on tärkeä
välineenä ihmisten hyvinvointia ja elämää varten. Tilanne on vaikea siksi että yleensä on mahdollista
valita yhtä aikaa molemmat eikä talousjärjestelmä sinänsä arvona ole kilpaillut ihmisarvon kanssa.

Mieleeni muistuu Dostojevskin romaanista Karamazovin veljekset dialogi Jumalaa vastaan kapinoivan
Ivanin ja kristityn munkkikokelaan Alyoshan kanssa. Mukailen tarinaa hieman, mutta voimme ajatella
että Ivan kysyy Alyoshalta olisiko hän valmis uhraaman yhden ainokaisen viattoman ihmislapsen, jos
tietäisi voivansa sen kautta pelastaa koko maailman? Eikö ole kauhea retorinen kysymys? Eikö
maailma voisi olla sellainen, jossa kenenkään ei tarvitsisi kärsiä ja silti koko maailma voisi pelastua?
Voisiko olla olemassa rokote, joka poistaa jännitteen maailman kärsimyksen ja pelastuksen (eli
autuuden taikka ikuisen ilon) väliltä?
Huomaa että vain kristitty tai Jumalaa vastaan kapinoiva kristitty voi kysyä tämän kysymyksen, sillä
vain kristitty uskoo maailman olevan Jumalan luoma eli rakkaudesta syntynyt rakkautta varten.
Pakana ja ateisti sitä vastoin uskovat vakaasti että maailma on jatkuvaa eloonjäämistaistelua, vanhan
ja heikon kuolemaa sekä uuden syntymistä, väkivaltaa ja kärsimystä, eikä kärsimyksen keskellä
kyseenalaisteta kärsimystä, sillä se on “vanha normaali”.
Kristinuskon vallankumous ja ”uusi normaali” ei ole monille helposti ymmärrettävä siksi, että kristityt
eivät uskoneet siihen, että ihmisen vapaus olisi sama kuin valinnanvara. Alun perin ajateltiin nimittäin
siten, että vapaus on kaiken maallisen ja ihmistä häiritsevän taikka itsekkyyteen houkuttelevien
valintojen poissaoloa. Kirkkoisä Augustinus määritteli ihmisen ylimmän vapauden olevan
“kykenemättömyys tehdä syntiä” eli kykenemättömyys tehdä huonoja ja itsekkäitä elämänvalintoja (lat.
non posse peccare).
Kun kaikki turha ja harhaanjohtava valinnanvara katoaa, ihminen näkee sen ainoan valinnan, mikä on
todella tärkeä, eli rakkauden. Näin täydellinen vapaus eli Jumalan vapaus on sitä ettei valinnanvaraa
ole lainkaan. Jumala tuli maailmaan ja antoi itsensä jokaiselle lahjaksi siksi, että hän on täydellinen
rakkaus eikä hänellä ole koskaan ollut muuta vaihtoehtoa. Jumala on täydellisen vapaa siksi, että hän
on vapaa olemuksensa rakkauden tähden eikä sitä rakkautta rajoita tai muuta mikään. Tämä rakkaus
on kaiken lähde ja kaiken päämäärä ja vain tässä rakkaudessa ihminen voi saada vastauksen myös
elämän kärsimyksen kysymykseen. Lopullinen vastaus saadaan kun Jumala on itse rakkaudessaan
kaikki kaikessa.
Tämän ilosanoman tähden lähetystyön tukeminen työn, opetuksen, esirukouksin ja taloudellista tukea
lahjoittamalla on tärkeää ja merkityksellistä. Olemme kiitollisia kun jatkat lähetystyön tukemista ja
pyydämme, että kertoisit mahdollisuudesta eteenpäin jos tunnet jonkun, joka haluaisi tulla mukaan
tukijaksi.

Olemme olleet Yangonissa
jo yli vuoden ja on
mielenkiintoista huomata
kuinka sitä tottuu ennen
niin eksoottisiin elämän
ilmiöihin. Tänne
muuttaessa emme
uskaltaneet ostaa ruokaa
katukeittiöistä, mutta nyt
paksut kookospannukakut
taikka rasvaiset piirakat
mausteisine täytteineen
ovat toisinaan maittava
välipala.

Hyvää itsenäisyyspäivää! Saimme taivaallisena lahjana
pussillisen ruisjauhoja tutun tutun Tanskalaiselta tutulta.
Jauhot ovat ylittäneet reilusti ”parasta ennen”
-päivämääränsä, mutta köyhä ei voi valittaa.
Omatekoiset karjalanpiirakat maistuivat silti ihanan
kotoisalta, vaikka ulkona olikin liki 30 astetta lämmintä.

Siunausta, armoa ja rauhaa toivottaen,
Siunattua Jeesuksen syntymäjuhlaa!
Joona ja Helene Toivanen
Sähköposti: joona.toivanen@sley.fi, helene.toivanen@sley.fi Seuraa meitä Instagramin ja Facebookin
kautta. Lähetämme viikoittain kuvia ja uutisia töistämme ja elämästämme. Instagram: toivasetmissio.
Facebook: Toivaset Missio
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitämme esirukouksesta. Kiitämme ystävistä Yangonissa ja kotimaissa.
• Kiitämme siitä, että olemme olleet terveitä ja turvassa. Kiitämme siitä, että Myanmarissa pandemia näyttää
olevan hallinnassa ja yhteiskunta alkaa pikkuhiljaa palata uuteen normaaliin.
• Pyydämme siunausta opiskelijoille ja opettajille. Pyydämme siunausta opettajien koulutuksia varten, jotka
aiomme aloittaa uudestaan tammikuussa.

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Joona ja Helene Toivasen työtä, voit laittaa haluamasi
summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.
Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään ”Joona ja Helene Toivasen rengas” + oma kotiseurakuntasi.
• Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai
Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228
• Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614
• Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
• Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100

