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Jordaaniasse, kingitused kohvris
Minu kümme mänguasjaäris veedetud aastat ei ole võrreldavad 
selle rahuloluga, mida ma kogesin, kui isiklikult toimetasin kätte 
kaks mänguasjakarpi kahele sõjas kannatanud tüdrukule Jordaanias. 
Rohkem saate selle kohta teada, kui loete artiklit.

  Mārcis Zīverts -  "Täht idas" vabatahtlik, pastor

  Juba kaks aastat olen innukalt 
toetanud Balti Global Initiative'i kampaaniat 
"Täht idas", mille eesmärgiks on valmistada 
kingitusi sõjas kannatanud lastele.  "Täht 
idas" kampaania algusest peale eelmisel 
aastal olen aktiivselt külastanud koole 
Priekule piirkonnas ja pakkunud õpetajatele, 
õpilastele ja nende vanematele võimalust 
osaleda selles kampaanias.  Ühel 
juhtimiskoosolekul kohtasin kampaania juhti 
Pēteris Eisānsit, kes esitas mulle väljakutse - 
minna 2016. aasta veebruaris reisile 
Jordaaniasse, Ammanisse. Lühikese 
mõtlemisaja järel otsustasin nõustuda. 2016. 
aasta veebruaris läksid kolm kampaania 
vabatahtlikku Jordaaniasse.

"Täht idas" kampaania 
kingituste ettevalmistamise tähtaeg oli 
juba möödas, kui ma sain veel kaks 
karpi Kalēti algkoolist, palvega saata 
need Jordaaniasse. Panin karbid oma 
autosse, ega uskunud päriselt, et ma 
saaksin veel midagi teha, et need kaks 
kingakarpi Jordaaniasse saata. Siis 
mõistsin, et ma võiksin need kaks 
kingakarpi endaga kaasa võtta ja anda 
need isiklikult üle kahele 
pagulasperedest pärit tüdrukule, ma 
pidin vaid ostma kohvri. Tundsin selle 
saadetise kohaletoimetamise eest 
suuremat vastutust kui kunagi varem. 
Ma olen töötanud juba enam kui kümme 
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aastat mänguasjaäris. Ma olen viinud 
lugematul hulgal mänguasju poodidesse, 
lastele, lasteaedadesse, laagritesse ja 
lastekodudesse.

Kuid see juhtum oli erilisem kui ükski teine. 
See saadetis oli lastelt lastele. 
Läti lastelt Süüriast ja Iraagist pärit lastele, 
kes on sõjas kannatanud. See oli minu jaoks 
väga tähtis. Varsti pärast Ammanisse 
saabumist oli mul võimalus karbid nende 
saajatele üle anda. Üks kingitustest, mille ma 
kingikotti panin, sai üle antud Süüria 
tüdrukule Gazelile.

 
Ta oli üllatunud ja väga õnnelik. Tal on kaks 
nooremat õde. Teine kingikott läks Iraagi 
tüdrukule Mirjamile.

See kohtumine jättis mulle sügava mulje. 
Ma ootan kannatamatult kohtumist nende 
peredega Kalēti algkoolist, kes kingitused ette 
valmistasid, et neile rääkida, kuidas kõik läks 
ja see lugu isiklikult nendeni tuua. Ma 
sooviksin naasta Jordaaniasse.

Rahvusvaheline laadimismeeskond
Teisel päeval pärast Ammanisse 

saabumist läksime me koos "Täht idas" 
projektijuhi Lūkass Balodise ja energilise, 

rõõmsameelse ja julge õpetaja Liene Svokaga 
konteinerit tühjaks laadima.  Meie, kohalikud 
jordaanlased, mõned mehed pagulaste hulgast  
- me kõik tegime sedasama tööd. Me 
laadisime konteineri tühjaks ja valmistasime 
ette laoruumi, et saaksime kingikarbid 
põgenike lastele jagada.

 Kauba mahalaadimise ajal oli meil kõigil 
nahk märg ja me tegime ühiseid puhkepause. 
Kuna kohalikud ei mõista inglise keelt 
piisavalt hästi, õppisime me peatselt, et 
"hallas" tähendab araabia keeles puhkust või 
puhkepausi, "mai" on vesi, "shai" on tee ja 
"jella" - edasi, liigume. Pärast suure töö 
lõpetamist sõime kirikuaias lõunaks 
"shawarma't". See on teatud tüüpi toit, mida 
süüakse kahvlit, nuga või lusikat kasutamata. 
"Friikad" tundsime me kiirelt ära, kuid 
"shawarma" on midagi väikeste 
kebabitükikeste sarnast, mis on õhukese 
leivatüki sisse keeratud. Mehed ei varja oma 
rõõmu, emotsioone, väsimust. Nad üritasid 
meilt mõned küsimused küsida. Nad 
rõõmustasid, kui leidsime midagi ühist. Minu 
ettekujutus sõnast "pagulane" muutus, sest 
need pagulased, keda ma kohtasin, olid 
töökad, abivalmid, kuigi natukene meist 
erinevad. Ma ei kohanud kedagi, kes oleks 
ülbe, laisk või kedagi, kes sooviks kehtestada 
teistele omi reegleid või nõudeid. Ma ei 
kohanud Jordaanias veedetud nädala jooksul 
kedagi sellist.

	
Esimene kingituste jagamise üritus
 Järgmisel päeval pärast konteineri 
tühjaks laadimist olid meie partnerid juba 
korraldanud kingikarpide üleandmise Süüria 
pagulaste lastele. Kohalikud kasutasid oma 
eelmisest aastast pärit kogemusi. Kogenud 
Läti õpetaja Liene Svoka aitas samuti 
nõuannetega kingituste jagamise 
korraldamise kohta. Üritust juhtisid pagulaste 
lastele mõeldud kooli juhataja ja tema 
abilised.     Lõpuks sai iga laps kingikarbi, 
mille olid täitnud "Täht idas" kampaania 
osalejad.
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    Oli tõesti tore näha õnnelikke lapsi 
ja kuulda siirast tänu moslemi naistelt, kes 
olid tänulikud hoolivuse eest, mida nad 
kogesid kampaaniakingituste kaudu ja 
süstemaatilise toetuse eest, mida nad saavad 
meie Jordaania partneritelt.

Jordaanlased
  Jordaanlased jäid igaveseks mu 
mällu. Nende külalislahkus on eriline. Isegi 
poodi minnes jagab müüja sinuga oma 
lõunasööki, mida sealsamas poes süüa. See 
eriline Jordaania külalislahkus jääb mu 
südamesse ja mälestustesse. Lisaks nende 
külalislahkusele pean ma ka mainima nende 
toiduvalmistamise kunsti. 

Mulle tõesti meeldis nende toit. Ma maitsesin 
ka kohalikku delikatessi: toorest 
lambahakkliha oliiviõli, piiniapähklite ja 
sibulatega. See salaretsept oli väga 
kummaline, kuid samamoodi unustamatu, 
nagu ka koriandrikohv. Nüüd joon ma seda 
erilistel hetkedel ja meenutan Jordaania 
inimesi, linnu ja kultuuri.
 

	
Nende viis pagulastele jumalasõna jagada on 
samuti tõeliselt eriline. Minul kui pastoril oli 
seda väga huvitav jälgida. On 
tähelepanuväärne, et Jordaania valitsusvälise 
organisatsiooni juht on samuti pastor, kelle 
süda tõesti valutab sõjas kannatanud laste 
saatuse pärast, seetõttu kohtasin ma palju 
Jordaania kristlasi, kes pagulasi mitmel viisil 
teenivad. Enne oma reisi Jordaaniasse ei 
teadnud ma midagi sellist tüüpi jumalasõna 
jagamise viisist. Külastades peresid kogesin, 
kuidas toimib kuulamise salajõud. Kristlased 
kuulavad tähelepanelikult kõiki lugusid 
pagulaste üleelamistest. Muidugi on enamik 
neist Süüriast pärit moslemipered. Kui ohvrid 
on rääkinud oma loo, küsitakse neilt mõned 
selgitavad küsimused ja lõpetuseks tehakse 
ettepanek palvetada koos Jumala poole. See 
on lihtne teenimise viis, kuid see ühendab 
inimesi.
  
"Täht idas" 2016
Ma osalen ka järgmises kampaanias, mille 
Baltic Global Initiative korraldab. Me oleme 
saanud lääneriikidelt palju häid asju. Ma 
usun, et me peame õpetama oma lastele, 
kuidas anda ja investeerida teistesse. Me ei 
tohi unustada omi lapsi, kuid me saame 
kindlasti teha midagi ka teiste laste heaks. 
Meil, kui Balti riikidest pärit inimestel, on 
võimalus mitte jääda kõrvalseisjateks ja tuua 
rõõmu sõjas kannatavatele lastele. Meie siin 
Balti riikides saame misjoni töö nimel rohkem 
ära teha. Jordaanias elavad lapsed ootavad 
ikka lootust, imesid ja rõõmu. Kui me 
kuuletume Jumala käskudele, võime me 
kogeda Jumalat. Jeesus ütles, et me oleme 
tema tunnistajad, tugevad kogu maailmas. 
Soovin, et te elaksite Piibli sõnade järgi, nagu 
need on kirja pandud Õpetussõnades: "Kes 
halastab kehva peale, laenab Issandale ja 
tema tasub talle ta heateo." Õpetussõnad 
19:17.
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