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Ühel septembrikuu kolmapäeval kohtume Toomasega, et vaadata tagasi Piibli lugemise
visioonile. Alles see oli, kui Toomas visiooni video jaoks Oleviste tornikiivriavast välja kõõlus
ja innustas noori Piiblit lugema, et meie linn võiks muutuda. Nüüd on see Oleviste ajaloo
teadaolevalt esimene aastane visioon lõpusirgel ning Toomas kui visiooni käimalükkaja püüab
leida, mis on muutnud.
Kuidas Piibli lugemise visioon Olevistes alguse sai?
Mul olid mõtted aasta visiooniks aegsasti olemas, väga praktilised ideed-eesmärgid, mille
poole püüelda. Arvan, et see on õige, et igal juhil on oma valdkonna kohta plaanid olemas,
mida ta Jumalaga läbi katsub. Ma proovin alati olla avatud sellele, kui Jumal eriliselt kõnetab
ja ütleb, et midagi peaks teisiti tegema, isegi kui see on järsk muutus. Piibli lugemise visioon
sai alguse tiimikoosolekul, kus pakuti välja erinevaid ideid. Ma ei tea, kas see tuli minu suust,
arvan pigem, et kellegi teise, aga mäletan, et minus tuli uuesti ja uuesti esile. Inimlikult ei
saanud ma sellest aru, sest ma pigem eelistaks praktilisi visioone, mille puhul on näha, mida
see muudab. Lugemine muudab inimesi, aga ta ei muuda otseselt situatsiooni. Samas
otsustasin usaldada Jumalat ja usun, et see oligi Jumalalt ideaalselt antud. Sel hetkel ma
juba teadsin, et ma pole noortejuht järgmisel aastal ning see visioon puudutas ka teisi
inimesi, seda sai ka keegi teine juhtida.
Oskad Sa hinnata, kui palju noored enne visiooni Piiblit lugesid?
Ma arvan, et oli inimesi, kes lugesid igapäevaselt, neid, kes lugesid kord kuus ja neid, kes ei
lugenud üldse. See oli kindlasti hästi kirju pilt. Visiooni eesmärk oli panna kõiki igapäevaselt
Piiblit lugema, koos on suurem motivatsioon seda teha.
Sinu isikliku kogemuse põhjal: mis on Piibli lugemise suurim tulu?
Arvan, et kõige suurem tulu on see, et igapäevasel piiblilugemisel Sa paratamatult võtad
aja, et mõelda Jumalale. Mõtled üldiselt Ta õpetuse peale ja küsid: mida Jumal tahab, et
mina täna teeksin? Selles mõttes on see praktiline visioon. Jumal annab praktilisi ideid, nt
loed kuidas algkogudus hoolitses vanade inimeste eest ja mõtled ehk saaksid midagi sellist
teha. Sellised ideed tulevad, kui loed nendest.
Visiooni tutvustavas videos Sa ütlesid, et üks inimene võib muuta oma sõpruskonna.
Milles see lähikondlaste muutmine peaks väljenduma?
Selle lause taga ma seisan praegu ka: arvan, et ühel inimesel võib olla tohutu mõju oma
sõpruskonna üle. See võib olla nullilähedane, aga see võib olla ka täiesti sõpru muutev. Kui
inimene on hästi negatiivne ja kogu aeg ütleb teistele halvasti, see mõjutab kogu
sõpruskonda negatiivsel viisil. Samas kui ta on hästi positiivne, siis see mõjutab positiivselt.
Eriti kui tegu on juhiga: tema võib sõpru juhtida tegema asju, mida nad poleks kunagi teinud.
Kui inimene loeb Piiblit, see loodetavasti muudab teda positiivsemaks ja nii muudab ta ka
oma sõpruskonda.

Sa ütlesid, et juhil peaks olema visioon. Miks peaksid olema teised sellega kaasas?
Juhi ülesanne on juhtida nii ennast kui teisi inimesi. Ja kuidas inimesed tunnevad, et nad on
juhitud? Siis, kui nad on haaratud millessegi ühisesse, kui juht neid reaalselt innustab. On
äärmiselt oluline, et juht mõtleks, mis on need asjad, mida ainult tema saab teha. Visiooni
andmine kogudusele on üks nendest. Tavaliige võib ka mõelda, et kogudus võiks midagi teha,
aga kõik ei tule kaasa. Juht on ainus, kes saab haarata kõiki.
Mis oleks kõige parem motivaator, et aasta otsa Piiblit lugeda?
Ma isiklikult arvan, et kõige paremaks motivaatoriks on muudetud elud ja nende
esiletoomine. Eestlastena me oleme tagasihoidlikud inimeste edulugudest rääkima. Kui
kellegagi toimub midagi väga võrratut, siis me ei taha sellest rääkida. On tunnistused
päästmisest, aga sellest ei räägita, kuidas inimene sai materiaalselt rikkaks, kuigi ta võibolla sai rikkaks, sest luges Piiblist, et Jumalale tuleb alati anda endast parim ja inimesed
hakkasid seda hindama. Sellisest eduloost ei räägita mitte kunagi. Mis motiveeriks Piiblit
lugema, oleks, kui tuua välja edulugusid, kuidas keegi muutus Piibli lugemisest. Ma ei ole
kindel, kuidas see on selle aasta jooksul õnnestunud, aga ma arvan, et sellised edulood
motiveerivad väga palju.
Miks me nendest ei räägi?
Ma arvan, et eestlaste puhul on see natuke rahvuslik. Võrreldes ameeriklastega oleme
kõvasti tagasihoidlikumad, me ei julge endast avalikult hästi rääkida. Rahvuslik eripära.
Kas Sa järgmisest visioonist oled kuulnud?
Jah ja mul on sellest väga hea meel. Julgen öelda, et Piibli lugemine ei saa olla omaette
eesmärk. Mul on väga hea meel, et uus visioon suunab inimesi tegutsema ja muudab Piibli
praktiliseks. Pole lihtsalt nii, et loen ja kodus mõtisklen, aga on järgmine samm, mis muudab
elu. Saan nüüd aru, et eelmise aasta Piibli lugemise mõte oli aluseks, et midagi praktilist
saaks kasvada.
Mis Sa prognoosid – palju võib olla inimesi, kes Piibli läbi lugesid?
Eesmärk oli sajaga Piibel läbi ehk 100 inimest loeks Piibli läbi. Kardan, et see oli liialt
optimistlik, aga eesmärk peabki olema natuke suurem. Kui kas või 50 inimest luges aastaga
Piibli läbi, on see suur võit.
Mis on Sinu sõnum loobujatele, kes olid mingil hetkel kaasas, aga lõpuni ei osalenud?
Liiga naiivne oleks arvata, et kõik on võimelised nii palju Piiblit lugema. Paljud on harjunud
lugema paar salmi ja mõtisklema nende üle. Kui ka paljud ei saanud Piiblit läbi lugeda, siis
ma loodan, et loeti iga päev vähemasti natukene. Või kui mitte iga päev, siis praktiseeriti
loetut. Kindlasti on hea, kui saad öelda, et olid terve aasta visiooniga kaasas, aga võit on
juba see, kui lugesid rohkem kui muidu oleksid.
See, et meil oleks 100 inimest, kes lugesid Piibli läbi, oleks tore verstapost, aga sügavam
sisu oli, et inimesed loeksid Piiblit rohkem kui muidu. Kui inimesed, kes muidu lugesid Piiblist
aastas 10 lehte, lugesid nüüd 100, on juba kümnekordne vahe. Neid, kes ei saanud Piiblit
läbi, julgustan mõtlema: kas Sa lugesid rohkem kui tavaliselt? Kui jah, võib juba rõõmustada
ja loodetavasti motiveerib see ka tulevikus rohkem Piiblit lugema.

