Keväinen tervehdys!
Vuosi 2018 alkoi Lähetyskuorolle aivan
erityisen esiintymisen kanssa Viron
luterilaisen kirkon Põltsamaan kirkossa,
jossa pidettiin helmikuun alussa Viron
kirkon nuorten talvipäivät. Saimme
kutsun niille siksi, että paikallinen
kirkkoherra toivoi nuorten tutustuvan
erilaisiin kirkkomusiikin
toimintamuotoihin. Talvipäivillä oli
kuoromme vastuulla Sanan ja musiikin
ilta, jossa oli kuoron viimeisen
Hengenkulta-CD:n musiikin esitys. Tästä
eteenpäin käytämme CD:n lauluja vain
yhtenä osana esitysohjelmaamme. Oli
mieluinen kokemus, kun Põltsamaan
kirkko oli ahtauteen saakka täynnä nuoria
ihmisiä, jotka osallistuivat hyvällä
mielellä ohjelmaamme. Olen aidosti
kiitollinen hyvästä palautteesta ja siitä,
että musiikin kautta saamme kuuluttaa
maailman tärkeintä sanomaa Jeesuksesta
Kristuksesta.
Kun on menossa Lähetyskuoron 20. juhlavuosi, sen merkeissä oli maaliskuussa
kuoron kaksipäiväinen kuoroleiri meille suurenmoisessa ja vieraanvaraisessa
paikassa, nimittäin Lääne-Nigulan seurakuntatalossa. Lauantaisen harjoituspäivän
päätteeksi oli juhlallinen iltaruokailu, jossa oli laulajien päivällä valmistelema
ohjelma. Olen aina ihmetellyt, kuinka paljon iloisia ja monipuolisesti lahjakkaita
ihmisiä on kuoroomme kokoontunut. Suuri ilo! Sunnuntaina palvelimme
luonnollisesti jumalanpalveluksessa. Koska olemme suhteellisen usein kokoontuneet
kuoroleirille Lääne-Nigulaan, on monet seurakunnan jäsenet tulleet meille tutuiksi ja
heidän tapaamisensa lämmittää sydäntä.
Maalikuun lopulla, palmusunnuntaina, oli Tallinnan Kaarlin kirkossa Johan Sebastian
Bachin Johannes-passion esitys, jonka kuorokokoonpanoon Lähetyskuorolla oli ilo
osallistua. Oli todella hyvä kokemus tehdä yhteistyötä ammattimaisten solistien,
kuorojen ja kamariorkesterin kanssa Andres Mustosen – tunnetun virolaisen
kapellimestarin – kanssa. Johannes-passion esitys oli tunnetun Lasihelmimusiikkifestivaalien osana. Suuri Kaarlin kirkko oli ahtauteen saakka täynnä
kuulijoita, joita ohjelma valmisti edessä olevaan hiljaiseen viikkoon.

Nyt keväällä olemme aloittaneet uuden ohjelmiston opettelua syksyllä pidettävien
Narvan kirkkopäivien esiintymistä varten. Ilosanoma on myös se, että kutsumme nyt
keväällä Lähetyskuoron lastenkuoron harjoittelemaan kuoromme kanssa ja yhdessä
esiinnymme myös Narvassa.
Murheenamme on ollut se, että meillä ei ollut Sanan ja musiikin illan ohjelman
kanssa mahdollisuutta mennä Kolga-Jaanin kirkkoon, johon meidät oli kutsuttu.
Rahavaramme eivät antaneet myöten tehdä vierailua. Toivomme, että voimme vastata
kutsuun myöhemmin.
Lähetyskuoron työn lisäksi olen ollut usein urkurina Viron kirkon Tallinnan
Mustamäen Maarja Magdaleenan seurakunnassa ja olen osallistunut myös kristittyjen
taiteilijoiden yhteisön ARTEST+:n työhön.
Helluntain aikana toi elämääni juhlaa se, että Viron luterilainen kirkko antoi monien
muiden ohessa myös minulle kunniakirjan Viron kirkon hyväksi tehdystä työstä. Olen
kiitollinen, että voin olla pieni osa yleismaailmallisen lähetystyön kokonaisuudessa.
Ja olen kiitollinen, että rinnallani on niin paljon tehtävälleen omistautuneita ja
uskollisia ihmisiä. Lisäksi on vielä tämänhetkinen ihmeellinen kevät. Millainen
lintujen laulu ja kukkien tuoksua tuova tuulenhenkäys! Kiitos ja ylistys Jumalalle!
Maarja Vardja, Lähetyskuoron johtaja

