LÄHETYSKUORON ADVENTTITERVEHDYS

Joulutulet ovat jo syttyneet ja sielussamme on iloisen odotuksen tunne. Kiitosmielin
katsomme taaksepäin Lähetyskuoron viimeisintä puolivuotiskautta.
Juuri ennen kuoron kesälomaa, kesäkuun lopussa, Viron kirkon Lähetyskeskuksen
Lähetyskuoro osallistui sille tärkeään tapahtumaan. Olimme kutsutut ruotsinkielisen
Evankeliumiyhdistyksen kesäpäiville Suomeen, Kristiinankaupunkiin, laulamaan.
Matkasta jäi miellyttävä muisto kaikille, myös kuoron lapsille, jotka olivat mukana
laulamassa. Meidät ja musiikkimme otettiin erinomaisesti vastaan. Jokainen tällainen
retkemme liittää laulajia enemmän yhteen ja Kristiinankaupungissa paikallinen
ilmapiiri osoittautui meille siunaukselliseksi. Matka antoi kuorolaisille sielun lepoa.
Olemme kutsujille todella kiitolliset.
Kuoron kesätauon jälkeen kokoonnuimme elokuun lopussa lauluharjoituksiin
valmistelemaan ohjelmaa seuraavia esiintymisiä varten. Näin alkoi Lähetyskuoron
vuoden 2019 toinen puolivuotiskausi. Syyskuun viimeisenä lauantaina ajoimme
Järva-Madiselle Keski-Viroon paikallisen seurakunnan kutsumana. Siellä pidimme
musiikin ja sanan illan.
Lokakuun lopussa järjesti Viron kirkon Lähetyskeskus Tallinnan lähellä Viimsin
kirkossa lähetyskonferenssin. Mielenkiintoisten ja antoisien luentojen jälkeen
konferenssi loppui Lähetyskuoron konserttiin. Kuorollemme se oli tärkeä tapahtuma.
Marraskuussa kuoro kokoontui ylimääräiseen harjoitukseen jouluajan ohjelman
valmistamiseksi. Samoin oli meillä ylimääräinen harjoitus kuorolaisten lasten
lastenkuoron kanssa, koska meitä odotettiin laulamaan adventtikonserttiin Jõgevan
seurakuntaan (45 km Tartosta pohjoiseen) lauantaina, marrakuun viimeisenä päivänä.
Jõgevan kirkossa oli „Sydänten kynttilät“ -konsertti, jossa kuoron jäsenet todistivat
henkilökohtaisesti siitä, mitä sydämellä oli, ja jossa – niin kuin syksyn muissakin
konserteissa – puheen piti Joel Reinaru.
Meidät otettiin Jõgevalla sydämellisesti vastaan ja keskeisenä asiana oli kolehdin
kokoaminen Jõgevan uuden kirkon rakentamiseen. Kuulijoilta saimme kiitollista
palautetta. Kiitollisuuden aiheena ovat myös kuorolaisten laulavat lapset, joista
enemmistö on jo teini-iässä mutta jotka haluavat laulaa kuorossamme. Useat heistä
ovat myös kuoron solisteina. Koko ajan on ilonamme ollut se, että kuorolaisten
joukossa on kaunisäänisiä solisteja ja taitavia erilaisten instrumenttien soittajia.
Menneen puolivuotisajan lopetimmekin Jõgevalla juhlallisella adventtiaterialla. Sen
aikana saimme kuulla iloisia kiitossanoja Lähetyskeskuksen johtaja Leevi Reinarulta,
saimme jakaa pieniä lahjoja ja olla hyvällä mielellä onnistuneesta syyskaudesta.

Jo seuraavana päivänä kokoontuivat Lähetyskuoron Tallinnassa elävät laulaja
Vanhaan kaupunkiin Raekojan platsille, Vanhan kaupungin keskusaukeamalle,
laulamaan Tallinnan rovastikunnan kuorojen kanssa. Siellä sytytettiin perinteen
mukaisesti 1. adventin kynttilä ja sen jälkeen kuorot jatkoivat Jaanin kirkossa
konsertin ja rukouksen merkeissä.
Lähetyskuoroon liittyvän työn lisäksi säestän usein Viron kirkon Tallinnan
Mustamäen Maaria Magdaleenan seurakunnan jumalalanpalveluksia. Osallistun myös
kristillisten taiteilijoiden yhdistys ARTEST+:in työhön. Iloitsen jatkuvasti siitä, että
saan opettaa ääniharjoituksia, sointuoppia, pianonsoittoa ja säveltämistä täysi-ikäisille
kirkkomusiikista kinnostuneille.
Samoin jatkan omaa säveltämistyötä, koska kirkkomusiikki tarvitsee vanhojen,
vuosisatoja palvelleiden virsien lisäksi tämänpäiväisellä sävelkielellä tehtyä
musiikkia ja lauluja. Olen Jumalalle kiitollinen siitä, että voin käyttää häneltä
saamiani lahjoja Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ilonlähteitäni ovat tietysti myös
kaksi kallista lastenlasta.
Uutta vuotta 2020 odotamme toivorikkaina ja – jos Jumala suo – jatkamme kiitollisin
mielin työtämme. Entiseen tapaan minulla on heiveröinen unelma, että voisimme
käyttää kuoron taustana riittävää säestyssoitinten ryhmää ja joskus tulevaisuudessa
myös äänittää uutta kuoromusikkia. Siihen saakka elämme uskossa ja toivossa, että
evankeliumin elämää muuttava sanoma voisi musiikkimme kautta olla monien
kuulijoiden elämässä merkittävä asia.
Loistakoot sydänten kynttilät!
Maarja Vardja,
Lähetyskuoron johtaja

