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Adventtitervehdys Tallinnasta!
En tiedä, missä merkeissä joulun odotuksesi tänä vuonna on alkanut. Toivon kuitenkin, että saat
kokea adventin ajassasi, että Jumala on lähellä. Hän on todellakin Immanuel, Jumala meidän
kanssamme – ei jossakin kaukana korkeuksissa, vaan kanssamme joka päivä.
Tuntuu uskomattomalta, että yksi vuosi alkaa taas kerran olla ohi. Jouluvalot murtavat pimeän
valtaa ja julistavat Maailman Valon tuloa maailmaan. Joskus tosin kyseenalaistan kaikki nuo
prameat ja vilkkuvat valot, kun parhaillaan tuskaillaan maapallon ylikuormittumista…mutta
kaamoksen kansalle niillä on kyllä kieltämättä aika paljon merkitystä.
Mitä viimeisten parin kuukauden aikana
sitten on tapahtunut? Päällimmäisenä tulee
mieleen marraskuun alussa järjestämämme
kristillisen kasvatuksen Suomi-Viro työryhmän 30 -vuotisjuhla. 80 -luvun loppu
ja 90 -luvun alku oli Euroopassa suuren
murroksen aikaa. Olen paljon miettinyt
viime aikoina, kuinka silloin itse nuorena
ihmisenä näitä asioita ajattelin ja koin.
Muistan uutiset Neuvostoliiton hajoamisesta
ja Berliinin muurin murtumisesta, mutta
vasta nyt olen alkanut ymmärtää, kuinka
erityistä aikaa sain olla todistamassa.
Suomen ja Viron kirkkojen väliselle yhteistyölle tuo Neuvostoliiton hajoaminen ja Viron
itsenäisyyden palauttaminen oli todella merkittävä asia. Kiitosillallisella ja juhlaseminaarissa
pitkäaikainen Viron ystävä Heikki Pietilä totesi, että silloin ei välttämättä ollut montaa ihmistä
Lennart Merin lisäksi, joka olisi uskonut Viron itsenäisyyden todella palautuvan, mutta kun
vapaammat tuulet puhalsivat, toimittiin nopeasti ja määrätietoisesti sillä ajatuksella, että nyt tai ei
koskaan. Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö tuli lattian alta takaisin ihmisten ilmoille, ja rippikouluun
tuli valtavasti ihmisiä. Tarvittiin vironkielisiä materiaaleja ja paljon lisää työntekijöitä. Suomalaiset
tulivat veljeskansan tueksi monella rintamalla kirjallisuuden, materiaalien ja työntekijöiden
koulutuksen muodossa. 30
vuodessa maat ja kirkot ovat
kulkeneet pitkän matkan, ja nyt
tilanne on taas aivan erilainen
kuin silloin. Kuten seminaarin
esitelmöitsijä Tuomas Palola
totesi, nyt asetelma on muuttunut:
Suomen kirkko on suuressa
muutoksessa ja Viron kirkolla on
paljon tietotaitoa jaettavaksi siitä,
kuinka vähillä resursseilla ja
vapaaehtoisvoimin saadaan tehtyä
paljon. Päätimme seminaaripäivän
kiitoshartauteen Pyhän Hengen
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kirkossa. Oli hyvin erityinen tunne sanoa hartauden lopussa ”kiitos olkoon Jumalalle” – niin suuri
ilo ja kiitosmieli oli kaikesta koetusta sekä siitä, että kirkkomme ovat olleet olemassa toisiaan
varten ja ovat edelleen.
Marraskuun lopussa oli edessä nuorisotyöntekijöiden seminaarin syksyinen viikonloppu. Aiheena
olivat armolahjat. Viikonloppuun sisältyi myös ylistysilta Nõmmen Lunastajan kirkossa. Joukko
nuoria aikuisia on saanut sydämelleen ylistysiltojen järjestämisen, ja tammikuusta alkaen iltoja
aletaan järjestää säännöllisesti kerran kuussa. Nuorelle sukupolvelle ylistys on tullut tärkeäksi
tavaksi etsiä Jumalan läheisyyttä ja olla rukouksessa.
Syksyn aikana olemme kotiseurakunnassani Sakussa
pitäneet kahdet kirpputorimyyjäiset. Syysmyyjäiset
olivat lokakuussa ja adventtimyyjäiset viime
viikonloppuna. Yhteensä näillä kaksilla myyjäisillä
saimme kerättyä Sakun kirkon rakentamista varten noin
1800 euroa. Rahan lisäksi olemme saaneet myös
seurakuntana paljon iloa yhdessä tekemisestä - ja mikä
tärkeintä, saaneet kohdata paljon uusia ihmisiä, kertoa
seurakunnastamme ja kutsua ihmisiä mukaan
toimintaan. Uusi kirkko on nyt sisätöitä vaille valmis,
ja tapaninpäivänä siellä on avoimien ovien päivä.
Kirkko kiinnostaa monia, ja siksi haluamme tarjota
mahdollisuuden tulla tutustumaan siihen. On ihme, että
olemme jo näin lähellä kirkon valmistumista!
Lopuksi vielä ilouutinen: Nuorten Raamattu- ja
lähetyskurssi jatkaa tämänkin lukuvuoden! Meillä on
vain kuusi kurssilaista, mutta pitkän pohdinnan jälkeen
päädyimme siihen, että pidämme tämän kurssivuoden
kuitenkin. Se tuntui tärkeältä, ja iloitsemme valtavasti hyvästä pienestä joukostamme.
Kiitollisuus on suuri tästäkin vuodesta. Taivaallinen Isämme varustaa meitä kaikella tarvittavalla.
Iloitsen ja kiitän siitä, että saamme tehdä tätä matkaa yhdessä. Kiitos sinulle, lähettäjäni ja
esirukoilijani. Hyvä Vapahtaja siunatkoon joulusi ja alkavan uuden vuoden. ”Hänessä oli elämä, ja
elämä oli ihmisten valo.” (Joh. 1:4)
Sinua siunaten, Titta

Titta Hämäläinen
Työskentelen Viron luterilaisen kirkon Lapsi- ja
nuorisotyön yhdistyksen palveluksessa. Tärkein
tehtäväni on raamattukoulutuksen ja Raamatun
tuntemisen edistäminen seurakuntien
vapaaehtoisten, erityisesti nuorten aikuisten
parissa sekä heidän rohkaisemisensa
hengelliseen työhön.
Yhteystiedot: Rähni 11-11, 11311 TALLINNA,
Viro / titta.hamalainen@eelk.ee

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

