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Toisena adventtisunnuntaina syttyi 
adventtikynttilä Majakka-kadun 
risteykseen pystytettyyn joulukuuseen. 
Väkeä kertyi paikalle ihan mukavasti, 
vaikka yläkuvassa näyttää vielä melko 
hiljaiselta. 
     Kuusen lähellä on Majakka-niminen 
raitiovaunupysäkki, joka on monien 
arjessa ja puheenparressa tärkeä 
maamerkki – tärkeämpi kuin Itse 
majakka. Täältä kiireen keskeltä 
katsottuna kilometrin päässä sijaitseva 
majakka jää piiloon kerrostaloalueen 
taa. Siellä se kuitenkin vilkuttaa jo 
toistasataa vuotta tärkeitä 
valomerkkejä merellä liikkuville. 
Läheltä katsoen se jää taka-alalle, sen 
valo hukkuu tuhansien muiden valojen 
joukkoon ja merkitys unohtuu.

     Jäin miettimään, että joulun kanssa 
tuppaa käymään samoin. Joulu on 
saanut meille niin monenlaisia 
merkityksiä, ettei niiden keskellä tule 
ajateltua todellista Joulun Valoa. 
Näköpiiriin ilmaantuu monenlaisia 
esteitä. Mitä lähempänä h-hetki on, sitä 
korkeammiksi kohoaa vaikkapa stressi 
tekemättömistä jouluvalmisteluista. 
Kuitenkin tuo Vanhan Testamentin 
profetioissa luvattu valo on loistanut jo 
yli 2000 vuotta. Huomaanko sen? 
     Tuo otsikossa siteerattu Jesajan 
profetia tuli mieleen kuullessani uutisia 
Ukrainan pimenneistä kaupungeista ja 
kuoleman varjosta. Meitäkin on 
kehotettu varautumaan sähkökatkoihin. 
Jeesus-valo ei onneksi ole riippuvainen 
minkään valtakunnan sähköverkoista!

Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust.
Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus.

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon. 

Niille, jotka asuvat kuoleman  
varjon maassa, loistaa kirkkaus.   

Jesaja 1:9 

Adventtipuuhia Lasnamäen seurakuntakodilla.
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     Sain joulukuun alussa iloisen lähetyksen Suomesta. Ystävät 
Lappeenrannan seudulla ja Mikkelissä olivat pakanneet 215 
kenkälaatikollista jouluiloa Viron kehitysvammaisille! 
Kuljetustonttuina olivat Katriina Pyyhtiä ja Titta Hämäläinen. 
Välivarasto löytyi entisestä työhuoneestani Viron kirkon 
lähetyskeskuksessa. Olen saanut (etu)nimilistat mm. Vääna-Vitin ja 
Loopealsen kotien asukkaista ”perheittäin”, joten lähipäivinä on 
luvassa lahjasäkkien pakkausta ja perille toimittamista. Suurkiitos 
kaikille projektiin eri tavoin osallistujille!  
     Vietän joulua täällä Tallinnassa. Neljännen adventin iltana, kun 
kuudeskin adventtitapahtuma on ohi, kokoonnumme vielä laulamaan 
viroksi kauneimpia joululauluja. Ilokseni Lasnamäen 
sosiaalikeskuksen naisten lauluyhtye Härmalõng on lupautunut 
esiintymään illassa. Attoiltana Lasnamäellä on venäjänkielinen messu 
ja joulupäivänä jumalanpalvelus molemmilla kielillä. Kahden 
kieliryhmän yhteiselle koko seurakunnan jouluaterialle 
kokoonnumme 27. joulukuuta. Olen Jumalalle kiitollinen uusista 
siskoista ja veljistä! 
     Kiitos Sinullekin, että olet elänyt mukana tämän vuoden 
käänteissä näiden kirjeiden kautta. Kiitos kaikille, jotka olette 
esirukouksin ja lahjoituksin mahdollistaneet tämän yhteisen työmme! 
Jumalan siunausta ja huolenpitoa Sinulle, missä tilanteessa oletkin! Voit tukea työtäni 

käyttämällä jotakin seuraavista 
pankkitileistä ja kirjoittamalla 
viitteen 22208 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
FI14 5043 1920 0034 52 
Etelä-Saimaan Kansanlähetys 
FI24 5620 0940 0400 65  
Kymenlaakson Kansanlähetys 
FI59 5750 0140 1569 03 
Uudenmaan Kansanlähetys 
FI48 8000 1501 4822 03  
Varsinais-Suomen Kansanläh. 
FI39 4309 1520 0011 71 
Helsingin Kansanlähetys 
FI33 8000 1001 5582 47

Kiitos- ja rukousaiheita 
• Kiitos Jumalalle venäjänkielisen työn 

käynnistymisestä sekä uusista 
työtovereista ja aktiiveista!  

• Lasnamäen adventin ja joulunajan 
kokoontumiset. Rukoillaan 
kohtaamisten puolesta! 

• Viime vuonna kuvaamaamme 
Jõuluime Lasnamäel 2021 adventin 
nukkevideosarjan kaksi ensimmäistä 
osaa on jo julkaistu tekstitettynä 
viroksi ja venäjäksi. Rukoillaan taitoa, 
viisautta ja sopivia algoritmejä 
videoiden levittämiseen verkossa. 

• Muutenkin pyydän viisautta ja apua 
seurakunnan viestintään. 

• Kehitysvammaisten joulupakettien 
perille toimittaminen. 

• Ensi kevään lyhyt kotimaanjakso 
(huhtikuusta kesäkuuhun).  

• Rauhaa ja Joulun Valoa koteihin, 
kansojen keskelle, sotaa paenneille ja 
sodan varjossa eläville.

Lähettävät seurakunnat 
Sammonlahti, Luumäki, Hamina, 
Miehikkälän ja Virolahden kappelit, 
Sipoon suomalainen, Hyvinkää, 
Olari, Maaria ja Ruokolahti

Levollista joulujuhlaa Sinulle! 
Rohkeutta ja iloa vuoteen 2023!   

Kirsti


