
iron luterilaisen kir-
kon Lasnamäen 
Pyhän Markuksen 
seurakunnassa käyn-
nistettiin venäjänkie-
linen toiminta syys-

kuussa. Lasnamäe on Tallinnan väki-
rikkain kaupunginosa, jonka asuk-
kaista yli puolet on venäjänkielisiä. 

Suomen Evankelisluterilaisen 
Kansanlähetyksen Viron-lähet-
ti Kirsti Malmi kertoo, että venä-
jänkielisen toiminnan aloittami-
nen on ollut jo vuosia seurakunnan 
työn tukijoiden rukousaihe. Rukous-
vastaus saatiin yllättävällä taval-
la keväällä, kun Siperian luterilai-
sen kirkon pappi Pavel Zajakin saa-
pui Viroon Ukrainan sodan ajamana. 
Sodan vastaisia kirjoituksia jul-
kaissut Zajakin oli saanut Venäjällä 
viranomaiset peräänsä, minkä vuok-

si hän joutui pakenemaan maasta. 
Nyt hänellä ja hänen vaimollaan on 
turvapaikka Virossa.

Virossa ollaan huolissaan 
venäjämielisyydestä
Viron luterilainen kirkko tarjoaa 
kahdella paikkakunnalla säännöl-
listä venäjänkielistä toimintaa tällä 
hetkellä, Kirsti Malmi kertoo. Vaikka 
toimintaa pidetään periaatteessa tär-
keänä, käytännössä sen käynnistä-
minen on ollut hidasta.

Malmin mukaan taustalla on usei-
ta syitä. Suurin syy on se, ettei kir-
kolla ole juurikaan valmista venäjän-
kielistä materiaalia ja venäjänkie-
lentaitoisia pappeja. Lisäksi yleinen 
asenneilmapiiri venäläisyyttä koh-
taan on koventunut sodan myötä. 

– Täällä ollaan huolissaan venäjä-
mielisyyden pesiytymisestä venäjän-

kielisten pariin, Malmi  toteaa.
Viron nykyinen hallitus on esit-

tänyt venäjänkielisten päiväkotien 
ja koulujen muuttamista vironkieli-
siksi ja panostamista jatkossa venä-
jänkielisten integroimiseen osaksi 
Viron yhteiskuntaa. Lisäksi lukuisia 
neuvostoaikaisia muistomerkkejä on 
poistettu katukuvasta.

Sydämen ja sielun asioista 
omalla äidinkielellä
Tällä hetkellä Lasnamäen seurakun-
nassa on venäjänkielisille jumalan-
palveluksia, raamattutunteja, ilta-
hartauksia sekä lapsille pyhäkoulu 
ja partiotoimintaa. Yhteisö on vasta 
muotoutumassa. 

Toiminnassa mukana ovat muun 
muassa Tatjana Kashuba, jon-
ka haastattelu löytyy tämän lehden 
sivulta 20, ja Harri Peterson. Kas-

huban isoäiti muutti neuvostoai-
kana Viroon. Peterson puolestaan 
kävi venäjänkielistä koulua, vaik-
ka hänen vanhempansa olivat viron-
kielisiä. Peterson on siis kaksikieli-
nen, mutta Kashuba puhuu vain hei-
kosti viroa, kuten moni maassa asuva 
venäjänkielinen. 

Molemmat kokevat seurakunnan 
venäjänkielisen työn tärkeänä. 

– Sydämen ja sielun asioista on tär-
keää saada kuulla omalla äidinkielel-
lä, Kashuba toteaa.   

KAROLIINA RAUHIO-POKKA

V

”MINÄ OLEN HERRA, Jahve on minun 
nimeni. Kunniani kirkkautta minä 
en kenellekään luovuta, en 
minulle kuuluvaa ylistys-
tä jumalankuville.” (Jes. 
42:8) Luomisen aamun-
sarastuksessa Jumala loi 
ensin taivaan, maan ja 
kaiken, mitä niissä on. 
Lisäksi Jumala loi palve-
leviksi hengiksi enkelit, jois-
ta yksi oli ylitse muiden. Täs-
tä häikäisevän kauniista enkelis-
tä hän loi koko taivaallisen enkelikuoron 
ylistysjohtajan. Ylistyksen, jonka tarkoituk-
sena oli kumartaa ja palvoa Kaikkivaltiasta 
Luojaa ja Jumalaa.

Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaik-
kisesti. Voimme kuvitella, kuinka äärettö-
män ja ajattoman kerubiylistyksen tuli kar-
keloida eräänä yönä palestiinalaisella pai-
menkedolla Jumalan Pojan syntymän kun-
niaksi. Itseensä ihastuneelle ylistysenkelille 
se oli liikaa. Historiaan kiirivä kajaste-
kin adventin valon ja pimeyden kontrastis-
ta sokaisi vuosituhansien yllä ylistyksenjoh-
tajan näkökyvyn. Vielä tulisi ihmeellinen 
valo, joka olisi kaikkea muuta kirkkaampi.

KATKERAN ENKELIN mielessä ylpey-
den pimeys laskeutui nöyryyden ylle. Into-
himoisimmat lihan pyrkimykset Sanak-
si valtasivat tuon mahtavan enkelin mie-
len. Ylistyksenjohtajana Lusifer ylisti yhä, 
nyt syntiä jumalanaan. Maan päälle syök-
syessään se käynnisti ylpeyden ylistyksen 
aikakauden. Lankeemuksen myötä karit-
saksi pukeutunut ihminen saattoi paljastua 
sudeksi. 

Aamunsarastuksen 
lapset
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  Lasnamäen seurakun-
nan tiloissa on keväästä läh-
tien kokoontunut venäjänkie-
linen yhteisö. Kuvassa Harri 
Peterson (vasemmalla), Tat-
jana Kashuba ja pappi Pavel Zaja-
kin. KUVA: KAROLIINA RAUHIO-POKKA
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Sota Ukrainassa ajoi 
venäläispapin Viroon, 
jossa venäjän- ja 
vironkielisten väliset 
jännitteet ovat sodan 
myötä kiristyneet.  

Tee määräaikainen tilaus joko verkossa uusitie.com/joulu, 
soittamalla 034 246 2205 tai sähköpostilla uusitie@atex.com

Anna lahja, joka ilahduttaa joulun jälkeenkin.

3 kk / 
29 €

Tilaa joululahjaksi 
kristillinen viikkolehti

Uusi Tie.

Lasnamäen seurakunnassa 
aloitettiin venäjänkielinen 
työ erikoisessa tilanteessa


