
Tarkoitus oli kuvata niiden kanssa
Paen yhteisöpuutarhalla
palmusunnuntain tervehdys.
Houkuttelin avustajaksi Liisa Rossin,
Sleyn lähettikollegan. Katrin luki
raamatuntekstin etänä ja kokosin
palapelin kotona. 
     Hauskasta nukkeleikistä poiki
lopulta "Hiljaisen viikon trilogia".
Innostuimme näet kuvaamaan myös
kiirastorstain ja pitkäperjantain
tapahtumat. Ääniraita tallentui
seurakuntalaisten joukolla
etäyhteyksin ja Liisa punoi pitkän
tekstin yhteen. Lasnamäeltä ja
lähiympäristöstä löytyi sopivia
kuvauspaikkoja Pilatuksen palatsille,
Golgatalle ja puutarhahaudalle. 
     Ja eihän Jeesusta voinut jättää
hautaan, joten teimme vielä
pääsiäiseksi kolmannen osan. 
Käypä katsomassa! Löydät kaikki
kolme osaa helpoiten omalta
YouTube-tililtäni.
     Tämä neljäs video on epilogi,
Jeesuksen ja opetuslasten
kohtaaminen Genesaretin järven
rannalla. Tänä iltana olisi tarkoitus
äänittää raamatunteksti. Sitten
palapelin osaset alkavatkin olla
kasassa, ja pääsen taas kokoamaan
niistä elokuvaa. Tein eilen kokeeksi
pari kuvayhdistelmää. Tuo venekuva
on kooste neljästä eri kuvasta. Tulee
mieleen syksyn katajapalapeli
mökillä. Tästäkin palapelista
puuttuu mallikuva, joten lopputulos
on vielä luova yllätys!

     Olen ollut pari päivää Pietarin ja
kumppaneiden kanssa kalassa.
Oikeastaan aloitimme jo lauantaina
etsimällä venettä. Suuntasimme
Googlen kuvavihjeiden perusteella
Liisan ja Ruskan kanssa kevätretkelle
Jägalan vesiputouksen taa Neemen
kylään. Sieltä kyläkaupan pihasta
löytyikin vanha puuvene. Naapurikylän
leikkipuistosta löytyi vielä toinenkin.
     Sunnuntaina hain Ülemisten
kanavalta sumpullisen särkiä, jotka
kalastajaystäväni Elena oli tuttavineen
onkinut. Jäin itsekin hetkeksi ongelle,
mutta minulla ei tärpännyt. Sain
kuitenkin kuvausten jälkeen kaikki
130 särkeä mukaani ja siinäpä riittikin
puuhaa iltapäiväksi: perkaamista ja
savustamista. Sainpahan nauttia
raikkaasta kevätsäästä koko päivän,
sillä olin jo ennen kalapuhelua käynyt
Ruskan kanssa pitkällä aamulenkillä,
testannut riippukeinua ja istuttanut
radiokirkkoa kuunnellen muutamia
kevätkukkia.
     Eilen puolestaan leikin melkein
koko työpäivän nukeilla – ensin pari
tuntia Liisan kanssa Piritan
hiekkarannalla ja illalla tietokoneen
ruudulla... tekeillä on nimittäin jo
neljäs raamattuaiheinen lyhytelokuva!
     Lainasin ennen palmusunnuntaita
Tallinnan tuomiokirkosta tutut
keppinuket ja aasin. Kirjeitäni
pidempään seuranneet tunnistanette
nuket, jotka ovat usein olleet mukana
kehitysvammaisten kirkkohetkissä ja
leireillä.

"Ma lähen kalale." Jh 21:3

Aamun tultua Jeesus ilmaantui rannalle. Oppilaat eivät kuitenkaan tunnistaneet häntä Jeesukseksi. Niinpä Jeesus sanoi:
"Pojat, ei teillä sattuisi olemaan jotain syötävää?" Jh 21:4-5 UT2021 (auringonnousun kuvasi Liisa Rossi)
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Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti 

Lähettävät seurakunnat

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

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208

Voit tukea työtäni

     Minulla on nyt ilo jakaa myös iso
rukousvastaus: Lasnamäen lauma on
saamassa kauan kaivatun paimenen!
Kaido Petermann, joka on jäänyt
hiljattain eläkkeelle poliisi- ja
rajavartiopapin tehtävistä, on
lupautunut tarttumaan Lasnamäen
perusteilla olevan seuraunnan ohjiin
arkeologisilla kaivauksilla työskentelyn
ohessa. Hän on jo ollut mukana
muutamana tiistaina nettitapaamisissa.
Kiirastorstaina kokoonnuimme
yhteisöpuutarhalla ja tänään
striimasimme jumalanpalveluksen Paen
seurakuntakodilla. 
     Muistatko, kun kerroin viime kesän
kalastusoppitunneistani – kuinka
Jumala nosti uponneen verkkoni
yllättävin avuin ja antoi vielä aarteita
syvyyksistä? Tuli vaan mieleen, että
ehkäpä Viron arkeologisilla kaivauksilla
leipäänsä tienaava Kaido onkin meille
juuri tuollainen syvyyksistä noussut
aarre, kun oman papin löytäminen
tuntui epätoivoiselta tehtävältä?!
Jumalalla on keinonsa!
     Viron vaikea koronatilanne on
alkanut helpottaa. Tartuntojen määrä
on laskenut neljännekseen, mutta
ilmaantuvuusluku on vielä 575. Hallitus
ilmoitti tänään rajoitusten hölläyksestä.
Jumalanpalveluksia on lupa järjestää
3.5. alkaen (25% täyttöasteella). Siihen
asti jatkamme päivittäin rovastikunnan
rukousketjun rukousvideoiden
postittamista. Ilosanomapiiriä emme
ole vielä aloittaneet, kun
odottamattomat videoprojektit ovat
työllistäneet. Pääsiäistrilogia tavoitti
somen kautta aika ison määrän ihmisiä.
Pian alkavat myös  kevätpuuhat
yhteisöpuutarhalla. Tarvittaessa
voimme järjestää tilaisuuksia ulkona.

Taimilla taisi olla juhlavastaanotto, kun hänen
lähtöpäivänsä iltana oli erityisen kaunis
auringonlasku!

Silloin, kun en itse jaksa rukoilla,
kun on sydämeni tyhjä sanoista,
tule sinä, Jeesus, hiljaa rukoile,

kanna kuivuudesta ilon lähteelle.
 

Silloin, kun en itse jaksa uskoa,
kun on sydämeni liekki hiipuva.
tule sinä, Jeesus, usko minussa,
pimeyteni valtaa taivaan valolla.

 
Silloin, kun en itse jaksa rakastaa,
kun on sydämeni kuiva erämaa,
tule sinä, Jeesus, hiljaa rakasta,

anna minun löytää rauha sinussa.
 

Silloin, kun en itse jaksa ollenkaan,
kun on kaikki voima poissa kokonaan,

tule sinä, Jeesus, tällaisena jään:
pienen lapsen lailla syliin lepäämään.

 
Anna-Mari Kaskinen

(vironkielinen versio YouTube-tililläni)

Kiirastorstain ehtoollishetki Laagnan
yhteisöpuutarhalla oli ensimmäinen
jumalanpalveluksemme Kaidon kanssa.

     Tutustuin pari vuotta sitten Taimiin,
joka tuli toissa keväänä ystävänsä
Virven kanssa mukaan Lasnamäen
seurakunnan toimintaan. Ehkä
muistatkin hänet aiemmista kirjeistäni.
Toissa syksynä Taimin terveys heikkeni
ja kävimme auttamassa häntä kotona.
Viime tiistaina Taimi nukkui ikiuneen
Jeesuksen sylissä. Hän sai olla kotona
loppuun asti. Tapasimme vielä
edellisenä iltana. Viimeisillä käynneillä
lauloin hänelle viroksi kääntämääni A-
M Kaskisen ja Petri Laaksosen laulua
"Silloin, kun en itse jaksa". Väsynyt
matkaaja pääsi kotiin. Muistetaan
rukouksissa hänen aikuisia lapsiaan
surun ja muutosten keskellä.

Taimi sai taivaskutsun

Keväisen lintukonsertin kera
Kuvat: Kirsti Malmi (ellei toisin mainita)

Lauantain retkeläiset lähtövalmiina. Käskin
Ruskaa menemään omalle paikalleen
tavaratilaan, mutta sepä hyppäsikin kuskin
penkille ja kävi antamassa aamupusun Liisalle :-)

RUKOUSVASTAUS: Lasnamäen paimenena
aloittaa Kaido Petermann.

Toukokuussa voimme taas avata ovet, tosin 25%
täyttöasteraja voi meillä olla haasteellinen. 

Siemenpussien lajittelu- ja pakkauspiste.
Olemme saaneet ilahduttaa monia multasormia
ilmaisilla siemenillä. Lahjaksi saimme, lahjana
jaamme... Nukkekaartikin pääsi taas kuvaan!

Kristus on ylösnoussut! Kristus on üles
tõusnud! 

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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