
     Kuukausi on taas vierähtänyt.
Palasin Viroon äidin hautajaisten
jälkeisenä päivänä. Sydämellinen kiitos
osanottoviesteistä, joita olen saanut
runsaasti eri viestimien kautta ja
löytänyt postilaatikostakin! Nuo käsin
kosketeltavat kortit ja adressit olen
ripustanut keittiön seinälle. Äidistäkin
on hyvin konkreettisia muistoja. Voin
vaikka istahtaa illalla äidin keinutuoliin,
jonka toin Tallinnaan.
     Matkaa kaipauksen sillalla riittää
pitkään, mutta arki on temmannut
mukaansa, erityisesti marraskuun
nukkeleikit... Koska tämän kirjeen
kirjoittaminen jäi viime tippaan, sain
luvan lainata Liisa-ystävän mainiota
kirjoitusta Sleyn lähetysblogissa:
 
Tältäkin voi yksi lähetystyöntekijän
työpäivä näyttää. 
     Eilen Maria ja Joosef saapuivat
bussilla Tallinnan Lasnamäelle. Maskit
kasvoillaan he katsoivat ohivilistäviä
korkeita kerrostaloja. Majapaikkaa
etsiessä satunnainen ohikulkija halusi
kaverikuvaan aasin kanssa. Lopulta
Jeesus-lapsi syntyi kaupungin
vuokratalon rappukäytävään, koska
sisällä asunnoissa ei ollut tilaa.
Jostain sentään löytyi puhtaat (nuken)
vaunut vauvan nukkumapaikaksi.
Yhtäkkiä paikalle pölähti joukko
puistovahteja, jotka selittivät
ihmeellisestä enkelin kohtaamisesta,
niin että ovista kurkistelevat
naapuritkin olivat ihmeissään.

Jouluihme Lasnamäellä 2021
     Viime keväänä ennen pääsiäistä
Viron koronasulku oli pahimmillaan
eikä seurakunnissa voitu kokoontua.
Silloin Lasnamäellä työskentelevä
ystäväni sai ajatuksen lainata
Tuomiokirkkoseurakunnasta –
minun kotiseurakunnastani –
keppinuket ja tehdä niiden avulla
videosarjan pääsiäisen
tapahtumista. Lähdin tuohon
projektiin avuksi, ja nyt, vuoden
lähestyessä loppuaan ja
koronalukujen taas huidellessa
korkeuksissaan päätimme toteuttaa
myös jouluvideosarjan, vaikkei
kirkkovuoden toista suurta juhlaa
yhtä tiukkojen rajoitusten varjossa
odotetakaan.
     Niinpä aloitimme jälleen
nukkeleikit. Lasnamäen
seurakuntalaiset lukevat
joulukertomuksen raamatuntekstit
videoiden ääniraidaksi ja Kaido-
pastorin teini-ikäiset lapset
lupautuivat mukaan
musiikkipuolelle. Kirsti-kollegani ja
ison nukkejoukon kanssa me
olemme nyt pari päivää kulkeneet
pitkin kaupunkia ottamassa
nukkejen kanssa kuvia. Aloitimme
Marian ja enkelin kohtaamisesta
Muugan kylässä Tallinnan
ulkopuolella, josta jatkoimme
Elisabethin luo kylään Kaido-papin
kotiin. Enkelin ilmestymisen
seurauksena Joosef ei hylännyt
kihlattuaan, mutta lapsen syntymää
 

Maria matkalla Elisabetin luo.

Uuden nukkesarjan kuusi osaa julkaistaan somekanavillamme neljänä adventtisunnuntaina, jouluaattona ja loppiaisena.

Mietteliäs Joosef

Naisten juttuja Elisabet-tädin luona.

"Terve, Maria! Ilo täyttää sinut, sillä Herra on
kanssasi!" (UT2020)
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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

Kiitosaiheita
* Hauskoista työpäivistä Liisan ja
seurakuntalaisten kanssa,
tuomiokirkkoseurakunnan
keppinukeista sekä onnistuneista
kuvauksista.
* Neljävuotiaasta pikkutytöstä kotini
lähistöltä, joka lainasi kuvauksiin
nukenvaununsa!
* Hyvästä yhteistyöstä Lasnamäen
kaupunginosahallituksen kanssa
* Pienestä kylpylälomapätkästä
Pärnussa Ari-veljen ryhmän kanssa.
* Ruska on ollut luonani jo vuoden!

Rukousaiheita
* Nukkevideoiden editointi - että
palaset loksahtaisivat sujuvasti
yhteen ja ilman teknisiä häiriöitä
tietokoneen kanssa.
* Videoiden katsojat
* Lasnamäen adventtitapahtumat
kaikkina adventtisunnuntaina klo 15,
kahtena viimeisenä myös klo 12 -
kaikkiaan kuudessa eri lähiössä.
* Lasnamäen tuleva uusi
kaupunginosan johtaja.
 
 
     

Siunattua adventtia!

he eivät saaneet odottaa rauhassa,
sillä televisiosta näkyi, kuinka keisari
Toompealla julisti verollepanon
alkaneeksi. Piti siis hypätä bussiin ja
ajaa Lasnamäelle, mistä jo alussa
kerroinkin.
     Loppiaiskertomus vielä odottaa
kuvaamistaan. Sitä varten on käytävä
bussiasemalla, johon tietäjät Narvan
bussilla tulevat – sitä idempää nyt
korona-aikana ei pääse tulemaan
Venäjän rajan ollessa pääosin
suljettuna. Lopulta tietäjien palattua
junalla kotiin päätyy pyhä perhe
lentokentälle, josta Egyptin lentoja
onneksi säännöllisesti lähtee.
     Kuvaamisen jälkeen alkaa suuri
editointipalapeli – ensimmäinen osa
ilmestyy heti ensimmäisenä
adventtisunnuntaina, ja sen jälkeen
joka sunnuntai jouluun asti ja kuudes
osa loppiaisena. Kuvaukset on pitänyt
hoitaa tehokkaasti jo marraskuun
aikana, koska joulukuun alussa nuket
palaavat kotikirkkoonsa ja kaiken
ympäri kaupunkia seikkailemisen
jälkeen asettuvat paikoilleen
perinteisempään
jouluseimiasetelmaan.
     Niin kirkon asetelmassa kuin
toivottavasti monien katsottaviksi
leviävissä videoissa ne saavat olla
muistuttamassa joulun suuresta
sanomasta: Teille on syntynyt
Vapahtaja! Tämä ilosanoma kuuluu
kaikkien korville: köyhille ja rikkaille,
virolaisille ja muille kansoille. Ja koska
on kyseessä ilosanoma, ei lie haittaa,
että sen kertominen eteenpäin näiden
videoiden kautta antaa lähettienkin
työpäivään paljon iloa ja naurua. 
             Liisa Rossi 17.11.2021 (sley.fi)
     
     Tänään saimme tehtyä viimeiset
nukkekuvaukset ja latasin koneelle
päivän kuvasaaliin. Nyt odottaa noin
tuhannen palan palapelin kokoaminen!
Ensi sunnuntaina ilmestyvä jakso on jo
kutakuinkin kasassa. 
     Alkavaan adventtiaikaan tuo vipinää
myös kaupunginosan kanssa
toteutettavat kuusi ulkotapahtumaa,
joissa Kaido pitää hartauden ja viime
vuoden tapaan keitämme Jürin kanssa
glögiä nuotiolla. Mahtaakohan
sunnuntaiksi jo selvitä, kenestä tulee
Lasnamäen uusi kaupungnosan johtaja,
sillä nuori ja pidetty Vladimir Svet näet
ylennettiin apulaiskaupunginjohtajaksi.
Toivotaan, että hyvä yhteistyö
Lasnamäellä jatkuu johtajan taas
kerran vaihtuessa.

Sillä seudulla oli puistonvartijoita yötöissä...
Ruskakin oli välillä mukana kuvauksissa.

Paimenet käväisivät autolla katsomassa
vastasyntynyttä Jeesus-lasta, joka makasi
nukenvaunuissa.

Tämän päivän kuvausten viimeinen yhteiskuva
itämaan tietäjien kanssa Ülemisten seisakkeella
ennen Narvan junan lähtöä.

Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon,
kukin omaan kaupunkiinsa.

Marian synnyttämisen aika tuli vuokratalon
rappukäytävässä.

"Joosef otti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä
ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä." 

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