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Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella. Lämmin valo sieltä loistaa, surut, murheet hajottaa.
Virsi 105:1

Rakkaat Ystävät!
Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Lapualla, Laihialla, Seinäjoella, Taipalsaarella ja
Rautavaaralla!

Kiitos olkohon
Lämmin kiitos kaikesta muistamisesta, jolla minua joulun aikaan ilahdutitte. Kiitos myös Inkerin kirkon ja sen
seurakuntien muistamisesta. On hauska katsella joulukortteja ym. ja tietää, että jokaisen viestin lähettäjä on
tehnyt sen lämpöisin ajatuksin minua ja työtäni kohtaan.

Juhlasta juhlaan
Taannoisessa kokouksessa Viron Evankelis-luterilaisen kirkon Arkkipiispa Urmas Viilma totesi nasevasti: On kiva
tavata juhlissa, mutta joskus voisimme tavata muutenkin.
Tosi on, että olemme eläneet juhlien sumassa. Tammikuussa, heti Uuden Vuoden lomien jälkeen tuli kuluneeksi
20 vuotta Aarre Kuukaupin piispan vihkimyksestä.
Juhlat onnistuivat yli odotusten: saimme vieraaksemme suuren joukon Inkerin kirkon ystäviä ja tietysti
arvovaltaisen delegaation Suomen kirkosta. Sitä johto Arkkipiispa Jukka Paarma.
Kun delegaatiot ja yksityiset ihmiset tulivat aamulla onnittelemaan Aarre-piispaa kansliaan, niin tuntui kuin kaikki
vuodet ja tapahtumat olisivat vierineet filminauhana silmien edessä. Tulinhan itse Inkerin kirkkoa palvelemaan
vuonna 1998, joten suurin osa vieraista oli tuttuja. Vaikeuksia on ollut paljon, mutta enemmän on ollut iloa
yhteisestä matkasta. Yhdessä olemme saaneet ihmetellä Jumalan tekoja tässä kirkossa.
Eivätkä ne ole toki tänäänkään loppuneet!

Kaikille kansoille
Pietarin kaupunki on suuri metropoli. On monia kansallisuuksia ja monia kieliä.
Päällimmäisenä mieleen tulevatkin ehkä juuri inkeriläiset tai saksalaiset tai vaikkapa juutalaiset. Mutta Pietarissa
elää myöskin virolainen vähemmistö. Toki monet ovat muuttaneet Viroon, mutta edelleen virolaisen identiteetin
omaavia henkilöitä, jotka ovat rikastuttamassa myös kirkollista kulttuuriamme.
Viron valtio onkin auttanut kunnostamaan historiallisen Jaanin kirkon. Sen suojissa kokoontuu virolainen
seurakunta. Samassa rakennuksessa on paljon virolaista kulttuuritoimintaa. Rukouksemme onkin, että
sukukansamme saisi runsain joukoin löytää tuon kauniin ja valoisan kirkon.

Ekumenian raikkaita tuulia
Silloin kun puhaltavat ekumenian raikkaat tuulet, niin tuntuu hiukan kuin taivaalta.
Inkerin kirkko on viime aikoina aktivoitunut ekumeenisten suhteiden saralla. Se tuntuu hyvältä. Toisaalta tuntuu,
että myös koko Venäjän kirkollinen kenttä olisi aivan kuin hieman hypähtänyt, kun Paavi ja Patriarkka tapasivat
Etelä-Amerikassa. Tuo historiallinen vierailu avasi monia ovia. Se myös vaati suurta rohkeutta Patriarkalta.
Jospa ekumenian suojasää saisi jatkua ja routa sulaa pois.
Reformaation riemuvuotta 2017 odotellessamme ja siihen liittyviä asioita suunnitellessamme olemme saaneet
mekin uutta potkua ja intoa suurten kirkkokuntien johtajien tapaamisista.

Rakennusrintamalta
Jos Jumala suo, niin huhtikuussa saamme vihkiä käyttöön Kazanin uuden kirkon.
Kirkko on ollut monien ponnistusten tulos. Mutta risti seisoo nyt Tatarstanin pääkaupungissakin. Kazanin
kirkkoprojektin toteutuminen on ollut myös suuri Jumalan ihme. Mahdottomalta näyttävän alun jälkeen on kirkko
kuitenkin noussut.
Suuri ilo on myös, että seurakunnasta on löytynyt nuoria opiskelemaan Keltossa, Inkerin kirkon Teologisessa
Instituutissa. Näin saadaan hyvä jatkumo työntekijöiden suhteen.

Kohti Pääsiäisjuhlaa
Tänä vuonna lännen ja idän kirkot viettävät pääsiäisjuhlaa hieman eri aikaan. Saamme siis kaksinkertaisen ilon
vapahtajamme Ylösnousemusjuhlasta! Aivan pian aletaan kaupunkia koristelemaan pääsiäisaikaa varten.
Metroasemilla liukuportaissa seisoessa voi lukea pylväisiin kiinnitettyjä julisteita jossa Pietarin kaupunki toivottaa
Siunattua Vapahtajamme Ylösnousemusjuhlaa. Se tuntuu rohkaisevalta. Sana tulee ihmisten kiireen ja arjen
keskelle. Mieleen tulee Vanhan Testamentin profeetta, joka käskee kirjoittamaan sanoman niin selvästi, että sen
voi juostessaankin lukea. Liukuportaissa tosin juokseminen on kielletty, mutta portaan liikkuvat kyllä nopsasti,
joten profeetan neuvo kyllä on otettu todesta. Monet kaupat kiinnittävät myös oviin pääsiäistervehdyksen, jossa
useimmiten on myös toivotus Siunatusta Ylösnousemusjuhlasta tai sitten asiakkaille toivotetaan Hyvää Suurta
Pääsiäistä! Kazanin tuomiokirkon katolle kiinnitetään suuret kirjaimet, joista muodostuu lause Kristus nousi
kuolleista!
Inkerin kirkon seurakunnat juhlivat myös, erityisiä pääsiäistapahtumia ja juhlia järjestetään monin paikoin.
Pääjuhla on Pyhän Marian kirkossa.
Harras toivomme on, että näiden tapahtumien ja toivotustenkin kautta ylösnousemusaamun aurinko saisi paistaa
kaikille kansoille tässä suuressa maassa.

”Kesälinnut taivaan alla iloisina lentävät. Sulaneella sydämellä laulaa toukomettiset.
Elämä ja autuus loistaa Herran seurakunnassa. Aurinko on ristin päällä valkea ja
punainen.” Virsi 105:3

Siunattua Pääsiäisjuhlaa kaikille!
Merja Kramsu
c/o Inkerin kirkko, PL 189
53101 LAPPEENRANTA
merja.kramsu@felm.org

ILOITEN KIITÄMME:


Kevään tulosta



Piispan Kuukaupin juhlissa koetusta yhteydestä



Petroskoissa elokuussa kokoontuvan Suomalais-Ugrilaisen Teologikokouksen järjestelyjen

mainiosta etenemisestä.


Inkerin kirkko-lehdestä, suomenkielisestä ja venäjänkielisestä versiosta.



Inkerin kirkon vilkkaasta musiikkielämästä



Kazanin suuresta juhlasta, kun uusi kirkko vihitään käyttöön.



Pääsiäisaamun kirkkaasta auringosta



Luterilaisen Maailmanliiton tuesta Inkerin kirkon hallinnolle.

TOIVOSSA RUKOILEMME:


Inkerin kirkon Teologisen Instituutin puolesta



Lähetystyön puolesta Venäjällä



Kaikkien Venäjän lähetystä tukevien seurakuntien ja piirien puolesta



Inkerin kirkon Pääsiäisjuhlan puolesta



Pienten, syrjäisillä seuduilla sijaitsevien seurakuntien puolesta



Inkerin kirkon delegaatioiden ulkomaan matkojen puolesta.



Kevään seurakuntaretkeläisten Inkerin-matkojen puolesta.

”Käänny siis Jumalasi puoleen, ole uskollinen ja noudata oikeutta ja pane aina toivosi
Jumalaan. ” Hoos. 12:7.

