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”Kirkko olkoon niin kuin puu,
se saakoon kasvaa, missä tahdot.
Näyttäköön se meille suuntaa
kohti taivasta, oi Herra.
Hedelmän ja varjon suokoon,
sekä lämpöä ja voimaa.
Kirkko nimeäsi kantaa,
elämää puu meille tuokoon.” (Uusia Virsiä 949:3)

Rakkaat ystävät!
Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Lapualla, Laihialla, Seinäjoella,
Taipalsaarella, Jämijärvellä, Lauritsalassa, Rautavaaralla ja Sulkavalla!

Aurinkomme ylös nousi!

Kevät on saapunut tänne Nevan rantamille hieman myöhässä tänä vuonna.
Pääsiäisenä hytisimme toppatakeissa ja villapaidassa. En muista kokeneeni näin
kylmää kevättä kertaakaan niiden lähes 20 vuoden aikana, jotka olen tässä rakkaassa
kaupungissa viettänyt. Tosin säätieteilijät sanoivat, että 15 vuotta sitten olisi ollut yhtä
kylmää: mene ja tiedä. Ehkä olin silloin niin nuori, etten palellut niin kovin.
Pääsiäisen iloa ei kuitenkaan sää haitannut. Yhdessä koko kristikunta juhli Herranne
ja Vapahtajamme Ylösnousemusta. Sattuivathan juhlakalenterit nyt yhteen. Voi, kunpa
kirkot jaksaisivat yhä ponnistella ekumenia poluilla, jotta todistuksemme olisi
vahvempi! Pyhän Marian kirkossa konfirmoitiin suuri joukko aikuisia
rippikoululaisia, monet heidät myös kastettiin seurakunnan yhteyteen ja Taivaan
valtakunnan perillisiksi Pääsiäisaamun jumalanpalveluksessa.
Armon Henki täyttää mielet, murheelliset ilolla
Pääsiäisen viettoon toi tosin tummia sävyjä Pietarin metrossa tapahtunut terroriteko.
Viisas metronkuljettaja ajoi junan lähellä asuntoani sijaitsevalle Sennajan asemalle.
Koko aukio täyttyi ambulansseista ja pian myös kynttilöistä ja kukista. Illalla
presidentti Putin toi myös kukat samalle paikalle. Koko metro suljettiin: kauhulla
ajattelin miten nyt noin 4 miljoonaa ihmistä pääsee koteihinsa työpäivän jälkeen.
Mutta ihme tapahtui: taksit, raitiovaunut, linja-autot ja yksityiset ihmiset alkoivat
kuljettaa matkalaisia ilmaiseksi koteihinsa. Lentoyhtiöt vaihtoivat lippuja toisille
vuoroille, koska lentokentälle oli todella vaikea päästä. Jopa kahvilat tarjosivat
ilmaiseksi ruokaa ja juomaa väsyneille kuljettajille. Kaupunki kesti kaikesta
huolimatta. Muutama päivä iskun jälkeen seisoivat kaikkien suurimpien uskontojen ja
kirkkokuntien johtajat rivissä Teknologian Instituutin metroaseman lähellä
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järjestetyssä muistotilaisuudessa. Kaikki olivat samalla puolella. Rohkenisiko ajatella,
että he myös huusivat saman Jumalan puoleen?
Elämä ja autuus loistaa Herran seurakunnassa
Heti pääsiäisen jälkeen suuntasin Saratoviin, Volgan rannalle. Siellä pidettiin Suomen
ja Inkerin kirkkojen välisen neuvottelukunnan kokous. Kerran kahdessa vuodessa
kokoonnumme pohtimaan kirkkojemme yhteisiä asioita. Ensimmäistä kertaa
matkustimme Pietarin ulkopuolelle. Saratovin seurakunta, kaupunki sekä
ortodoksinen, roomalais-katolinen että saksalaisperäinen , luterilainen
sisarkirkkomme ottivat meidät kauniisti vastaan. Ystävällisyys ja vieraanvaraisuus oli
todella ylitsepursuavaa. Delegaatioiden jäsenet varmaan huomasivat tämän
pursuamisen viimeistään lentokoneessa, kun turvavyötä pitikin vetää enemmän
rullasta, jotta se ylsi kiinni....Näimme upeita kirkkoja, museoita ja riensimme
nähtävyydestä toiseen (ja ruokapöydästä toiseen). Mutta mieleenpainuvinta oli
kuitenkin roomalais-katolisessa kirkossa, jossa paikallinen pappi pyysi Piispa Seppo
Häkkistä siunaamaan delegaatiot. Lieneekö kirkossa ollut Neitsyt Marian patsas
silloin katsonut meitä kaikkia erityisen lempeästi. Ennen kaikkea suuri kiitos Suomen
kirkolle, joka yhä tukee pientä sisarkirkkoaan, Inkerin kirkkoa tässä suuressa Venäjän
maassa.
Uskollisuus Jumalamme, kaikkea on suurempi
Työkauteni lähenee loppuaan. Olen palaamassa Suomeen 1.6. Aivan ensiksi joudun
polvioperaatioon ja sairaslomalle, jota on ensi alkuun määrätty 2.8. saakka. Voi
kuitenkin olla, etten ihan niin nopeasti pääse juoksentelemaan. Sairasloman jälkeen on
vielä paluujakso eli asioiden hoitamista Suomen Lähetysseurassa ja paluujakson
aikana sovin sitten tarkemmin nimikkoseurakuntavierailut. Käytännössä nämä
vierailut voivat kuitenkin toteutua aikaisintaan lokakuussa. Mutta sitten syksyn
aikanahan on hyvä kiertää seurakunnissa. On ilo tavata kaikki vanhat ja uudet
nimikkoseurakunnat ja nähdä kaikki uskolliset esirukoilijat. Ensi vuonna tuleekin
kuluneeksi 20 vuotta ensimmäisestä määräaikaisesta työkaudestani Venäjällä.
Samalla tulee kuluneeksi 30 vuotta lähetyskurssistamme. Se pidettiin syyskaudella
1988 Helsingin Evankelisessa Opistossa. Jumala siunasi kursimme ja olemme saaneet
palvella pitkiä jaksoja lähetysmailla. Minä taidan olla se pisimpään jaksoon ehtinyt.
Jos Jumala suo, niin palaan Pietariin alkuvuodesta 2018. Sitä ennen saan nauttia
rakkaan isänmaamme keväästä ja syksystä pidempään kuin kymmeneen vuoteen.
Ja armon Herraa kiitä, kun laupias Hän on
Kiitos kaikille teille, jotka olette uskollisesti ja rukouksin tehneet jälleen kaksi vuotta
matkaa kanssani eläen Inkerin kirkon vaiheissa, tukien, nostaen ja kantaen minua ja
työtäni. Kiitos luottamuksestanne Suomen Lähetysseuraa kohtaan.
Matka jatkuu. Kevät on jo läsnä. Kesä ovella, ja ihan oikea kesäkin on kerran tuleva.
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ILOITEN KIITÄMME:
• Hyvin sujuneesta Saratovin kokousmatkasta
• Uusista diakoniaprojekteista Inkerin kirkossa
• Uusista työntekijöistä Inkerin kirkon Keskustoimistossa
• Pyhän Annan kirkossa kokoontuvien ryhmien aktiivisuudesta
• Suomessa odottavasta omasta kodista
• Ystävien avusta muuttotavaroiden kuljettamisessa
• Pietarin keväästä
TOIVOSSA RUKOILEMME:
• Ystävyysseurakuntayön puolesta
• Inkerin kirkon nuorisotyön, erityisesti kesän leirien puolesta
• Luterilaisen Maailmanliiton Yleiskokouksen puolesta
• Kirkkojen välisen yhteyden puolesta Venäjällä
• Murmanskin kirkkoprojektin puolesta
• Tulevan Suomen-kauteni puolesta
”Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa”! Psalmi 105:3

