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Pietarissa 16.09. 2016

”Suo minun hyvin käyttää nyt uusi päiväni ja tehtäväni täyttää suo uskollisesti. Henkesi hallitkoon,
jos missä täällä toimin, hän uusin armovoimin minua hoitakoon.” (Virsi 542:3)
Rakkaat Ystävät!
Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Jämijärvellä, Laihialla, Lapualla, Lauritsalassa,
Rautavaaralla, Seinäjoella, Sulkavalla ja Taipalsaarella!
Lehti puusta variseepi
Ihanan, pitkän ja lämpimän alkusyksyn jälkeen ovat ilmat jo viilenneet. Aamuisin, kun kävelen
Gribojedovan kanavan vartta työpaikalleni saa jo vetää palttoon vetoketjua kiinni hyvästi hellemekot ja
sandaalit! Kazanin tuomiokirkon edessä vilisee niin paljon turisteja aamuisin, että olen alkanut vakavasti
miettiä pitäisikö minun pyytää kuvauspalkkio: olenhan mukana jo sadoissa kuvissa ja myös satoja kuvia
olen ottanut tässä yhdessä Pietarin suosituimmassa turistikohteessa.
Vai pitäisikö vaihtaa puolta ja tallustaa kanavan toista puolta töihin? Sillä puolella ovat vastassa ihan
muut kiusaukset: ohitan matkallani ainakin puolenkymmentä konditoriaa, joiden herkkutuoksut tulvivat
kadulle ja saavuttavat nenäni useita kertoja matkan aikana.
Hauskinta on tosin näin syyskuun alussa seurata pikkukoululaisia, joita äidit ja mummot ja nykyisin jo
yhä enemmän myös isät ja papat taluttavat kohti koulua: Tytöt valtavissa ruseteissaan, sievissä
koulumekoissaan ja pojat tyylikkäissä puvuissaan. Tänä aamuna pieni koululainen tuli minua vastaan
puristaen valkoista, balettipukuista pupujussia. Pupulla ja sen omistajalla oli samanvärinen rusetti: tytöllä
leteissään, pupulla korvissaan.
Karjalan mailla
Elokuussa saimme kokoontua Karjalan pääkaupunkiin Petroskoihin, Äänisen rannalle. Siellä pidettiin
järjestyksessä 13. Suomalais-Ugrilainen Teologikokous. Kokous oli valtava ponnistus Inkerin kirkolle,
Olihan se ensimmäinen näin suuri ekumeeninen ja kansainvälinen, luterilainen kokous,joka pidettiin
Venäjällä. Vieraaksi saimme teologeja Unkarista, Virosta, Suomesta ja Romaniasta. Lisäksi tapasimme
yliopistoväkeä, hallintoväkeä ja Venäjän Ortodoksikirkon edustajia.
Pääsimmepä Karjalan televisioonkin.
Ehkä mielenkiintoisinta delegaateille olivat kuitenkin seurakuntavierailut. Suomen väki tutustui Karjalan
rovastikuntamme seurakuntiin: Aunukseen, Kontupohjaan,Pitkärantaan, Läskelään ja Tsalnaan.
Sekä tietysti Petroskoihin. Unkarilaiset ja romanialaiset kävivät Länsi-Inkerin ja Pietarin rovastikunnissa:
Keltossa, Haapakankaalla ja Pyhässä Mariassa.

Viron edustajat puolestaan vierailivat virolaisessa Pyhän Jaanin seurakunnassa Pietarissa ja Toksovassa,
Inkerinmaalla.
Toki kulttuuriakaan ei unohdettu: Petroskoin Kantele-talossa kuultiin kansanmusiikkia ja Kizin saarella
tutustuttiin ikivanhoihin puukirkkoihin ym. rakennuksiin. Osa väestä pääsi Kontupohjaan katsomaan
näkemään mm. valtaisaa paperitehdasta sekä ihailemaan Kivatsun luonnonpuistoa.
Vieraita ja tapaamisia
Syyskuussa olemme saaneet pitää kirkkomme vieraina mm. Luterilaisesta Maailmanliitosta ja Virosta.
Inkerin kirkolla on oma juristi, jonka projektia tukee voimakkaasti Luterilainen Maailmanliitto. Vähän
jännitimmekin, kun Genevestä tuli projektisihteeri katsastamaan tätä aika uudentyylistä, kirkon hallintoa
vahvistavaa projektia. Suureksi iloksemme saimme kuulla, että meidän projektiamme tullaan
mahdollisesti käyttämään esimerkkinä muille vastaaville projekteille muissa maissa ja kirkoissa! Ideana
projektissa on yksinkertaisesti saada kirkolle palautettujen rakennusten omistussuhteet selviksi eli paperit
kuntoon. Tämä vaatii paljon juridista tietoa ja matkustelua. Jumala johdatti meille juristiksi nuoren,
Burjatiasta kotoisin olevan lakinaisen. Ihmeellisesti hän on jaksanut vaikeassa työssään, alati muuttuvan
lainsäädännön viidakoissa.
Haapsalun Piispa Tiit Salumäki käväisi myös vieraanamme. Samassa uusi Viron Tasavallan Pietarin
pääkonsuli esittäytyi meille. Pohdimme tulevan Reformaation juhlavuoden yhteisiä tilaisuuksia. Antaahan
juhlavuosi meille pienille luterilaisille kirkoille mahdollisuuden ylittää uutiskynnys ja ehkä
”mainostaakin” itseämme.
Myös Suomen pääkonsuli vaihtui. Hieman haikeana olen pariinkin kertaan ollut jäähyväislounaalla. Olen
saanut asua Pietarissa kohta 20 vuotta. Suomen pääkonsuleita on tänä aikana ollut puolenkymmentä.
Kaikkien kanssa Inkerin kirkolla on ollut hyvät ja asialliset suhteet. Uskon näin myös jatkuvan
tulevaisuudessa.
Uusia uria
Inkerin kirkko on laajentanut työtään Jakutiaan. Siellä ei vielä ole järjestäytynyttä seurakuntaa, mutta
messuja ja muita hengellisiä tilaisuuksia on jo pidetty. Evankeliumi on saanut kutsua, koota ja hoitaa tuon
kaukaisen seudun ihmisiä.
Myös Burjatian työssä alkaa uusi aikakausi, kun Ulan Udeen suunniteltu kirkkorakennusprojekti saadaan
käyntiin. Inkerin kirkko haluaakin olla voimakkaasti lähetystyötä tekevä kirkko.
Tämä vaatii paljon inhimillisiä voimavaroja, mutta ennen kaikkea paljon rukousta ja luottamusta Jumalan
Sanaan. Luottamusta siihen, että Hän, joka kutsuu on uskollinen.

Uusia esirukoilijoita
Kirjeeni menee nyt ensi kertaa aivan uusille nimikkoseurakunnilleni. On ilo, kun esirukoilijajoukko
laajenee ja niin monet seurakunnat ympäri rakkaan isänmaani haluavat tukea työtäni Suomen
Lähetysseuran kautta. Hyvä ja Armollinen Jumala teitä kaikkia runsaasti Siunatkoon!
Lempeitä syystuulia kaikille toivoo Merja Kramsu c/o Inkerin kirkko, PL 189, 53101
LAPPEENRANTA
sähköposti: merja.kramsu@felm.org
ILOITEN KIITÄMME:


Ulan Uden kirkkorakennusprojektin etenemisestä



Inkerin kirkon lähetysinnosta



Petroskoin Suomalais-Ugrilaisesta Teologikokouksesta



Suomen Lähetysseuran hankkeista Inkerin kirkossa



Mahdollisuudesta asua ja tehdä työtä kauniissa Pietarissa



Uskollisista nimikkoseurakunnistani



ystävien rakkaudesta ja huolenpidosta Suomessa ja Venäjällä

TOIVOSSA RUKOILEMME:


Viisautta Inkerin kirkon tulevalle Kirkolliskokoukselle



Inkerin kirkon Keskushallinnon haasteiden puolesta



Kaikkien syksyllä Suomessa alkavien lähetyspiirien työn puolesta



Uusia, kirkkoa vahvistavia projekteja Inkerin kirkon seurakuntiin ja sen eri työmuotojen kehittämiseen



Uusien, Inkerin kirkkoon kastettujen aikuisten ja lasten puolesta



Loppuvuodesta tulevasta polvileikkauksesta hyvää toipumista itselleni

”Rauhassa minä menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan
elää turvassa. ” Ps. 4:9

