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”Matka jo taakse jää, Betlehem, määränpää kirkkaana yllättää. Synnyinhetki koittaa.
Valon valta voittaa. Kellot kaikukaa, laulut raikukaa. Kaivatun kuninkaan kuka ottaa
vastaan?” Virsikirjan lisävihkon virsi 934:4

Rakkaat ystävät,
Hyvä nimikkiseurakuntien väki Alajärvellä, Lapualla, Laihialla, Seinäjoella,
Taipalsaarella, Jämijärvellä, Lauritsalassa, Rautavaaralla ja Sulkavalla!
Kuule kuin kellojen malmi
Kyllä, Pietarin vanhassa keskustassa voit kuulla ”kellojen malmin” arkisin ja erityisesti pyhien aikaan!
Kazanin mahtava ortodoksinen tuomiokirkko, roomalais-katolinen kirkko, saksalaisperäinen
luterilainen Pietarin kirkko, entäpä Armenialaisten kaunis sininen kirkko?
Harva kulkija huomaa ruotsalaisen, Pyhän Katariinan kirkon. Vielä harvempi satunnainen
matkalainen hoksaa ”hollantilaisten” kirkon kupolin. Siinähän se on, aivan pääkadun varrella, suuri
kupoli ja fasadissa myös Raamatun korkokuva. Tosin kirkosta ei taida muu enää muistuttaakaan kuin
tuo kupoli. Läheisessä kuppilassa munkkeja ja kahvia nautiskellemassa olleeseen seurueeseemme
liittyi kerran vanhempi rouvashenkilö. Hän valisti heti ulkomaalaisia: Katsokaas, tässä paikassa on
sen vuoksi niin mukava tunnelma, koska tämä on vanhan ranskalaisen (!) kirkon seurakuntasali.
Oletan tädin tarkoittaneen juuri tuota hollantilaista tai reformoitua kirkkoa. Munkkipaikan
ulkopuolella pällistelijä huomaakin kauniit yläkerran holvimaiset ikkunat!
Aikanaan 1990-luvulla, kun olot vapautuivat saattettiin taas alkaa soittamaan kirkonkelloja. Mikäli
niitä ei oltu hävitetty. Kerrotaankin, että kun Inkerinmaan sydämeen Kupanitsan kirkkon torniin
nostettiin kirkonkellot vuosikymmenten jälkeen, niin ihmisiä saapui suurin joukoin kaukaakin vain
kuullakseen kirkonkellojen ääneen.
Kesäisinä iltoina Gribojedovaan kanavan vartta tallustaessa saattaa yhä nähdä ihmisiä vanhojen
talojen pikku ikkunaluukut auki kuuntelemassa Nikolskin kirkon ehtookelloja.
Pidän kovasti kellojen äänestä ja myöskin näistä vanhoista ikkunaluukuista. Tarvitsee avatakin vain
yksi pieni ikkuna, fortotska, niin voi jo melkein työntää päänsä kadulle. Vanhat ikkunat ovat myös
kauniit, tosin eivät aina niin käytännölliset...jokatalvinen ikkunoiden tiivistäminen liimapapereilla on
taas kerran saatu operoitua päätökseen.
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Kirkosta joulun psalmi taivohon kohoaa
Uudemmassa jouluveisussa lauletaan ”pääsimme jouluun”. En tiedä mitä sanoittajan päässä liikkui,
mutta eihän jouluun tarvitse itse päästä. Joulu vain tulee. Se on valmis. Lahjana jaettavaksi kaikelle
maailmalle.
Inkerin kirkossa eletään tietysti myös joulusesonkia. Joululauluja lauletaan suomeksi ja venäjäksi ja
muillakin kielillä. Tänä vuonna myös englanniksi. Joulujuhlat ovat hyvin tärkeitä. Joulu onkin
seurakunnan juhla enemmän kuin esim. Suomessa. Tämän ihan sen vuoksi, että monille se on ainoa
joulu. Ovathan joulun juhlapäivät aivan tavallisia työ- ja koulupäiviä.
Diakoniaväki ahkeroi joulupaketteja tarvitseville ja vie joulun sanomaa sitä kautta eteenpäin myös
niille, jotka eivät aina pysty kirkkoon tulemaan.

Taas yksi vuosi mennyt on saamastani ajasta
Siitä kannan kiitoksen nyt, kaiken annoit lahjana! Iloisemme siitä, että Inkerin kirkon työ on saanut
rauhassa jatkua ympäri koko laajan Venäjän maan. Myös Suomen Lähetysseuran työ Inkerin kirkon
kumppanina on saanut olla apuna ja lohtuna ja ennen kaikkea kirkastamassa sitä toivoa, mikä meille
on Evankeliumin kautta luvattu.
Oma työni kirkon kansainvälisten asioiden ja käytännössä myös piispan sihteerinä on ollut antoisaa,
joskin välillä myös sangen haastavaa. Kansainväliset kokoukset ja seminaarit on saatu toteutettua ja
monia projekteja läpivietyä. Raportit ja selonteot ulkomaalaisille kumppaneille ovat lähteneet
ajallaan ja tulleet hyväksytyiksi. Monet vieraat, isommat ja pienemmät valtuuskunnat ovat saaneet
tutustua Inkerin kirkkoon, sen seurakuntiin ja eri projekteihin, sekä samalla nauttineet kauniista
Pietarin kaupungista. Ikävystymään ei ole päässyyt.
Kotiseurakuntani Pyhä Maria Pietarissa on suonut mahdollisuudet osallistua messuihin suomen
kielellä, nauttia mainioista konserteista ja iloita uskollisista työntekijöistä.
Lisäksi olen saanut uusia nimikkoseurakuntia aivan ympäri kauniin isänmaamme! Mukavaa päästä
tutustumaan aivan uusiin paikkakuntiin. Olen elänyt ulkomailla melkein puolet iästäni ja siis
käytännössä suurimman osan työiästäni, joten kotimaanmatkailu ei aina ole ollut kovin laajaa.
Nyt odotankin jännittyneenä ja kiinnostuneena seuraavia seurakuntavierailuja, uusien ihmisten
tapaamista, uusiin seurakuntaan tutustumista ja aivan uusien paikkakuntien näkemistä! Niin ja
minulla on sitten todennäköisesti myös ”uusi polvi” tai ainakin osa sitä.
Ennen kaikkea tunnen syvää kiitollisuutta siitä, että vielä jaksatte työtäni SLSn kautta tukea,
puolestani rukoilla sekä tietysti myös auttaa Inkerin kirkkoa tänä aikana, joka on monella tapaa
haastava, ehkä vaikeakin.
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Ja tähti johtaa heitä
Kaiken joulukiireen, vaatimusten ja humunkin keskellä haluaisin nostaa esille aran ja kyselevän
uskon. Sellaisen uskon, joka kulkee seurakunnan ja kirkon hiljaisena pohjavireenä. Uskon, joka
näkyy päiväkerhojen työssä ja diakoniaväen aherruksessa. Uskon, joka kantaa lähetyspiirejä ja
lähetyssoppeja ja kirpputorien vastuunkantajia. Uskon, jonka hoitaa ja antaa hiljaista lohtua kirkon
kaikille työntekijöille. Hyvä ja armollinen Jumala aivan varmasti vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta
myös Vapahtajaan arkana turvautuvassa ihmisessä. Joulun tähti johdattakoon meidät kaikki
Kristuksen syntymäseimen luo. Seimen lapsesta meille loistava valo on niin kirkas, että se yltää
myös tallin oven kynnyksellä odottavalle. Täyttäköön toivo kaikkien sydämet, niin hiljaisten ja
arkojen kuin uskossaan varmojen ja siitä rohkeasti todistavien mielet.
Vapahtaja on syntynyt kaikille kansoille!
Yhdessä saamme olla todistuksena tästä toivosta, joka meitä Taivaaseen saakka kantaa!

Kristus syntyy, kiittäkää!
Riemullista Vapahtajamme Syntymäjuhlaa sekä Siunattua Uutta Vuotta!
Toivoo Merja Kramsu
c/o Inkerin kirkko, PL 189, 53101 LAPPEENRANTA
Sähköposti: merja.kramsu@felm.org
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”Kertokaa tästä riemuiten, kuuluttakaa viesti maan ääriin asti.
Sanokaa:Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin vapaaksi!” Jesaja 48:20

