Pietarissa 09.04. 2019
Hyvät työni ystävät ja Suomen Lähetysseuran tukijat.
Kirjoitin alla olevan kirjeen aika nopeasti ja siinä olevaan kappaleeseen: "Tutkimattomille teille" putkahti
ajatusvirhe. Se ei ollut tahallinen. Minulta meni kiireessä hiukat puurot ja vellit sekaisin. SLS:n päätös
vetäytyä Euroopasta ei perustu SLS:n uuteen strategiaan, jonka mukaan työ tulevaisuudessa keskittyy yhä
enemmän rauhan ja ihmisoikeuksien suuntaan.
Vaan siihen, että nykyisen strategiakauden aikana eli vuoteen 2022 työ pikkuhiljaa lopetetaan, koska SLS
näkee, että tarpeet ovat suuremmat muualla, kuin Euroopassa, jossa kuitenkin on vahvat paikalliset
kirkot. Olen korjannut tuon kappaleen. Kappaleeseen on myös lisätty linkki uutiseen, joka on julkaistu
SLS:n sivustoilla internetissä.
Pahoittelen virhettä; tarkoitukseni ei ollut tahallisesti antaa väärää tietoa SLS:n toiminnasta. Olen iloinen,
että olen saanut palvella 20 vuotta Suomen Lähetysseuraa.
Pyydän anteeksi, jos olen tuolla väärällä tiedolla loukannut jotakin tai aiheuttanut pahaa mieltä. Toivoni
ja rukoukseni on, että työkausistani ja työyhteydestäni SLS:ssä jäisi kuitenkin päällimmäiseksi ilo ja riemu
yhteisestä matkasta Jumalan maailmassa ja Hänen valtakuntansa työssä.
Pyydän ystävällisesti teitä olemaan levittämättä aikaisempaa kirjettäni ja antamaan eteenpäin tämän
kirjeen.
Paastonajan terveisin teitä ja Suomen Lähetysseuran työtä siunaten lähettinne Merja

"Kevät joutuu, elämämme Kristukselta toivon saa.
Pyhän Hengen auringossa lämpenee jo kylvömaa.
Armon raikkaat tuulet meitä virvoittavat nääntyneitä.
Herää, sydän, aukaise portit riemun Hengelle!" Virsi 569: 3
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Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Lapualla, Lauritsalassa, Taipalsaarella, Laihialla,
Seinäjoella, Rautavaaralla, Jämijärvellä ja Sulkavalla!

Rakkaat Ystävät kaikkialla!
Jopa taittui talven valta
Kulunut talvi koitteli jalankulkijoita oikein kunnolla tänä vuonna, ainakin Pietarissa. Pakkanen ja sula
vaihtuivat ja välillä tuli lunta ja välillä vettä. Luistelimme kuka, mitenkin töihimme varojen liukastumista ja
myöskin katoilta tippuvia jääpuikkoja. Minut pelasti naapureiden ylijäämäpari nastapohjia. Niiden avulla
selvittiin mukavasti. Monet kanssakulkijat katsoivat niitä kateellisina ja kyselivät mistä olin ne hankkinut!
Ehkäpä tässä olisi oiva liikeidea: Piikkejä Pietarin Poluille OY! (PPP!)
Aurinko armas valollansa
Ei niin pimeää talvea, etteikö kevät koittaisi. Nyt olemme saaneet nauttia aurinkoisista kevätpäivistä ja
sulaneista kaduista. Aamuisella työmatkalla Gribojedovan kanavan jääpeitteeseen heijastuva aurinko saa
aikaan mielettömän kauniin maiseman. On ihan pääsiäisolo. Aurinkomme ylösnousee!
Sorvin ääressä
Alkuvuosi on mennyt todella nopeasti. Työtehtävät ovat seuranneet toinen toistaan tasaisena nauhana.
Olemme iloinneet erityisesti diakonisten projektien toteutumisesta. Olemme pystyneet auttamaan
päihderiippuvaisia uuteen alkuun. Samoin vammaisten lasten vanhempia on tullut enemmän kirkon tuen

piiriin. Siellä missä kirkko kurottautuu auttamaan kaikkein heikommassa asemassa olevia, koetaan aina
aivan erityistä siunausta. Itse Vapahtaja kumartuu kirkkonsa kanssa näiden vähimpien puoleen.
Projektien toteuttaminen vaatii aina paljon valmistelua ja raakaa työtä. Sen kanssa painimme hallinnossa:
mutta toteutus tapahtuu sitten seurakunnissa ja kirkon laitoksissa, esim. vanhainkodeissa.
Tässä näkyy kauniisti Raamatun Sana: Yksi ruumis ja monta jäsentä. Pienenä kirkkona Inkerin kirkko ei voi
palkata kaikkeen työvoimaa, vaan turvaudumme vapaaehtoisiin työntekijöihin.
Rakennuksia
Suuri ilonaihe on Murmanskin uuden kirkon valmistuminen monien, monien, vaikeuksien jälkeen.
Tuntureiden ja vaarojen suojaan valmistuu aivan pian kaunis, uusi kirkko. Jäämeren rannalla sijaitsevassa
suuressa kaupungissa alkavat kaikua luterilaisen kirkon kellot. En muista, että mikään kirkkoprojekti olisi ollut
näin mutkikas kuin juuri Murmansk: siispä ilo on nyt suuri, kun uusi kirkko lopullisesti vihitään syystalvella.
Sitä ennen nostamme kirkon torniin ristin; näkyväksi merkiksi siitä toivosta mikä Kristuksessa meille
lahjoitetaan.
Ulan Uden kirkon suunnittelu etenee myös: Burjatia on myös kirkkonsa ansainnut. On toki tärkeää tarkasti
miettiä ja laskea kirkon kustannukset: ettei seurakunnan joutuisi ahtaalle liian suuren rakennuksen ylläpidon
vuoksi.
Pääsiäisjuhlia
Tänä vuonna suuret kirkot juhlivat pääsiäistä hieman eri aikaan. Inkerin kirkon seurakunnissa järjestetään
aivan erityisiä pääsiäisjuhlia. Suurin juhla tietysti on Pyhän Marian seurakunnassa Pietarissa. Juhla on koko
kirkon yhteinen. Itse pääsiäisaamun jumalanpalveluksessa kastetaan ja konfirmoidaan seurakunnan
yhteyteen uudet jäsenet. Nämä pääsiäisaamun kasteet ovatkin usein aikuiskasteista. Iloitsemme siitä, että
Pietarin keskustassa seurakuntaan liittyy yhä enemmän uusia ihmisiä, juuri aikuisiälläkin. Seurakunta
tekeekin merkittävää lähetystyötä esim. järjestämällä urkukonsertteja: konsertin alussa on aina papin puhe
liittyen luterilaiseen kirkkoon ja kirkkovuoden tekstiin. Tätä kautta moni on kokenut kutsun tulla mukaan
seurakunnan toimintaan.

Kokouksia ja neuvonpitoja
Huhtikuussa Suomen ja Inkerin kirkko kokoontuvat perinteiseen neuvottelukunnan kokoukseen Lahteen.
Kaksi vuotta sitten kokoonnuimme Volgan rannalla, Saratovissa. Nyt on Suomen isäntävuoro. Kirkkojemme
suhteet ovat jo historiansakin vuoksi läheiset ja yhteistyötä on paljon ja monella suunnalla.
Suuri ja rikas Suomen kirkko ei ole myöskään hylännyt pientä ja köyhää sisarkirkkoaan. Tasavertaisina
istumme neuvottelupöytään. Tasavertaisina kirkot myös kohtaavat suurten kirkkoliittojen, kuten Luterilaisen
Maailmaliiton kokouksissa ja tapahtumissa. Tarkkasilmäinen katsoja myös huomaa Inkerin kirkon edustajan
piispanvihkimyksissä Suomessa. Huomasipa joku Unkarin ystävä myös Piispa ja Rouva Kuukaupin viime
kesänä asettamassa Unkarissa piispaveljeä virkaan.
Minulle on aina tuottanut suurta henkilökohtaista iloa se, että Inkerin kirkkoa tukevat ihmiset tulevat monista
eri herätysliikkeistä ja myös ulkomaisista kirkoista. Ehkä nämä ekumeeniset tuulahdukset tuovatkin Taivaan
terveisiä: Yksi usko, yksi kaste ja Yksi Kristus, kirkon Herra ja Vapahtaja!
Tutkimattomille teille
Suomen Lähetysseura on lopettelemassa työtä Inkerin kirkossa. Tämä päätös on osa isompaa päätöstä,
jonka mukaan Lähetysseuran työ loppuu Euroopassa, ja siis myös Venäjällä vuoteen 2022 mennessä.
Asiasta on uutisoitu myös Suomen Lähetysseuran sivustoilla:
https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahetysseuran-tyo-euroopassa-loppuu-vuoteen-2022-mennessa/. Työ
Euroopassa loppuu siis nykyisen stategiakauden aikana eli vuoteen 2022 mennessä. SLS näkee, että
tarpeet ovat muualla suuremmat kuin Euroopassa, jossa on vahvat paikalliset kirkon. SLSn tuki diakonisille
kohteille, kuten esim. Dikoni Viipurissa ja Uralin rovastikunnille jatkuu vuoteen 2022 saakka. Sen jälkeen
kumppanuus jatkuu fellowshippinä eli yhteytenä esim. kirkollisissa juhlissa tai vaikkapa Luterilaisen
Maailmaliiton tapahtumissa.
Seitsemäs työkauteni loppuu heinäkuussa. Mielelläni olisin vielä jatkanut SLS:n lähettinä täällä Venäjällä ja
Inkerin kirkon kutsukin on voimassa, mutta niin kuin edellä mainitsin, nyt työ Euroopassa lopetetaan
pikkuhiljaa. Kutsu palvella tätä monien haavojen kirkkoa ei ole kuitenkaan minulta minnekään kadonnut.
Olen iloinnut, että olen saanut SLS:n lähettämänä palvella näinä monina, monina vuosina. Minulla on aina
ollut myös suuri siunaus omistaa hyvät esimiehet ja-naiset sekä Suomessa että täällä Venäjällä.
Uusille urille vanhoilla laduilla

Tätä kirjettä kirjoittaessani en ole vielä aivan varma mihin suuntaan alkuvuodesta 2020. Voi olla hyvinkin
mahdollista jatkaa täällä toisen järjestön palveluksessa, koska muut järjestöt eivät vetäydy Inkerin kirkon
työstä. Luotan siihen, että Hyvän Jumalan tahto toteutuu. Rukoukseni ja toivoni on, että saisin jatkaa työtäni
palvellen tätä rakkaaksi käynyttä kirkkoa, hyvää esimiestäni piispa Kuukauppia, sekä ihania työtovereita
kansliassa. Työvuosia ei ole enää monta jäljellä: mutta haasteita riittää. Niin kun riittänyt kaikkina näinä 20
vuotena Venäjällä (ja aikaisemin kolmena vuonna Keniassa: siellä kun taisi olla vain haasteita).
Enemmän kuin haasteita on ollut iloa ja riemua yhteisestä matkasta. Mitään ei ole puuttunut.
Lisäksi olen saanut aina pitää tukenani ja turvanani uskolliset ja rukoilevat nimikkoseurakunnat. Minulla
onkin monta kotiseurakuntaa Suomessa! Toki kirjoitan vielä ennen lähtöäni Pietarista ja tarkennan
suunnitelmiani. Samoin laitan tietoa nimikkovierailuistani.
Sulaneella sydämellä laulaa toukomettiset
Pian loppuu paastonaika ja saamme riemuita pääsiäisaamun ihmeestä. Pietarin katukuvaan; kauppojen
seiniin ja myöskin metrojuniin ilmestyvissä julisteissa toivotetaan ”Hyvää Kristuksen Ylösnousemusjuhlaa”.
Kauniit kulitsakakut ja pääsiäismunien koristeet; värit ja tarrakuvat, ilmestyvät kauppojen hyllylle.
Pääsiäisyönä kirkonkellot soivat käytännössä läpi yön. Lämpimässä kevätillassa virtaavat kirkkojen ovista
ihmiset ja kuuluu loppumaton tropaani: Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa
oleville elämän antoi. Me onnelliset luterilaiset täällä Pietarissa: saamme viettää pääsiäistäkin kahden
kalenterin mukaan kaksi kertaa. Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!
Siunattua Paastonaikaa ja Riemullista Pääsiäistä toivoo lähettinne

Merja Kramsu
c/O Inkerin kirkko
PL 189
53101 LAPPEENRANTA
merja.kramsu@felm.org

ILOITEN KIITÄMME:
•
Varjeluksesta liukkailla Pietarin teillä ja kujilla talven aikana
•
Murmanskin kirkon valmistumisesta
•
Uskollisista, rukoilevista nimikkoseurakunnista
•
Inkerin kirkon monista ystävistä ja ystäväkirkoista
•
Inkerin kirkon musiikkielämästä
•
Uusista lähetystyöntekijöistä
•
Kesäharjoittelijoista
•
Ystävien vierailusta
•
Pietarin ihanasta keväästä

TOIVOSSA RUKOILEMME:
•
Inkerin kirkon diakoniatyön vahvistumista

•
•
•
•
•
•
•

Keskuskanslian työntekijöille voimia ja viisautta kirkon hallinnossa
Piispanvaalin valmistelijoiden puolesta
Ulan Uden kirkkoprojektin järkevää toteutumista
Kantalahden, Revdan ja Kontupohjan seurakuntien työntekijäpulaan helpotusta
Ensi kesän hengellisten juhlien puolesta Suomessa ja Venäjällä
Inkerin kirkon lehtityön vahvistumista
Pääsiäisenä kastettavien uusien kirkon jäsenten sitoutumista kirkkoon

”Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole
mahdoton toteuttaa." Jobin kirja 42:2

