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”Jos katseemme nostamme kaivaten
yli arkisen huolen ja kiireen,
niin kuulemme Luojamme sydämen
hiljaa sykkivän kaikkeudessa.
Niin töistäsi huomisen kansatkin
saavat laillamme toivossa laulaa.
Me arkoina yhdymme kiitokseen,
ja sen uskomme kaikuvan kauan.”
Siionin virsi 182: 1,6
Rakkaat ystävät!
Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Lapualla, Laihialla, Seinäjoella, Taipalsaarella,
Rautavaaralla, Jämijärvellä, Sulkavalla ja Lauritsalassa!

Syksyinen kaupunki Nevan rannalla
Oletko koskaan vaeltanut pitkin Nevan rantakatua, tuota palatsien reunustamaa bulevardia?
Lähde vaeltamaan Kolminaisuuden sillalta kohti talvipalatsia! Nevan toisella puolella seisoo aikoja
uhmaten Pietari Paavalin linnoitus: sen kirkon tornissa yhä enkeli levittää siipensa suojatakseen suurta
kaupunkia. Kohta kohoavat taivasta kohti mahtavat rostrapylväät entisen Pörssitalon edessä.
Vanhoina aikoina niihin sytytettiin tulet ja ne toimivat majakkana Nevalla seilaaville laivoille.
Pörssitalon vierestä löytyy huomaamaton sisäänkäynti, joka johtaa Eläinmuseoon. Siellä edelleen on
vetonaulana pieni, äidistä eksynyt ja jäärailoon pudonnut ja muumioitunut mammuttivauva, jota suurin
joukon käydään katsomassa. Kuljemme edelleen rantakatua: kauniit yliopiston rakennukset tulevat
vastaan ja myös Mensikovin palatsi. Mensikov oli aikanaan Venäjän rikkaimpia miehiä: jopa rikkaampi
kuin tsaari. Nyt olemme kohta jo Nikolajevin palatsin kohdalla ja ylitämme Nevan Luutnantti Smidhin
siltaa pitkin. Käännymme ja ihailemme hetken ihanaa maisemaa. Tarkkaavainen kulkija huomaa
kuitenkin kirkontornin, jonka huipulla onkin ihan tavallinen risti. On myös torni, ei kupoli kuten
useimmissa ortodoksisissa kirkoissa. Siispä sitä kohti!
Mikaelin kirkossa konsertissa
Yllättäen Vasilin saarelta löytyykin luterilainen, kaunis kirkko. Olemme Inkerin kirkkoon kuuluvassa
Pyhän Mikaelin kirkossa ja siellä kokoontuvan seurakunnan keskellä. Kirkko oli neuvostoaikoina
kumipallotehtaana: nyt se on palautettu alennustilastaan. Liturgia soljuu kauniisti: seurakuntaa on
siunattu useilla muusikoilla. Seurakunnan papit kärsivät marttyyrikuoleman vaikeina vuosina.
Mutta Jumala uudistaa aina seurakuntansa Pyhän Hengen työn kautta. Liturgia jatkuu, rukous jatkuu,
jatkuu Sanan kylvötyö. Uskaltaisiko uskoa, että edeltämenneiden pyhien joukko taivaassa yhtyy pienen
seurakunnan voimakkaaseen lauluun ja veisuuseen: kuulevatko he urkurin taidokkaan soiton?
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Pyhän Annan kirkossa näyttelyssä
Nopea metrojuna vie meidät Tsernyshevskajan metroasemalle. Kulman takana on Kirochnaja ulitsa ja
sen varrelta löytyy Annan kirkko. Kirkko paloi vuosia sitten sähkövian vuoksi. Tosin sitä ennen se toimi
vuosia elokuvatetatterina ja ties minä. Kaupunki antoi kirkon Inkerin kirkolle, kun kukaan muu sitä ei
tainnut huolia. Nyt kirkossa kokoontuu jopa satoja nuoria Gospel-konsertteihin. Siellä pidetään myös
Kristinuskon Alfakursseja, jumalanpalveluksia englanniksi ja venäjäksi, rippikoulua, nuorteniltoja jne.
Puutteenalaiset saavat lämpimän aterian sekä vaateapua. Valtava on se kristillisen kirjallisuuden määrä
mikä siellä jaetaan. Epäusko on todella joutunut häpeään: Jumala on kutsunut innokaan, nuoren papin
hoitamaan seurakuntaa ja häntä auttaa kymmenien vapaaehtoisten joukko. Jopa maallinen media
Moskovaa myöten on kirjoittanut positiivisesti Pyhän Annan toiminnasta.
Jäämme siis nauttimaan Pyhän Annan kirkon pienen teepöydän antimista ja ennen kaikkea yhdessä
ihmettelemään Jumalan työtä.
Pyhiinvaeltajat
Olemme nyt tehneet pienen pyhiinvaelluksen Pietarissa. Tänä kuluneena syksynä on ollut ilo pitää
vieraina Inkerin kirkkoon tutustumassa olevia seurakuntaryhmiä, virallisia delegaatioita ja ystäviä ja
tuttavia. Vaikka suurten ryhmien määrä on menneistä vuosista vähentynyt, niin yhä löytyy innokkuutta ja
rohkeutta tulla tutustumaan pieneen luterilaiseen kirkkoon ja sen monien vaivojen alla oleviin
seurakuntiin ympäri suurta Venäjää. Kiitos teille, jotka jaksatte koota ryhmiä ja nähdä kaiken vaivan
matkan suhteen. Kiitos myös yksittäisille matkaajille, jotka käyvät meitä tervehtimässä.
Näin saamme, paitsi jakaa matkan vaivoja, niin myös virkistyä ja vahvistua yhteisessä uskossamme.
Joskus uskontulkinnan muodot tai sanoitus voi olla hieman erilainen, mutta yhdistävä tekijä onkin itse
Kristus: joka lempeällä katsellaan siunaa meitä sekä pyhiinvaelluksellamme että arkisessa
kutsumuksessamme. Siinä, miten elämme kukin uskoamme todeksi tämän maailman keskellä.
Synodin sykkeessä
Lokakuussa kokoontui Inkerin kirkon Synodi eli Kirkolliskokous. Suomen kirkosta saimme vieraaksi
Piispa Matti Revon ja Viron kirkosta Piispa Tiit Salumäen.
Tällä kertaa Kirkolliskokous olikin erityisen jännittävä. Olihan sille osoitettu ehdotus valita Inkerin kirkolle
kolme piispaa eli laajentaa hiippakuntien määrää yhdestä kolmeen. Ehdotuksesta käytiin välillä kovinkin
innokasta sananvaihtoa. Äänestystulos 20 vanhan systeemin puolesta ja 4 uuden puolesta on kuitenkin
sangen selkeä. Myös piispan eläkeikää nostettiin. Piispa Kuukauppi jatkaa vielä ainakin kaksi vuotta.
Tosin Kirkolliskokous asetti jo vaalivaliokunnan suunnittelemaan tulevaa piispanvaalia.
Kirkon eri osastojen raportit käytiin läpi. Iloitsimme nuorisotyön tuloksista. Mietimme miten sitoa
kaukaisemmat seurakunnat lähemmin kirkon keskushallintoon? Entä miten auttaa pieniä
maaseutuseurakuntia, kun väki muuttaa kaupunkiin? Miten järkevästi tehdä sisälähetystyötä ja tukea
diakoniaa? Mistä löydämme tukea Teologiselle Instituutillemme, entä kirkonrakennusprojektit?
Kysymyksiä oli paljon. Toisaalta rakentava keskustelu on aina hyväksi kirkossa.
On myös tärkeä asia, että Inkerin kirkon oman väen ääni kuuluu kirkon hallinnossa. Meidän
ulkomaalaisten aika on kuitenkin aina rajattu. Emme voi laske ulkomaalaisten varaan kirkon
tulevaisuutta missään suhteessa. Mutta me voimme tukea ja kulkea rinnalla, rohkaisten ja pyydettäessä
myös neuvoen.
Pyhies joukkoon
Pyhäinpäivä lähestyy. Se on kaunis juhla. Haluamme hiljentyä muistamaan edeltä menneitä. Olen ollut
vajaat 20 vuotta Pietarissa: sinä aikana on täältä ja Suomesta siirtynyt ystäviä ja läheisiä pyhien
joukkoon. Yhteinen pyhiinvaelluksemme on heidän kanssaan päättynyt täällä maitten päällä, mutta se
jatkuu iäti Taivaassa, uudessa kotimaassa. Näin tahdomme luottaa ja uskoa.
Kiitos siitä, että saan olla teidän lähettämänä tässä suuressa maassa, auttamassa pientä kirkkoa, kun
se julistaa valon voittoa pimeydestä Hänessä, joka on maailman valo, Kristus itse.
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Rakkaasti teitä tervehtien Pietarista lähettinne Merja Kramsu
c/o Inkerin kirkko, PL 189, 53101
Lappeenranta
Sähköposti: merja.kramsu@felm.org

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
•
Virkistävästä kesälomasta ja lomamatkasta Mustanmeren rannalla
•
Ystävien ja seurakuntaryhmien matkoista Inkerin kirkkoon ja Venäjälle
•
Nimikkoseurakuntien uskollisista esirukouksista
•
Suomen kirkon, Inkerin kirkon ja Venäjän Ort.kirkon välisistä tapaamisista Pietarissa
•
Murmanskin kirkon rakennusprojektin etenemisestä
•
Kauniista syyssäästä Pietarissa
•
Hyvästä terveydestä
•
Ulkosuomalaistyön papista Pietarissa
•
YLEn tekemästä Arkkipiispa Luoman haastattelusta Pietarissa
TOIVOISSA PYYDÄMME:
•
Viisautta Inkerin kirkon piispanvaalia suunnittelevalle vaalivaliokunnalle
•
Siunausta Suomen Lähetysseuran tukemalle työlle kaikkialla maailmassa
•
Ulan Uden kirkkoprojektin käynnistymistä
•
Inkerin kirkon uuden Kirkkokäsikirjan kokeilukappaleiden valmistumista
•
Inkerin kirkon uuden Nuorten laulukirjan kokoamistyölle varoja ja rohkeutta
•
Teologisen Instituutin uusille oppilaille näkyä palvella kirkkoa myös syrjäisemmillä
seuduilla

”Sinun tahtosi tielle, Herra, me ikävöimme." Jes.26:8

