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"Kristus, Poika ikuinen, yksin Sinulla on valta. Siksi voitit ihmisen saaliiksesi kuolemalta.
Neitsyt tuskan maailmaan kantoi sinut kohdussaan.
Taivaan voimat, enkelit, kiittävät näin aina, yhä, kerubit ja serafit kuuluttavat: Pyhä,
pyhä Herra, jonka kunniaa on täynnä maa. " Virsi 901: 5,2

Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Taipalsaarella, Laihialla, Seinäjoella,
Lapualla, Rautavaaralla, Sulkavalla, Lauritsalassa ja Jämijärvellä!
Rakkaat ystävät!
Joulun valoja
Kaunis Pietarin kaupunki kaunistuu ennestään, kun lyhtypylväät, kauppojen seinät ja julkiset rakennukset
saavat upeat valokoristeet. Aukioille pystytetään valtavia kuusia ja joulutorit avautuvat. Kansakunta
valmistautuu juhlaan ja loma-aikaan. Perheet uhraavat suuria summia vuoden vaihteen juhlintaan. Vaikka
talous olisi kuinka tiukalla, niin lasten kuusijuhliin varustaudutaan kunnolla: juhlavaatteista ja lahjoista ei
tingitä. Vanhemmalla väellä on hyvässä muistissa ankeammat ajat, ja lapsille ja lastenlapsille halutaan nyt
suoda mahdollisuus kaikkeen siihen, mikä itseltä puuttui.
Kirkkomme ja sen seurakunnat sytyttelevät jouluvaloja sinne, missä ei ole voimaa eikä varoja niitä omin
voimin sytyttää. Siksi kaikuvat joululaulut Inkerin kirkossa, siksi uuvuksiin asti esitämme jouluevankeliumia,
puemme pienet Mariat ja Joosefit ja paimenet, kapaloimme Jeesus-lapsen seimeen, jotta kaikilla olisi joulu,
jotta kaikki saisivat katsoa seimen lasta, maailman Vapahtajaa. Kiitos, että jaksatte auttaa meitä tässä
tehtävässä.
Vanhurskauden seppele
Marraskuun alussa tein matkan historialliselle Inkerinmaalle. Ensin metrolla niin pitkälle kuin metroa riittää ja
riittäähän sitä tässä kaupungissa: sitten autolla läpi vanhojen kylien. Skuoritsan kirkossa odotti uskollisten
joukko suomenkielisen messun alkamista. Hengitys höyrysi kylmässä kirkossa, kun toppatakeisamme
polvistuimme ehtoollispöytään. Tämä joukko halusi jakaa omastaan: ennen ja jälkeen messun kokoontui
vielä diakonian vapaaehtoisryhmä pohtimaan missä joulun aikaan tarvittaisiin apua. Lämpimien lapasten
peittämät kuhmuraiset kädet pitelivät listoja avuntarvitsijoista.
Totisesti, hyvän kilvoituksen ovat nämä uskolliset kilvoitelleet ja vanhurskauden seppele on heille tallennettu,
kun kerran olemme ikijoulussa. Kiitos, että jaksatte auttaa tätä kylmien kirkkojen kansaa.
Muistojen teillä
Inkerinmaan-matkan jälkeen istuin lämpimään sähköjunaan. Pian maisemat muuttuivat ja Pietarin valtaisat
kerrostaloalueet vilisivät ikkunoissa. Miljoonia ikkunoita katsoessani mietin usein asuisiko tuossa talossa
sukuani? Isotätini perhe jäi Venäjälle, kun Suomi itsenäistyi. Olisiko Olga-tätini perheineen päässyt pois
piiritetystä kaupungista sodan aikana? Vai joutuiko hän karkotetuksi kauas Keski-Venäjälle? Kun lomailen
Mustanmeren rannalla niin leikin ajatuksella, että isäni serkkujen jälkeläiset asuvatkin kauniissa
Krasnodarissa ja viljelevät persikoita. Vai päätyikö kenties joku Aunuksen Karjalan runokyliin opettajaksi?
No, sairaala, jossa Olga-täti Pietarissa työskenteli, on tietysti olemassa, minnekä se nyt olisi kadonnut!
Samalta Suomen asemalta, miltä mummoni nousi vapaaseen Suomeen menevään junaan, minäkin nousen
Kannakselle tai Suomen juniin. Koska Pietari ja Kannas liittyvät niin voimakkaasti sukuni muistoihin, olen
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aina rakastanut tätä kaupunkia niin, että se välillä koskee sydämeen saakka.
Kun yli 30 vuotta sitten kävin lähetyskurssin en osannut aavistaa, että saisin vielä niin suuren armon, että
voisin palvella kirkkoa tässä Pietarin kaupungissa. Mutta Jumala vie aina suunnitelmansa päätökseen. Me
saamme rohkeasti pyytää Häneltä aivan mahdottomiakin asioita. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala ja on
ihana Evankeliumi.
Matkalla Betlehemiin
Pian aloitamme kukin oman matkamme jouluun. Täällä kansliassa kirjoitamme paljon raportteja vuoden
vaihtuessa. Arvioimme työmme tuloksia. Iloitsen hyvistä ja uskollisista työntekijöistä. On rohkaisevaa, että
Inkerin kirkolla on niin paljon ystäviä ja tukijoita Suomessa ja muuallakin ulkomailla. Meillä on suuri
esirukoilijoiden joukko. Tänä syksynä on ollut useita virallisia ja vähemmän virallisia valtuuskuntia ja muita
ryhmiä. Kiitämme niistä! Toki Inkerin kirkon hallinnolla on vielä paljon opittavaa ja järjestettävää: mutta
eteenpäin mennään. On hyvä aina muistaa, miten tyhjästä kirkon hallintoa on alettu rakentaa. Olemme myös
pieni vähemmistökirkko suuressa Venäjänmaassa. Pienikin voi kuitenkin olla iso: tästä ovat osoituksena
Inkerin kirkon hyvin monipuolinen työ eripuolilla maata. Jumala on antanut kirkolleen tehtävän myös
Venäjällä ja siinä tehtävässä olemme saaneet taas kuluneen vuoden olla mukana. Yhdessä. Matkalla
Betlehemiin.
Jouluntähti syttyy
Jouluntähti syttyy ja osoittaa meille seimen ja lapsen, Vapahtajamme. Tähden valo on niin kirkas, että sen
valon turvissa jaksamme jatkaa omaa vaellustamme. Tunnet tähden kirkkaimman, se on sana Jumalan,
kuten virressä laulamme.
Kiitos tämän vuoden matkasta. Kiitos uskollisille nimikkoseurakunnilleni. Kiitos ystäville ja tuttaville. Kiitos
kaikille esirukoilijoille. Kiitos armolliselle Jumalalle.
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"Herraan minä luotan. Minä sain avun, ja minun sydämeni riemuitsee, minä laulan
ja ylistän Herraa." Ps. 28:7

