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” Tornistansa iltakellot
Vielä miksi soittavat?
Temppelissä kynttiläiset
Yhä miksi tuikkaavat?
Kallis ilta! Kristikansan
Valtaa pyhä riemastus:
Taivahasta tänä yönä
Saapui armo, pelastus. ”
(Aari Surakka, Valeltajan laulu 47)
Rakkaat ystävät!
Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Laihialla, Lapualla, Seinäjoella, Taipalsaarella ja
Rautavaaralla!

Kotomaisemissa
Elokuun lopulla palasin kotimaan-kaudelta Pietarin-kotiini. En oikeastaan osaa sanoa missä ne
rakkaimmat kotomaisemat ovat: Pietarissa Gribojedovan kanavan rannalla, Pohjanmaan lakeuksilla vai
Ounasjoen rantamilla? Suuri ilonaihe olivat synnyinkaupungissani kesäkuussa vietetyt ja sangen
onnistuneet Suomen Lähetysseuran Valtakunnalliset Lähetysjuhlat. Edelliset Lähetysjuhlat olivatkin
Rovaniemellä ylioppilaskesänäni. Kesä-heinäkuussa taas nykyinen kotimaakuntani sai tarjota kauniit
puitteet Suviseuravieraille, jotka runsain joukoin kansoittivat Vaasan.
Kevään ja kesän aikana sain vierailla nimikkoseurakunnissani ja tavata monia rakkaita lähettäjiä ja
esirukoilijoita, ystäviä ja tuttavia. Vielä Hyvä ja Armollinen Jumala meitä kutsuu työtovereikseen ja
antaa tehtävän, ja voiman ja viisauden sitä hoitaa! Kaunis kiitos kaikista näistä tapaamisista, kiitos
muistamisista ja juhlista!
Ja niin joulu joutui jo
Joulu tuntuu joutuvan yhä aikaisemmin myös Pietarin katukuvaan. Alkuvuosina saimme ”olla rauhassa”
jouluhulinalta. Nyt kaikki allaa täälläkin jo hyvissä ajoin. Markkinahumusta varmaan jotkut tykkäävät.
Me, jotka olemme jo monta joulua kokeneet, emme taida siitä enää niin kovin välittää. Ihmeellistä sen
sijaan on miten nopeasti rihkama on vallannut myös paikaliset kaupat ja kioskit.
On jopa vaikeaa löytää paikallisia joulukoristeita. Aikoinaan ostamani kauniit puiset lumiukko-enkeli- ja
joulukuusi-koristeet olenkin jo vienyt Suomeen: nehän olisivat varmaan jo antiikkia tullin mielestä!
Jouluvalojen täytyy nyt välkkyä eri värisinä ja mieluusti vielä soittaa jotain äänekästä melodiaa.
Muistan kun Pietarin ikkunassani ollut pientä, tähden muotoisat jouluvaloa pysähtyivät ihmiset kadulla
katsomaan! Nyt se hukkuisi vastapäisen talon kokonaiset seinät peittäviin sinisiin ja valkoisiin
jouluvalonauhoihin!
Inkerin kirkon joulu
Koska joulupäivät sattuvat arkipäiviksi, niin ne ovat useimmille työpäiviä. Koululaisetkin ovat koulussa.
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Siksi joulu on ennen kaikkea seurakunnan juhla. Uutta Vuotta juhlitaankin sitten enemmän perheen ja
suvun parissa. Inkerin kirkossa laulamme seurakunnissa kauneimpia joululuja. Myös erilaiset
joulukonsertit ovat hyvin suosittuja.
Seurakunnissa järjestetään myös erikseen joulujuhlia. Monelle ne ovatkin ainoa joulu.
Täytyy muistaa, että vielä on paljon seurakuntalaisia, jotka ovat perheensä ainoita kristittyjä.
Siksi nämä juhlat valmistellaan erityisellä huolella. Joulunaika tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet
kertoa Evankeliumia koko juhlaväelle. Ihmiset ovat nimittäin hyvin kiinnostuneita joulusta, erityisesti
suomalaisesta joulusta, ja sen perinteistä, kuten koristeista, lauluista, leikeistä, ruokakulttuurista.
Työtä
Tämän kuluneen syksyn työtehtäviini on kuulunut mm. Petroskoissa, syksyllä 2016 pidettävä SuomalaisUgrilainen Teologikokous. Aivan ensimmäistä kertaa tämä kokous on nyt Venäjällä.
Nyt teimme yhdessä Unkarin, Viron ja Suomen kirkon edustajien kanssa tutustumis- ja kokousmatkan
Petroskoihin. Tuntui hauskalta, kun kaikki kokouksessa puhuivat suomea. Ovathan tuon mainitun
kokouksen viralliset kielet edelleen suomi ja unkari! Kokous on Inkerin kirkolle ja erityisesti Petroskoin
seurakunnalle todella iso ponnistus. Mutta iso on myös ilo tästä kokouksesta ja siitä, että saamme olla sen
isäntinä ja emäntinä. Saamme esitellä kaunista Karjalaamme ja myös siellä olevia seurakuntiamme.
Syksyinen Petroskoi, Äänisen rannalla, Karjalan vaarojen, järvien ja ikimetsien syleilyssä on sangen
sopiva paikka pohtia yhdessä teemaa ”Luterilainen ja ekumeeninen”, joka on valittu kokouksemme
tunnuslauseeksi.
Ja lepoa
Pietari on museoiden kaupunki. Asuttuani täällä nyt lähes 20 vuotta, alkavat monet museot jo olla melko
tuttuja. Tietysti on aina uusia näyttelyitä, sekä aivan uusiakin museoita. Mutta ympäröiväthän Pietaria
monet kiintoisat seudut. Lähin lomailuun sopiva paikka lienee Terijoki. Sinne pääsee nopeasti
sähköjunalla tai bussilla. Lähistöllä on Kellomäki, jossa on kuuluisan runoilija Anna Ahmatovan
muistopaikkoja. Tai taiteilija Ilja Repinin kotimuseo Kuokkalassa.
Terijoella, taannoin etsiessäni ystäväni kanssa majoituspaikkaa, ajoimme harhaan ja satuimme pienelle
rantaan johtavalle tielle. Luulimme joutuneemme keskelle satua: tietä reunustivat vanhat,
suomenaiakaiset huvilat, pitsiverhot ikkunoisssa ja pulleat kissat ikkunalaudoilla. Pienet puutarhat ja
suloinen rauha Pietarin jälkeen. Meri välkkyi sinisenä ja jossain kaukana, sen toisella rannalla näkyivät
Kronstadin valot. Aika pysähtyi hetkeksi. Päivästä päivään ja viikosta viikkoon suurkaupungissa asuva
tarvitsee tälläisiä hetkiä.
Kirkon kuulumisia
Inkerin kirkon kirkolliskokous saatiin vietyä läpi kaikkine valmisteluineen. Tärkeämpää kuin itse
kokousasiat, jotka käytännössä ovat aika pitkälti jo selvät ennen varsinaista kokousta, on kuitenkin eri
puolilta Venäjää saapuvien seurakuntien/rovastikuntien edustajien tapaaminen. On hyvä vaihtaa
kuulumisia ja ajatuksia ehkäpä ideoitakin. Näen itsekin monia tuttavia ja kirkon työntekijöitä vain
kirkolliskokouksen aikana.
Yhteisessä messussa kirkon ykseys toteutuu syvimmillään.
Inkerin kirkolla on käynnissä myös edelleen kirkonrakennusprojekteja: Kazanissa, Murmanskissa ja
Karatusassa. Lisäksi suunittelemme kirkkoa Ulan Udeen.
Diakonisista projekteista Viipurin Dikoni on laajenemassa. Kiitos uskollisille tukijoille.
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Teologinen Instituuttimme sai uuden rehtorin syksyllä. Hän tarvitsee paljon voimaa ja viisautta
selvitäkseen monella tapaa haasteellisessa tehtävässään. Instituutti on kirkolle hyvin tärkeä. Ilman yhteistä
koulutuspohjaa on vaikea saada kirkon työntekijöitä juurrutetuiksi kirkon palvelukseen.
Myös opiskelijoiden luterilaisen identiteetin vahvistaminen on tärkeä kysymys.
Kaikkien tärkeintä on kuitenkin se, että tulevat kirkon työntekijät saisivat tukea hengelliselle kasvulleen.
Siksi Instituutin, sillä onhan se nimenomaan kirkon oppilaitos, on myös huolehdittava opiskelijoiden
sielunhoidosta ja hartauselämästä.
Ilo enkelten meillekin anna
Pian saamme aloittaa uuden kirkkovuoden. Hoosianna kajahtaa myös Inkerin kirkon seurakunnissa.
Alamme koristella kotejamme ja työpaikkojamme joulujuhlaa varten. Myös piispan työhuone saa
koristeekseen seimen, jossa Maria ja Joosef hartaana kumartavat Jeesus-lasta.
Jouluevankeliumista meille loistaa Jumalan ääretön armo, joka ottaa lapsen muodon. Sana tulee lihaksi ja
asuu meidän keskellämme. Emme kuitenkaan jää tallin lämpöön, vaan lähdemme kukin omaan
kutsumukseemme. Jospa pieni valonsäde joulutähdestä saisi tarttua meihinkin, ja osaisimme kertoa siitä
toivosta, mikä Kristuksessa on ilmestynyt koko maailmalle.
Kristus syntyy kiittäkää!
”Tänä yönä syntyi lapsi,
Lunastaja maailman.
Köyhäin luokse itse Herra
Alentihe asumaan.
Hänen kunniakseen templi loistaa,
Kohoo suitsutus.
Hälle laulu pyhä kaikuu,
Hälle kelloin kumahdus.
Taivaan korkeuksissa kiitos,
Kunnia myös Jumalan!
Rauha maahan! Ihmisille
Mieli lämmin rintahan! ” (Aari Surakka, Vaeltajan laulu 47)

Siunattua Joulujuhlaa sekä Armorikasta Uutta Vuotta!
Rakkain terveisin Pietarista
Merja Kramsu
Inkerin Evankelis-luterilainen kirkko Venäjällä
PL 189
53101 LAPPEENRANTA
merja.kramsu@felm.org
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ILOITEN KIITÄMME:









Suomen kaudesta, isänmaan luonnon kauneudesta
Kevään ja kesän seurakuntavierailuista, juhlista ja monista hyvistä kohtaamisista
Hyvistä ystävistä Suomessa ja Venäjällä
Mahdollisuudesta lepoon ja virkistykseen myös Pietarin suurkaupungissa
Hyvistä esimiehistä Suomessa ja Venäjällä
Joulun valosta ja lämmöstä
Uudesta nimikkoseurakunnasta: Rautavaarasta

TOIVOSSA RUKOILEMME:
 Rauhanomaisen kehityksen puolesta Venäjällä
 Inkerin kirkon joulujuhlien ja joulun eri tapahtumien puolesta
 Suomen Lähetysseuran tukeman työn puolesta kaikkialla maailmassa
 Inkerin kirkon Teologisen Instituutin puolesta
 Inkerin kirkon musiikkityön puolesta
 Inkerin kirkon eri rakennusprojektien puolesta
 Nimikkoseurakuntieni joululaulutilaisuuksien puolesta
”Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni.”
Jesaja 66:18

