Merjan Ystäväkirje 2/2020 Seinäjoella 22.09.2020
”Saman korkean taivaan alle on syntynyt kerran hän,
joka lahjoitti maailmalle uuden toivon ja elämän.
Saman korkean taivaan alle, luokse maailman kärsivän.
Saman korkean taivaan alla tänään kylvämme siemenen.
Valta ei ole kuolemalla, Jeesus Kristus on voittanut sen.
Saman korkean taivaan alla yhä ääni soi rakkauden.”

Siionin Kannel 193:1,3

Rakkaat ystävät!

Ylistaro 23.8., kuva Mauno Parviainen.

Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Ilmajoella, Lapualla, Laihialla, Seinäjoella, Taipaleella, Sulkavalla, Rautavaaralla ja Jämijärvellä!

Yllättävä evakkoaika
Raskain mielin jouduin jättämään rakkaan Pietarin kotini huhtikuussa, kun virusvihollinen iski voimalla myös tuohon kanavien ja
palatsien kaupunkiin. Toksovan kirkkoherra Aleksei Uimonen ajoi
minut läpi pimenevän kaupungin Viipuriin. Kannaksella oli jo aivan
pimeää.
Viipurissa yövyin Pietari-Paavalin kirkossa. Aamulla matka jatkui rajan yli Lappeenrantaan muutaman muun EU-kansalaisen kanssa.
Kaikki kävi kovin äkkiä: Yhtäkkiä kaikki vain sulkeutui ympärilläni:
työnteko kävi vaikeaksi kun Kirkon Keskuskansliakin meni kiinni. Käytännössä kaupunki suljettiin. Ihmiset määrättiin pysymään kodeissansa ja käymään vain lähikaupassa ja apteekissa tarpeen tullen.
Lähtöpäätös oli vaikea tehdä, mutta osoittautui lopulta oikeaksi.

Työhuone odottaa Pietarissa!

Kirkko ja korona
Inkerin kirkon oli myös sopeuduttava korona-aikaan: tilaisuudet ja kokoukset siirrettiin verkkoon.
Kaikki saatiin kuitenkin toimimaan alta aikayksikön. Oli pakko. Mutta vaikka teknisesti kaikki sujui sangen
mukavasti niin todellinen yhteys jäi kyllä vajaaksi. Tarvitsemme toinen toistamme ja pyhiä sakramentteja:
muutoin palelemme yksin uskomme suojassa. Ei siis suurta hätää, mutta jonkinlainen alakulo ja melankolia
kyllä helposti valtasivat mielen. Siksi jokainen rohkaiseva viesti ja hengellinen laulu toivat Taivaan terveisiä
Pietarissa ja Suomessa.
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Merja ja korona
Minä siis perustin Inkerin kirkon Keskuskanslian haaraosaston tänne Seinäjoelle. Kirkon kansainvälinen kirjeenvaihto ohjattiin sähköpostilla minulle. Nina-sihteerin ja Ivan-piispan ja Maria-talousjohtajan kanssa sitten viestittelimme ja teimme asioita parhaamme mukaan. Kansainväliset kokouksetkin peruuntuivat yksi
toisensa jälkeen, samoin hengelliset kesäjuhlat: joukossa Suomalais-Ugrilainen Teologikokous sekä Oppineuvottelujen juhlaistunto yhdessä Venäjän Ortodoksisen kirkon ja Suomen kirkon kanssa. Samoin hartaasti odotetut ja hienosti suunnitellut seurakuntaretket peruuntuivat. Joten tunnelmat eivät olleet mitenkään korkealla kummallakaan puolella rajaa.
Kesä ja korona
Kevätauringon säteet sulattivat, paitsi maan multaa,
niin myös meidän alakuloamme. Ei muuta kuin käärimään hihat ylös ja kaivamaan kalenterit esille! Reippaasti siirtämään kokoukset ja seminaarit seuraavaan
vuoteen. Eteenpäin elävän mieli! Pian myös jumalanpalvelukset kirkoissa sallittiin myös Venäjällä. Samoin
pystyttiin pitämään rippikoululeiri Keltossa. Monet
kiittelivät Inkerin kirkon nettilähetyksiä, joiden kuulijakunta vain laajeni laajenemistaan. Nämä lähetykset
ovat myös tuoneet aivan uusia ihmisiä kirkon piiriin. Aikuisrippikouluun on ollut tulijoita!

Rippikoululaisten konfirmaatio Pietarissa, Pyhän Marian kirkossa heinäkuussa 2020. Mukana Piispa Ivan Laptev ja kirkkoherra Mihail Ivanov.

Korona ja kotimaa
Tähän Suomen evakkoaikaan on toki mahtunut paljon
iloa ja ystävien tapaamisia. Minulle tuli näin yllättäen
mahdolliseksi tavata monia lähettäjiäni ja ELYn ystäviä.
Ylistarossa saimme viettää syysjuhlaa ja matkaansiunaamismessua. Alajärvelläkin järjestyi matkaansiunaaminen ja kirkkokahvi. Isonkyrön vanhan kirkon
kynttiläkirkossa tuikkivat kaikki 88 kynttilää. Joka puolella kohtasin lähetykselle syttyneitä sydämiä.
On työn aika. On rukouksen aika. Saamme yhdessä olla
avaamassa ilon ja toivon portteja kaikille kansoille. Samalla lohduttaen ja rohkaisten toisiamme tänä outona
aikana.
Kysymyksiä on kovin paljon. Vastaus löytyy vain katsomalla Kristukseen, koko maailman Vapahtajaan. Hänestä olemme kutsutut kertomaan lähellä ja kaukana.
Korona ja raja
Ylistaro 23.8., kuva Mauno Parviainen.
Tilanne Pietarissa on hiukan helpottunut. Kokoan nyt
erilaisia papereita, joiden avulla voisin päästä suljetun rajan yli. Koti on kunnossa ja odottamassa Gribojedovan kanavan varrella. Tuntuu myös hiukan hassulta ajatella, etten ole melkein 20 vuoteen ollut kevättä ja kesää poissa Pietarista.
Enkä näin pitkään yhtäjaksoisesti Suomessa. Koko ajan täytyy kuitenkin seurata tilannetta ja tehdä sitten
vasta päätös palaamisesta Pietariin tai paluun siirtämisestä. Sitä odottaessa työ jatkuu täältä Seinäjoen etätyöpisteestä. Jatkuu, koska tiedän niin monien kantavan minua ja Inkerin kirkkoa rukouksin Hyvän Jumalan
tykö. Tämä rukoileva joukko karkottaa pelon ja kutsuu meidät kaikki lepoon Sanan lupausten suojiin.
Monin lämpimin terveisin lähettinne
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ILOITEN KIITÄMME:
•
Suomen keväästä
•
Inkerin kirkon rippikoululeiristä
•
Internetin tuomista mahdollisuuksista Inkerin kirkon ja ELYn työssä
•
Monista ihanista tapaamisista ELYn ystäväjoukon kanssa
•
Hyvistä työtovereista Inkerin kirkossa ja ELYssä
TOIVOSSA RUKOILEMME:
•
Turvallista paluuta Venäjälle
•
Inkerin kirkon Kirkolliskokoukselle viisautta tehdä päätöksiä
•
Kelton Teologisen Instituutin opiskelijoille intoa vaikeassa tilanteessa
•
Vienan Kemin kirkkohankkeen edistymistä
•
ELYn työn puolesta Suomessa ja ulkomailla
Merja Kramsu
”Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme, hän
osoitti vanhurskautensa kansojen nähden.” Ps.98:1
Lukuvinkkejä:
Seuraathan ELYn sivuja: www.evankeliset.net sekä
Facebook-päivityksiä! Uusi Elysanomat löytyy myös ilmaiseksi ELYn sivulta! K

Osoite Suomessa:
Ilmarisenkatu 6 D 42, 60100 SEINÄJOKI
Inkerin kirkossa:
c/o Inkerin kirkko, PL 189, 53101 LAPPEENRANTA
(ei paketteja, kirjeenä tulevat voi lähettää)
Sähköposti: merja.kramsu@evankeliset.net
Puh: +7 921 789 62 38 (Venäjä, myös WhatsApp)
+358 50 323 68 19 (Suomi, myös WhatsApp)
Virkapuhelin arkisin: +7 812 312 82 89
Tukitili: IBAN FI28 5114 0220 0343 69
Tilisiirron viestikenttään: Merja Kramsu
(sekä oma seurakuntasi)

Mökkiseurojen rantamaisemaa elokuisena iltana Lapuan Kauhajärvellä.
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