Merjan Ystäväkirje 2/2021,
Pietarissa 13.9.2021
”Kaikki mikä maailmassa
kaunista on, ihanaa,
se on Luojan rakkauden
ihmisille antamaa.
Ihmislapsi, kiitä, kiitä,
Taivaallista Isää siitä,
laulus toisten lauluun liitä,
ylistämään Jumalaa.”
SK 447:3

Kiitos sadosta!

Hyvät ja uskolliset nimikkoseurakuntani Alajärvi, Ilmajoki, Laihia, Lapua, Seinäjoki,
Sulkava, Rautavaara, Jämijärvi ja Taipale (Taipalsaari, Lemi ja Savitaipale)
Rakkaat ystävät,

Keväällä lomatunnelmissa
Sotchin Olympiapuistossa.

Lehti puusta variseepi
Alkusyksyn aurinko lämmittää mukavasti Pietarin kivisiä katuja astellessa. Työmatkallani olen seurannut
pientä huoltovenettä: sen mukana seilaava työntekijä puhdistaa väsymättä aamuisin Gribojedovan kanavaa
metsästämällä haaviinsa veteen kuulumatonta tavaraa. Lehtiä ei tosin kanavassa vielä paljon kellu, eikä onneksi roinaakaan kovin paljon.
Alkusyksyn päivinä kaupunki on mielettömän kaunis. Helteet ovat ohitse ja ihmiset nauttivat puistoista ja toki
myös niiden kahviloista! Käsikynkkää kulkevat pariskunnat, vanhemmat rouvashenkilöt ja vauvanvaunujen lykkijät ovat virkistävä näky korona-ajan hienoisen ankeuden jälkeen.
Työn äänet kaikkialta kuuluvat
Olemme saaneet täällä Inkerin kirkossa elää työntäyteisen ja iloisen kesän. Nuorten suosittu rippikoululeiri saatiin pidettyä Keltossa. Samoin lastenleirejä
ja lastentapahtumia voitiin järjestää eri rovastikunnissa. Syyskuussa kotiseurakuntani Pyhän Marian
väki pääsi diakonialeirille Kelttoon.
On täällä toki muutakin hommailtu kuin vain leiriä pidetty! Rzevissä on saatu talkoilla pystyyn pieni kesäkoti seurakunnalle. Seurakunta voi nyt myös vuokrata tilaa esim. syntymäpäiväjuhlia varten.
Karjalassa on työ alkanut virkistyä, kun olemme saaneet uusia työntekijöitä ja myös harjoittelijoita Teologisesta Instituutista. Tämä on suuri helpotus työRippikoululeiriläiset Kelton kirkon edessä.
taakan alla oleville harvoille työntekijöille. Tahdomme
uskoa, että Taivaan Isä Siunaa nämä kaikki uudet alut ja myös vahvistaa jo alkanutta työtä.
Uralin rovastikunnan nuori lääninrovasti on pannut tuulemaan ja suuri joukko nuoria on tullut mukaan rovastikunnan seurakuntiin. Ilon ja kiitoksen aihe!
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Internetin iloja
Vieläkin monet kokoukset ja tapaamiset toimivat etäyhteyksien kautta.
Kirkkojemme välinen neuvottelukuntakin huhtikuussa tapasi netin
kautta. Kokous sujui mielestäni sangen mukavasti. Inkerin ja Suomen
kirkot ovat kokonsa puolesta aivan eri sarjassa, mutta yhdenvertaisina
kumppaneina olemme mm. Luterilaisessa maailmanliitossa. Yhdessä
saamme iloita luterilaisesta kirkkoperheestämme. Murheiden taakkakin kevenee, kun yhdessä saamme sen jakaa. Ilo kasvaa ja versoo uusia
oksia toivon puuhun yhteisellä matkalla.
Nettitapaamiset eivät kuitenkaan koskaan pysty korvaamaan yhteen
tulemista: kokoukset ovat toki asiallisia, mutta yhteys jää vajaaksi.
Emme myöskään pysty kokoontumaan yhteiseen messuun tai muuten
kokousväen kanssa, niin kuin olemme aina perinteisesti tehneet.
Toisaalta Inkerin kirkossa olemme säästäneet pitkän pennin, vai pitäisikö sanoa ruplan poikineen, kun kirkon sisäiset kokoukset on toimitettu etäyhteyksin: matka- ja majoituskuluja on jäänyt pois.
Kohti Kirkolliskokousta
Lokakuun 15. päivä Pietarissa kokoontuu Inkerin kirkon Kirkolliskokous.
Vienan Kemin seurakunta sai piispan vieraaksi.
Kokous on tärkeä; siinä summataan vuoden työ. Mikä onnistui ja missä
olisi syytä tarkastella asioita uudestaan? Itse näen kokouksen myös mainiona paikkana tavata tämän laajalla
alueella toimivan kirkon työntekijöitä ja vastuunkantajia. Pelkäsimme hiukan miten korona vaikuttaa kokousjärjestelyihin. Nyt näyttää ihan hyvältä ja Pyhän Marian kirkko on niin suuri, että kokousväen saa hajautettua
eri puolille kirkkoa. Vaikeita asioitakin on: on paljon huolta miten saamme resurssit riittämään, mistä löydämme työntekijöitä ja kokoontumistiloja seurakunnille? Miten osaisimme oikein kutsua uusia ihmisiä seurakuntiimme? Mikä on kirkkomme paikka tässä suuressa maassa?
Hyvä Jumala on kuljettanut Inkerin kirkkoa läpi vaikeiden, lähes mahdottimien aikojen halki. Uskoni on, että
Hän kuljettaa ja ohjaa meitä myös tässä ajassa. Onhan tämäkin aika Jumalan aikaa.
Kiitos kesästä, kiitos levosta ja auringosta
Sain viettää lempeän kesäajan rakkaan isänmaamme suvesta nauttien. Olemme saaneet ihanan maan. Olen
saanut paljon hyvyyttä ja rakkautta osakseni sekä Suomessa että täällä Venäjällä.
Kiitos yhteydestämme. On hyvä olla täällä lähettämänänne. Meillä on hyvä Jumala, on hyvä kirkko, rakkaat herätysliikkeemme ja ennenkaikkea: meillä on ihana evankeliumi. On lunastus. Lepo ja Ilo.
Siunattua syysaikaa kaikille
Toivoo
Merja Kramsu

Kontupohjan lapsia.
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ILOITEN KIITÄMME:
 Ihanasta kotimaamme kesästä
 Uusista läheteistä Inkerin kirkossa
 Hyvästä työyhteydestä Inkerin kirkossa ja ELYssä
 ELCAn (Amerikan Luterilainen kirkko) ja MLBn (Martin-Luther-Bund, Saksassa) tukemista projekteista Inkerin kirkossa
 Harjoittelijoista Karjalan rovastikunnissa
 Kokoontumisrajoitusten helpottumisesta Suomessa
ja Venäjällä

Merja Kramsu
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)
Tukitili: IBAN FI28 5114 0220 0343 69
Tilisiirron viestikenttään: Merja Kramsu
(sekä oma seurakuntasi)

TOIVOSSA RUKOILEMME:
 Viisautta auttaa Inkerin kirkkoa sen ekumeenisissa suhteissa
 Inkerin kirkon rakennusprojektien onnistunutta etenemistä
 Intoa Teologisen peruskurssin opiskelijoille Inkerin kirkon Teologisessa Instituutissa
 Siunausta ja voimia kaikille ELYn vastuunkantajille
 Lähetysrakkauden voimistumista Inkerin ja Suomen kirkoissa
 Inkerin kirkon rovastikunnallisen työn vahvistumista
”Minä vaellan teidän mukananne ja olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani.” 3.Moos.26:12

Peruskurssilaisia ja
piispa Laptev.
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