Merjan Ystäväkirje 3/2021
Pietarissa 1.12.2021
”Armon sana uskokaamme: valmiina on lunastus.
Ansiotta taivaan saamme, siinä ainut pelastus!
Jeesus tuli maailmaan meille kaiken antamaan.”
SK 1:7
Hyvät ja uskolliset nimikkoseurakuntani Alajärvi, Ilmajoki, Laihia, Lapua, Seinäjoki, Sulkava, Rautavaara, Jämijärvi ja Taipale (Taipalsaari, Lemi ja Savitaipale)
Rakkaat ystävät, Juhlimaan tulkaa!
Hoosianna kajahti viime pyhänä Inkerin kirkon seurakunnissa ympäri laajaa Venäjänmaata.
Adventtikynttilät syttyivät niin Pietarin miljoonakaupungissa, kuin Vienan Karjalan kylissä tai Siperian ja
Udmurtian kylissä. Kiitos, että olette mukana valmistautumassa suureen juhlaan yhdessä meidän kanssamme. Iloisin ja vapain sydämin saamme käydä vastaan joulun Herraa, koko maailman Vapahtajaa.
Joulunajan tilaisuudet näyttävät toteutuvan melko normaalisti Inkerin kirkon seurakunnissa. Tosin alueellisia eroja ja rajoituksia voi
vielä tulla. Tämä on suuri kiitoksen aihe. Joulu on meillä täällä selkeästi seurakunnan juhla: joulupäivät eivät ole vapaapäiviä, paitsi tänä
vuonna, kun ne sattuvat niin mukavasti viikonlopuksi!
Toki täälläkin kaupallisuus iskee jouluun oikein ryminällä: rihkamaa
on tarjolla joka makuun. Harmittaa, että perinteisiä, kauniita, venäläisiä joulukoristeita alkaa olla yhä vaikeampi löytää! Onneksi olen
säilyttänyt omat ”harvinaisuuteni”; niitä jopa paikalliset ihastelevat:
”Oi, Sinulla on vielä tuokin tallessa, oi, oi, ihanat Lumityttö ja Pakkasukko.”
Viime viikonloppuna ”Musta perjantai”-ostospäivä ruuhkautti kauppakeskukset. Toisaalta oli hauska katsella, kun kadulla ihmiset kantelivat tyytyväisinä valtavia lelupaketteja! Nähtävästi tarjoukset löysivät kohderyhmän. Oli kuinka tiukkaa tahansa, niin lasten leluista ei
jouluna tai Uutena Vuotena pahemmin säästellä!
Minäkin tyhjensin paikallisen Prisman hyllyt suklaakalentereista: Kelton pyhäkoululaisilta tuli sangen iso tilaus. Kalentereissa oli sopivasti
vielä kuvattu maaseudun kirkko ja enkeleitäkin. Toki pukkikin oli
nurkassa mukana!
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Rakas isänmaamme
Meitä on nyt melko pieni joukko suomalaisia työssä Pietarissa. Mutta me olemmekin sitten sitäkin sitkeämpiä! Iloitsemme, että saamme olla suomalaisia tässä suuressa maassa, sen monien kansojen joukossa. Pyhän Marian kirkossa pidetään perinteinen juhlajumalanpalvelus. ELYn lähetti, pastori Petteri Mannermaa
saarnaa. Pääkonsuli Sannamaaria Vanamo pitää tervehdyspuheen. Suomalaisen koulun oppilaat esiintyvät.
Mikä parasta: pääkonsulaatin kokki leipoo ihan oikeat suomalaiset pullat tilaisuuteen.
Yhteistyömme Suomen Pääkonsulaatin ja Suomalaisen koulun kanssa on myös suuri kiitoksen aihe.
Yessentukissa myytäviä erityisiä
juoma-astioita terveysvesiä varten.

Näin monta terveyslähdettä
Yessentukin puistossa.
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Matkailu avartaa
Täytin pyöreitä lokakuussa. Toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja matkustin Kaukaasiaan: Mineralnye Vodyyn, Pyatigorskiin ja Yessentukiin. Aivan oikein arvattu: Mineralnye Vody on suomeksi Mineeraalivedet! Siellä sijaitsevat nimittäin kuuluisat mineraalivesilähteet. Niitä
oli puistossa kymmeniä. Vesillä on paljon terveysvaikutuksia: ne mm.
nuorentavat. Missään ei tosin mainittu kuinka monta vuotta iästä putoaa pois? Oli mielenkiintoista nähdä taas hiukan toisenlaista Venäjää.
Ulkomaalainen turisti on, varsinkin nyt, sangen harvinainen ilmestys
noilla seuduilla. Taksikuski tarrautuikin heti kaupallisiin mahdollisuuksiin: ”Veljeni on työssä turkiksia valmistavassa tehtaassa. Voisin
viedä teidät sinne. Saatte edullisesti vaikka minkkiturkin. Karvalakki
tulee kaupan päälle. Voin hoitaa asian suoraan veljeni kautta.” Pyatigorskissa on tosiaan isot turkistehtaat, tosin sateinen sää ei taitanut
innostaa ketään ostoksille! Ei minuakaan.
Ilmojen haltijat eivät siis suosineet: satoi koko ajan. Onneksi hotellista löytyi ihan oikea suomalainen sauna ja uima-altaillakin tarkeni
sisätiloissa. Pyatigorskin hotellia vastapäätä oli korkea aita. Aidan takana oli kaunis, pieni, alkujaan luterilainen kirkkorakennus! Sen löytäminen näin yllättävästä paikasta oli kuin lämmin tuulahdus kylmän
sateen keskellä.
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Minäkö jo 60 v!

Monia vuosia
Pietariin palattuani olivat vuorossa juhlat työkavereille.
Kutsuin koko porukan paikalliseen kiinalaiseen ravintolaan. Venäjällä syntymäpäivien juhlimatta jättäminen ei
oikein käy päinsä. Ihmiset voivat jopa loukkaantua syvästi jos ohitat juhlat. Ei tietenkään tarvitse järjestää
suuria juhlia, mutta jotakin on keksittävä, varsinkin kun
on kysymys pyöreistä vuosista.
Samassa paikassa kokoonnuimme myös 20 vuotta sitten ja nyt mietin, että odotammeko taas 20 v seuraavaan kokoontumiseen saakka.
Lauloimme ja keskustelimme ja sain pussillisen lahjoja
ja kukkia. Yhdessä Oksana Dyban kanssa sitten rahtasimme tavarat kotiini. ELYhän tukee myös Oksanan
työtä Kontupohjassa. Oksana tuli sieltä saakka syntymäpäiville.
Ruokaa oli niin runsaasti, että kaikki saivat vielä kotiinsakin vietävää.

Armorikkaita vuosia
Vuoden kääntyessä loppua kohden on kiitoksen aika. Olen saanut
jälleen olla suuren esirukoilija- ja tukijajoukon lähettämänä kauniissa Pietarissa ja rakkaassa kirkossa. Kiitos kaikista muistamisista: kiitos viesteistä ja puheluista. Kiitos, että jaksatte edelleen
kokoontua lähetyspiireihin, seuroihin ja muihin tilaisuuksiin.
Kiitos myös syntymäpäiväni huomioimisesta. Keräys Viipurin seurakunnan Agricola-kuorolle ja ELYn työlle Vienan Karjalassa jatkuu vielä. Tässä kirjeessä on siitä vielä tarkempaa tietoa.
Jos Jumala suo, niin tammikuussa kierrän nimikkoseurakunnissani ja vähän laajemminkin erityisesti Etelä-Pohjanmaan seurakunnissa. Tosin varaslähdön otan Sulkavalla 19.12.
Tietoa tilaisuuksista löytyy ELYn sivuilta, ELYn lehdestä sekä tietysti ELYn työntekijöiltä. Seuraa myös nimikkoseurakuntien ilmoituksia.
Jo riennä katso sieluni
Yhdessä saamme tehdä matkaa seimelle. Yhdessä saamme katsoa maailman Vapahtajaa, joka ottaa pienen lapsen muodon.
Syntymäseimen valo on niin kirkas, että näyttää meille tien Taivaan kotiin saakka. Tallin oveltakin arkana kurkistava matkalainen saa nostaa kasvonsa kohti Jeesus-lasta.
Rohkeat ja arat sydämet löytävät rauhan.
Kristus syntyy, kiittäkää!
Siunattua Joulunaikaa ja Armorikasta Uutta Vuotta!

Jouluomenia Kontupohjasta Oksanan
tapaan.

Toivoo lähettinne Merja Kramsu
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ILOITEN KIITÄMME:
 Hyvästä terveydestä
 Koronarajoitusten helpottumisesta Pietarissa
 Mukavasta Kaukaasian-matkasta
 Uusista ideoista Inkerin kirkon seurakunnissa
 Diakoniaprojekteista Inkerin kirkossa
 Rakkaista työtovereista Venäjällä ja Suomessa

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)
Virkapuhelin arkisin: +7 812 312 82 89
Tukitili: IBAN FI28 5114 0220 0343 69
Tilisiirron viestikenttään: Merja Kramsu
(sekä oma seurakuntasi)

TOIVOSSA RUKOILEMME:
 Koronatilanteen helpottumista koko maailmassa
 Joulunajan tilaisuuksien toteutumista sekä Venäjällä että Suomessa
 ELYn työn puolesta Suomessa ja ulkomailla
 Kotihiippakuntaani piispaksi valitulle Matti Salomäelle viisautta hoitaa hänelle uskottua tehtävää
 Seurakuntavierailujeni onnistumista alkuvuodesta
 Inkerin kirkon ystävyysseurakuntatoiminnassa mukana oleville intoa ja rohkeutta

”Minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla.” Jes.56:7

Synttärikakkua jäi vielä aamukahvin seuraksikin.
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