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Pietarissa 09.12.2022   Merjan ystäväkirje 
3/2022 

Nyt Betlehemiin lähdetään, jo siellä kirkkaan tähden nään,  
se näyttää tietä talliin.” 
SK 14:4 

Rakkaat ystävät! 

Hyvä nimikkoseurakuntien väki Seinäjoella, Ilmajoella, Alajärvellä, Taipaleessa (Taipalsaari, Lemi ja Savitaipale), 
Laihialla, Lapualla, Rautavaaralla, Jämijärvellä ja Sulkavalla! 

Adventin iloja Inkerinmaalla 
Adventin aika tupsahti aivan kuin huomaamatta pimeän ja 
loskaisen marraskuun keskelle. Hoosianna kaikui Pyhän 
Marian ihanassa kirkossa. Tuota hymniä laulaessamme toi-
votamme Jumalan Pojan tervetulleeksi elämämme kes-
kelle. Kun astumme Pyhän Marian kirkosta Suurelle Tallika-
dulle täällä Pietarin keskustassa, saamme laittaa silmät 
kiinni. Kirkkaat ja kerrassaan upeat jouluvalot on asetettu 
ilahduttamaan ihmisiä muuten hieman ankeana aikana. 
Mutta olipa aika mikä tahansa ja missä tahansa sitä aikaa 
viettäisimmekin, niin adventtikynttilän valo on aina maail-
man valoja kirkkaampi. Itse olen aina rakastanut adventtia: 
valmistumista joulun juhlaan. Vaikka puuhaa on paljon, voi 
pimenevät illat rauhoittaa musiikille, hyville kirjoille ja 
miksei ihan hiljaisuudellekin. 

Adventin iloja Inkerin kirkossa 
Joulun tohina on täyttänyt seurakunnat täällä-
kin: joululauluhetkiä, konsertteja, lastenjuhlia, 
diakoniaväen tilaisuuksia, seurakuntien työnte-
kijöiden joulujuhlia, vapaaehtoisten joulujuhlia 
on riittämiin. Kun työntekijöitä on seurakun-
nissa vähän, niin pappi saa kyllä puuroa syö-
däkseen ja teetä juodakseen varmaankin hie-
man yli oman tarpeensa. Joulu on seurakunnan 
juhla. Sehän ei ole yleinen vapaapäivä, paitsi 
tänä vuonna on, kun joulun pyhät sattuvat vii-
konlopuksi. Työelämässäkin mukana olevat 
pääsevät joulun tilaisuuksiin. 

Maakuntamatkailua 
Keskellä suurkaupunkia eläessä alkaa aika ajoin tehdä mieli hiukan väljem-
mille vesille eli pienemmille paikkakunnille. Mustanmeren-viikonloppu jäi 
nyt haaveeksi vallitsevan tilanteen vuoksi, siispä nokka kohti Karjalan laulumaita. Suora pikajuna puksuttaa ny-
kyisin Pietarista kohti Sortavalaa. Kaupunki on kovasti kohentunut, mutta väki vähentynyt.  

Pastori luo lunta Murmanskissa. 

                   Segezan seurakuntalaisia. 
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Tuntuu kuin kaikki toimisi vain 
turisteja varten. Jonkinlainen 
venäläisten turistien invaasio 
onkin nyt rajojen sulkeudut-
tua saavuttanut myös Sorta-
valan. Mutta kaunis on Laato-
kan kaupunki edelleenkin. 
Suomalaisen arkkitehtuurin 
helmiä on saatu pelastettua 
pahimmalta rappiolta ja kah-
vilakulttuuri kukoistaa. Myös 
Seurakunta elää Sortavalassa: 
se kutsuu ja kokoaa ihmisiä 
etsimään lohdutusta Jumalan 
Sanasta, niin kuin se on aina 
tehnyt. Vaikka jonkinlainen 
melankolia valtaa mielen luo-
vutetun alueen kaupungeissa, 
niin sielläkin voimme huudah-
taa: Katso Jumalan maja ih-
misten keskellä. 

Sortavalasta matkasin junalla 
Viipuriin, jossa ihailin jälleen 
kerran Alvar Aallon mestarite-
osta, kirjastoa. 

Kaikkein puhuttelevinta on 
kuitenkin Viipurin Mikael Agri-
colan patsaan jalustaan eri 
kielillä kaivetut sanat: Autuaita 
ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Rakas uskonpuhdistaja ja kielemme isä ju-
listaa edelleenkin vahvasti rauhan sanomaa tuon historiallisen kaupungin keskustassa. 

Mummoilta oppimassa 
On täällä matkailtu myös Inke-
rinmaalla! Suomen Pietarin 
Pääkonsulaatin edustajien 
kanssa teimme retken Inkerin-
maalle: Kupanitsaan, Kolppa-
naan, Hatsinaan, Kikkeriin ja 
Skuoritsaan. Vierailimme kir-
koissa ja Inkerin kirkon van-
hainkodeissa. Vielä löytyy suo-
mea puhuvia vanhuksia, vielä 
veisataan suomeksi, vaikka tie-
tysti venäjänkieli valtaa alaa. 
Joka paikassa saimme lämpi-
män vastaanoton, kahvia ja 
ruokaa ja tietysti pieniä lah-
joja! On ihmeellinen asia, että 

Käkisalmen ortodoksinen kirkko sekä Mikael Agricolan patsas Viipurissa. 
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pieni Inkerin kirkko pystyy ylläpitämään viittä 
kristillistä vanhainkotia. Toki kirkko saa avus-
tuksia niitä varten ja myös asukkaat maksavat 
eläkkeistään hoitomaksua, mutta silti saamme 
olla kiitollisia tästä diakonian työmuodosta.  

Rakas Suomi 
Olemme juhlistaneet rakkaan isänmaamme it-
senäisyyttä Pyhän Marian seurakunnassa Mu-
siikkipitoisella hartaudella. ELYn lähetti Petteri 
Mannermaa oli tehnyt suuren työn, kun seura-
kunnan musiikkiryhmä oli harjoitellut suomeksi 
useita lauluja, joita lauloimme. Pääkonsuli San-
namaaria Vanamo piti puheen. Vaikka tilaisuus 
oli arki-iltana, sai se runsaasti osanottajia. Pie-
nellä maallamme on edelleen ystäviä tässä suu-
ressa kaupungissa. Kaunis siniristilippumme ko-
risti kirkon etuosaa. Se saarnaa myös ristin sa-
nomaa: Vapahtaja on syntynyt koko maailmalle, 
koko maailma on autuas Kristuksen tähden. 

Rakkaat ystävät 
Koko sydämestäni haluan kiittää teitä kaikkia tämän vuoden yh-
teisestä matkasta, jota olette tehneet minun ja monien vaivo-
jen alla elävän Inkerin kirkon kanssa. Matka jatkuu. Rukous jat-
kuu. Jatkuu uurastus, mutta jatkuu myös lepomme Kristuksen 
täytetyssä työssä. 

Erityinen ilonaihe oli Suomen Kirkolliskokouksen tekemä histo-
riallinen päätös: ELY on nyt kirkkomme virallinen lähetysjär-
jestö. Näin on Taivaan Isä siunannut työmme ulkomailla ja Suo-
messa. 

Ilo on kummallinen asia: se lisääntyy jaettaessa. Siksi saamme iloiten jatkaa työtä myös Venäjällä. Evanke-
liumin voima on niin suuri, että sen turvissa jaksamme eteenpäin, jotta joulun valo, Kristus, saisi sijan myös 
tämän suuren maan ihmisten sydämissä. 

Siksi riemuiten yhdymme koko kristikunnan kanssa sanomaan: Kristus syntyy, kiittäkää! 

Siunattua Joulua ja Armorikasta Uutta Vuotta toivoo lähettinne  

Merja 

”Israelilaiset lähtivät kotiinsa tyytyväisinä ja iloisina kaikesta siitä hyvyydestä, jota Herra oli palvelijalleen 
Daavidille ja kansalleen Israelille osoittanut.” 1.Kun 8:66 

ILOITEN KIITÄMME: 

 Mahdollisuudesta tehdä edelleen työtä 

Pietarissa ja Inkerin kirkossa 

 Hyvistä suhteista Suomi-Taloon ja Suomen 

Pääkonsulaattiin Pietarissa 

 Uskollisista nimikkoseurakunnista 

 Inkerin kirkon vanhainkodeista 

 Pienistä matkoista lähiympäristöön 

 Pyhän Marian seurakunnasta Pietarissa 

TOIVOSSA PYYDÄMME: 

 Rauhaa maailmaan 

 Siunausta Inkerin kirkon diakonisille pro-

jekteille 

 Uusia työntekijöitä Karjalan rovastikuntaan 

 Rajojen avautumista 

 Inkerin kirkon talouden omavaraisuuden 

kasvamista 

 Joulujuhlille siunausta sekä Inkerin kir-

kossa, että Suomen kirkossa 

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) 

 

Kontupohjan lapsia. 


