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UUSIA ALKUJA
MORDVASSA
Hyvät ystävät,
vieraanani oli noin kaksi viikkoa sitten 1.-3.2. Velmemasrk:n aktiiviseurakuntalainen 29-v Katja.
Häneltä kuulin uutisia Velmema-srk:sta.
Uusia alkuja Velmema-seurakunnassa
Kuluneen vuoden 2019 alusta Velmema-srk:ssa on
käynyt paljon uusia ihmisiä, ennen kaikkea nuoria.
Varsinkin joulun aikaan avointen ovien myyjäisissä
sekä konserteissa kävi paljon ihmisiä. Tuntuu siltä,
että seurakunnassa on meneillään eräänlainen
taitekohta.
Tähän kaikkeen on paljolti vaikuttanut pastori
Aleksein lisäksi aktiiviseurakuntalainen 29-vuotias
Katja, joka on ottanut netin ja nettimainonnan
aktiivisesti käyttöön. Katja kokee myös, että ovet ja
portit on hyvä pitää ihan konkreettisesti auki niin
paljon kuin mahdollista, jotta ihmiset kokisivat olevansa tervetulleita kirkkoon.
Velmema-seurakunnan nettisivuilla, joilla Katja on
mainostanut avoimesti konsertteja ja tilaisuuksia,
käy paljon nuoria, aivan tuntemattomia. He esittävät mitä erilaisimpia kysymyksiä Katjalla, joka koko
ajan tšättäilee nuorten kanssa, vastaa henkilökohtaisesti heille kaikenlaisiin kysymyksiin, myös
hengellisiin ja opettaa heille kristinuskon perusteita.
Monet nuoret, aivan uudet ihmiset, kävivät joulun
aikaan srk:n tilaisuuksissa ja klassisen musiikin
konserteissa. Samalla pastori Aleksei kertoi kristin-

uskosta, näytettiin kristillisiä elokuvia ja seurusteltiin glögin, kahvin ja teen merkeissä. Tästä seurauksena netissä oli mm. seuraavantyyppisiä
viestejä: "Minä, joka muka olen ateisti, en olisi
halunnut lähteä kirkosta. Siellä oli niin hyvä olla.",
"hyvä ja avoin ilmapiiri", "lämpö ja hyvyys", "voi
aidosti ilmaista itseään", "otetaan ihminen tosissaan ja vastataan heille, ollaan keskinäisessä
vuorovaikutuksessa" "ihmiset olivat aitoja, jopa
toisilleen tuntemattomat ihmiset lakkaavat olemasta tuntemattomia". Katja kertoo, että nuorilla
on monenlaisia vaikeuksia ja kysymyksiä netissä ja
hän on itse lukenut viime aikoina paljon sielunhoidollista kirjallisuutta.
Aleksein ja Katjan toiminta on tuonut srk:aan mm.
uuden nuoren kitaransoittajan, joka kuulemma
kulkee Raamattu kainalossa. Hän on saanut muita
avustamaan musiikissa ja srk:ssa on piano. Näin
pienoinen houseband on aluillaan, joka säestää
hengellisiä lauluja jp:ssä ja nuorten illoissa. Myös
eräs nuori mies on ottanut tehtäväkseen näyttää
elokuvia nuorten elokuvailloissa.
Ja jälleen on suunnitteilla jo kolme konserttia helmikuulle 13.2. (jo pidetty), 18.2. ja 27.2. Samalla
srk:n viikko-ohjelma on muotoutunut sellaiseksi,
josta viime kirjeessä kirjoitin: ♦ ti elokuvailta:
katsotaan hyviä elokuvia ja keskustellaan niistä
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kristilliseltä kannalta (mm. suomalainen: "Postia
pappi Jaakobille" venäjäksi) ♦ ke iltana raamattupiiri teen kera: käsitellään tulevan sunnuntain
tekstejä, keskustellaan niistä, rukoillaan ♦ to rukousillallinen (vrt. mallia lännestä "rukousaamiainen"), jossa Katja opettaa Jeesuksen vertauksista
♦ pe Aleksein pitämä alfa-kurssin tyyppinen
kristillisen uskon peruskurssi ♦ su jumalanpalvelus, joka jatkuu teellä ym. yhdessä ololla.
Muuta
Eräs nuori aikuinen on kerännyt eri tahoilta rahaa
kirkon keittiön uudistamiseen, uusien kalusteiden
ja astianpesukoneen hankintaan. Viime mainittua
ei ole ollutkaan. Lisäksi on suunnitteilla kellaritilan
kunnostaminen nuorten tilaksi, mm. seinien maalaaminen. Sinne on valmiina oma uusi ja hieno
sisäänkäynti kesällä remontoituja katoksellisia
rappuja pitkin.
Katjan vierailu Suomessa 1.-3.2.
Katja siis vieraili Suomessa luonani 1.-3.2. Hän
halusi tehdä sen omalla kustannuksellaan. Vierailu
oli tiivis. Hän oli tutustumassa pastori Aleksein
ehdotuksesta Lahden Kohtaamispaikka-iltaan, suomalaiseen luterilaiseen toimintaan, vapaamuotoisempaan kokoontumiseen ajatellen nuoria, sillä
perinteinen luterilainen messu ei oikein tavoita
nykynuoria Keski-Venäjällä. Se on heille hieman
outo, vieras ja jäykkä.

kayhteisön toiminnanjohtaja Mika Falk sekä entiset
Mordvan lähettimme Keijo ja Atta Vikman. Ylhäällä
oikealla: Katja esittelee Velmema-srk:n toimintaa
netissä Siperian läheteillemme Mari ja Markus Aittamäelle. Keskimmäisessä kuvassa Katja Velmema-srk:ssa. Muut kuvat Velmema-srk:sta: joulun
aikaan konsertti sekä pienoinen houseband aluillaan.
Kiitosaiheita: ♣ Voimme kiittää kaikesta
uudesta, mitä seurakunnassa on aluillaan ja siitä
että Katjalla on sydämellään moni uusi asia. Hän
kokee, että Jumala on vahvistanut häntä tähän
tehtävään. ♣ 25-v juhlamatkan valmistelut ovat
toistaiseksi sujuneet hyvin. ♣ Velmema-srk on
saanut uuden ystävyysseurakunnan Keminmaan ja
Hakunilan lisäksi Eurajoen srk:n.
Rukousaiheita: Kaikki uusi srk:ssa on vasta kuin
vihreitä pieniä hentojuurisia taimia. Kiitos kaikista
rukouksista srk:n toiminnan puolesta. Tarvitaan
enemmän jo kypsiä kristittyjä. ♣ Pastori Aleksein
terveyden puolesta. ♣ Katjan puolesta. ♣
Juhlamatkamme puolesta.
Ersä- ja mokšamordvan raamatunkäännösuutisia: Tänä keväänä painetaan kummallakin kielellä VT:n jo valmiita tekstejä: ersäksi yhtenä kirjana Ruut, Joona, Sananlaskut, Saarnaaja ja
Laulujen laulu, mokšaksi 1. ja 2. Mooseksen kirja.
Toivokaamme. että ne ovat jo käytettävissä, kun
olemme 25-v juhlissa Saranskissa. - Olemassa on
ersän UT ja Psalmit sekä mokšan UT.

Oli hienoa olla tutustumassa Lahden Joutjärven
kirkossa kaksi kertaa kuussa kokoontuvaan Kohtaamispaikka-iltaan. Katja koki illan erittäin hyvänä
ja myönteisenä. Erityisesti Kohtaamispaikan
slogan "Seurakunta ei ole paikka, mihin menet,
vaan perhe, johon kuulut." oli Katjalle mieleen.
Juuri tämä sanoittaa sen, mihin he ovat pyrkineet
Velmema-srk:ssa kuluneena vuonna.
Ilta muodostui housebandin säestämistä lauluista,
raamattuopetuksesta, haastatteluista, rukouksesta,
ylistyksestä, yhteydestä ja esirukouspalvelusta.
Ehtoollista vietetään kerran kuussa. Lapsille ja
koululaisille on omat kanavansa.

Kuvassa Aleksei pokštja
dy viškine Stepan. Terveiset Alekseilta!

Ylhäällä kaksi kuvaa Lahdesta, vasen: Katjan
(kesk) kanssa kuvassa vasemmalta Kohtaamispaik

Seuraavaksi uutisia Mordvan matkan jälkeen.
Terveisin lähettisihteeri Riitta

Aleksei ja Nina ovat onnellisia isovanhempia, ersäksi: isoisä = pokštja ja isoäiti = baba. He ovat
tammikuussa saaneet ensimmäisen lapsenlapsen,
pojanpojan, pienen Stepanin (=Tapani).

Ersän sanoja:
pokš = iso, suuri
atja = vanhus, ukko
dy = ja; viškine = pieni
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