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Koronakaranteenin päättyessä Velmema-srk:n portti sai 31.5. ilmoitustaulun srk:n toiminnasta.
Kuva on nettivideosta, jolla pastori Aleksei ja srk:lainen Katja esittelevät uutta taulua. Siis uudella
innolla eristyksestä yhteyteen. (Oikealla pienessä laatassa on srk:n nimi.)

Hyvät Velmema-seurakunnan ystävät!
Olemme olleet helluntain ihmeellisen ja virkistävän sanoman äärellä. Sitä, mitä Pyhä Henki on, ei
voi ihmiskielin kertoa eikä Häntä ymmärryksellä
loppuun ammentaa. Hän on aina luonamme, meissä: Hän synnyttää meidät Jumalan lapsiksi, on neuvonantajamme, nöyrä Henki, Kristuksen kirkastaja
ja Häneen yhdistäjä, lohduttaja, virvoittaja, uudistaja, väkevä voima ym.ym.
Tätä Pyhän Hengen läsnäoloa, virvoitusta, voimaa, uudistusta ja apua tarvitsemme ja saamme
pyytää myös mordvalaisille ja Velmema-seurakunnalle!
Korona-aika on vaikuttanut Venäjällä ja Mordvassa samalla tavalla kuin meilläkin: karanteenit on
täytynyt pitää. Koulut ja yliopistot on suljettu, ihmiset
ovat työskennelleet etänä kotona ja olleet varovaisia. Samalla on saanut hiljentyä Jumalan edessä, kerätä voimia.
Seurakunta
Myös Velmema-seurakunnassa korona-aika
pysäytti tavalliset kokoontumiset ja toiminnot, joita
juuri ennen koronaa oli kirkossa monenlaisia:
nuorten elokuvaillat, opetusillat, tietysti jumalanpalvelukset ym. Sitten kaikki siirtyi nettiin ja nuoret
kaipasivat kovasti yhteyttä.

Aluksi nettijumalanpalveluksissa, hartauksissa
ja muissa srk:n ohjelmissa Aleksei pastorin lisäksi
olivat mukana Ljudmila kanttori ja seurakuntalainen
Katja. Sitten musiikki ja laulu yhdistettiin nettiohjelmaan erikseen etänä.
Myös yksi iso klassinen Tšaikovski-konsertti
(6.5.) välitettiin kirkosta nettiin. Vain konsertin suorittajat olivat läsnä kirkossa. Nettisivuston mukaan
sitä on katsonut yli 8500 ihmistä.
Seurakunnan nettisivut
Velmema-srk:lla on omat sivut ns. venäläisessä
facebookissa nimeltään vkontakt, jossa ohjelmat
välitetään. Lisäksi seurakunnalla on WhatsApp ryhmä, jossa myös välitetään srk-uutisia, videoohjelmia ym. Vkontakt jumalanpalveluksia ja Velmeman ohjelmia on seurannut satoja ihmisiä, n.
200-600, jopa yli 800. Aleksein 23.4. pitämää iltatilaisuutta, jossa hän puhui siitä, mitä pandemia on
vaikuttanut, miten se on puhutellut sekä rukoiltiin,
on seurannut noin 1300 ihmistä.
Jatkuva monien ohjelmien teko on aiheuttanut
väsymystä mutta samalla kiitollisuutta, kertoo
Aleksei.
Sanaa ersäksi ja mokšaksi
Korona-aika antoi oivan mahdollisuuden aloittaa netissä myös jotain ersänkielisille suunnattua.
Sopivasti tänä keväänä ilmestyi ersämordvaksi viisi
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VT:n kirjaa yhtenä kirjana: Sananlaskut, Saarnaaja,
Ruut, Joona ja Laulujen laulu. Ne saapuivat
Saranskiin Velmema-kirkon varastoon 19.5. Alla
Velmeman nettisivuille myöhemmin ilmestynyt
teksti ja kuvat kirjoista. Teksti suomeksi:
"Hyvää huomenta! Katsokaa millaisia kirjoja
olemme saaneet! Meillä on nyt kirkossa Sananlaskut ersän kielellä!"

oireita ja he olivat sairaalahoidossa. Nyt he voivat jo
paremmin.

Aleksei
antoi
tuoreeltaan myös
palautteen kirjoista
Raamatunkäännösinstituutille,
joka
välittää palautteen
toukokuun uutiskirjeessään.
Laitan
tuon RKI:n uutiskirjeen liitteenä tämän Velmemauutiskirjeen mukaan.
Myös mokšamordvaksi on juuri ilmestynyt 1. ja
2. Mooseksen kirja yhtenä kirjana. Molemmat julkaisut, ersäläinen ja mokšalainen, esiteltiin kiitollisuudella Velmema.srk:n nettisivuilla ja etsittiin vapaaehtoisia projektiin "Päivän sana". 1.6. alkaen
onkin Velmeman sivuilla alkanut ilmestyä päivittäin
"Päivän sana ersäksi".

juhlamme on peruutettu, mutta toisaalta tiedämme, että
Jumala antaa paremmat ajat. Teemme kirkosta nettiin
ohjelmia ja rukoilemme, että meillä olisi voimia julistaa
evankeliumia lähimmäisille erityisilmapiirissä pelkojen ja
ahdistuksen aikana. Rukoilemme myös teille, rakkaat
veljet ja sisaret, Jumalalta voimia, kestävyyttä ja suurta
Jeesuksen rakkautta palvella lähimmäisiä tämän maailman myrskyn aikana. Halaamme teitä lämpimästi! Velmema-seurakunta ja pastori Aleksei."

Kiitosaiheita: ♣ Kirkon keittiö saatiin kunnostettua
ennen korona-aikaa. Siellä on nyt mm. astianpesukone. ♣ Nettiohjelmat ja niiden runsas seuraajien
joukko korona-aikana ♣ "Päivän sana ersäksi" srk:n
nettisivuilla.
Rukousaiheita: ♣ Ennen korona-aikaa uutena alkaneen nuorisotyön vahvistuminen. ♣ Voimia, virkistystä, uudistusta, terveyttä Alekseille ja srk:laisille. ♣ Ersänkielisten sivustojen suosion kasvu. ♣
Mahdolliseen koronaan sairastuneet Mordvassa ja
srk:n yhteydessä. Sain Aleksei-pastorilta joitakin
huolestuneita rukouspyyntöjä mahdollisesti koronaan sairastuneiden puolesta. Kahdella jo kauan
tuntemallani seurakuntalaisella on ollut vakavia

Peruuntunut Mordvan ryhmämatka:
Kuten arvannette, jouduimme perumaan toukokuun lopulle suunnitellun matkan Mordvaan Velmema-srk:n 25-v juhliin. Aleksei-pastori mietti mahdollisuutta siirtää juhla syksyyn. Mutta mitään ei ole
vielä päätetty. Matkan suunnittelu ja järjestely ns.
omatoimimatkana matkatoimiston avustamana oli
sen verran suuri ponnistus, että en varmaankaan
enää lähde järjestämään samanlaista matkaa. Mutta matkajärjestelyjen kautta sain olla välittämässä
monelle tietoa Velmema-srk:sta.
Juhlanmatkan peruuntuessa Alekseilta tuli heti
huhtikuun alussa viesti: "Olemme surullisia, että

Ja juuri juhlaviikolle tuli kuin lahjana Velmemasrk:lle uunituoreet ersän viisi VT:n kirjaa. Tässä
vielä tekstit ja kuvat Velmema-srk:n nettisivuilta.

Yllä ensin Velmeman ristilogo ja srk:n nimi. Niiden
alla lukee ersäksi: Päivän sana ersäksi tai Päivän
Raamatun teksti ersäksi. (Tekstiä en ole kopionut.)
Terveiset pastori Alekseilta ja kiitokset muistamisestanne!
Terveiset myös tekstin laatijalta, lähettisihteeri Riitalta.
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