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Tähti johtaa seimen luo
"...Tähti, jonka he olivat nähneet nousevan, kulki heidän
edellään, kunnes tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi
oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden tietäjät ilahtuivat suuresti.”
Matt. 2:9–10

E

nsimmäisenä jouluna paimenet kedolla saivat kuulla enikelten viestin Vapahtajan syntymästä. Kaukana itäisillä
mailla viisaat miehet näkivät tähden, jonka ilmestyminen taivaalle kertoi heille kuninkaan syntymästä. He lähtivät pitkälle
matkalle kohti tähden osoittamaa paikkaa. "Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista." (4. Moos. 24:17)
Tämä tähti, evankeliumin valo, on kuluneenakin vuonna saanut
vaikuttaa suomensukuisten kansojen keskuudessa. Niin myös
Mordvassa, missä erityisesti moni nuori on korona-ajan keskellä kuullut Hyvän sanoman Jeesuksesta.
Saranskin luterilaisessa seurakunnassa on järjestetty jumalanpalvelusten lisäksi syksyn aikana konsertteja. Ne ovat olleet
hyvin suosittuja ja vetäneet mukaan myös nuoria, jotka eivät
aikaisemmin ole olleet yhteydessä mihinkään seurakuntaan.
Erään konsertin jälkeen seurakunnan pastori Aleksei kertoi,
että paikalla oli ollut noin 60 nuorta. Osa heistä oli vielä jäänyt
tilaisuuden jälkeen laulamaan hengellisiä lauluja ja kuulemaan
Jumalan sanaa.
Pastori Aleksei pyytää rukoilemaan etenkin tilaisuuksiimme
ensimmäisiä kertoja osallistuneiden nuorten puolesta. ”Seurakuntamme on ollut monelle heistä toivon lähteenä ja he ovat
kiitollisia kuulemastaan Sanasta. Joillakin on vaikea tausta.

Moni heistä haluaa nyt olla mukana ja auttaa käytännön tehtävissäkin.”
”Pandemia-aikana kiinnostus kristinuskoa kohtaan on selvästi
kasvanut”, pastori Aleksei sanoo. ”Tänä vuonna seurakuntaamme on käynyt tutustumassa myös joitakin opiskelijaryhmiä. Tällaisia vierailuja meille ei aiemmin ole tehty.”
Jouluksi seurakunnassa aiotaan painattaa kortteja, joissa on
Raamatun sanaa. Lisäksi mordvankielinen radio Vaigel (ääni)
on haastatellut mokšan raamatunkääntäjää Olgaa. Radioon on
myös välitetty uutinen seurakunnan nettisivuista, joilla julkaistaan päivittäiset raamatunlukutekstit.
Rukoilemme, että erityisesti tänä jouluna Jumalan Sana saa
olla valon näyttäjänä Mordvassa ja kaikkialla.
Jeesus on Toivon tähti kaikille kansoille, kielille ja sukupolville.
Kiitos, että olet välittämässä evankeliumin valoa kielisukulaisillemme Venäjällä!
Siunattua joulua!
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