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Suomessa tänä syksynä vieraillut ersämordvalainen pastori 
Aleksei Aljoškin toi terveiset Mordvan pääkaupungista Sa-
ranskin evankelisluterilaisesta seurakunnasta:  
 

”K  iitämme Raamatunkäännösinstituuttia siitä, että olette 
jaksaneet uurastaa vuosia kääntäen Raamattua ersäksi, 

niin että meillä on nyt Uusi testamentti ja Psalmit. Ja siitä kiitäm-
me, että jatkatte työtä. Tämä kaikki tukee mordvalaisia ja paikalli-
sia seurakuntia. Äidinkielinen Sana vetää puoleensa, jää mieleen 
ja innostaa lukemaan lisää Raamattua”, Aleksei sanoo. 
 

Pastori Aleksei iloitsee myös tänä vuonna valmistuneesta ersän-
kielisestä Uuden testamentin äänitteestä, jonka voi ladata sekä 
tietokoneelle että puhelimeen. ”Nykyään ihmisillä on aina muka-
na kännykkä, ja sen myötä nyt myös Jumalan Sanaa”, pastori 
toteaa. ”Seurakuntatyössäkin tästä on suuri apu.”  
 

Viime keväänä Aleksei osallistui ersänkielisen UT:n äänittämi-
seen. Hänen osalleen tuli lukea UT:sta ne kohdat, jotka olivat 
lainauksia Vanhasta testamentista. Teksti kosketti läsnäolijoita 
syvästi jo äänitystilanteessa. ”Esimerkiksi paikalla ollutta ersä-

läistä toimittajaa”, Aleksei kertoo. ’Kuullessaan äidinkielellään 
sanat ’Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää’ (Kirje hep-
realaisille 13:5), hän puhkesi itkuun, josta ei ollut loppua tulla.”  
 

Murrettua leipää 
 

”Seurakunnassa mietimme tapoja, miten tehdä Raamattua tun-
netuksi yhä useammille”, pastori pohdiskelee. ”Sen vuoksi on 
syntynyt ajatus ’leivän murtamisesta’: Haluaisimme saada kotei-
hin kalentereita ja kortteja, joissa on Raamatun paikkoja, vaikka-
pa Psalmeista. Näin murtaisimme ihmisille paloja Jumalan elä-
väksi tekevästä Sanasta ja rohkaisisimme heitä tutkimaan lisää 
Raamattua.” 
  

”Rukouksemme on, 
että UT, Psalmit ja ää-
nitetty materiaali saa-
taisiin lisääntyvässä 
määrin ihmisten luetta-
vaksi ja kuultavaksi. Ja 
että Jumala antaisi 
meille Sanan käyttöön 
viisautta seurakunta-
työssä ja lähettäisi uu-
sia työntekijöitä. Ruko-
usaiheemme on myös 
Raamatun valmistumi-
nen ersäksi!” 
 
 

Ersämordvan kannatusviite 3094 
 
Yhteistyöstä kiittäen 
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Aleksei Aljoškin saarnaa seurakuntaväelle Saranskissa. Kuva: T. Järvi 

Ersänkielinen Uusi testamentti kiinnostaa 
myös nuoria. Kuva: T. Järvi 

 


