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Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem,
och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i
uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De skall håna
och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, och
på tredje dagen skall han uppstå." Men lärjungarna förstod ingenting av
detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade. (Lk.
18)
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UR VERKSAMHETSLEDARES SYNPUNKT
Guds frid alla vänner i Kristi Jesu mission!
Det har varit ett bra år igen. Inte så att allting skulle ha lyckat bra, men att vi ännu kan lita
på Herrens löfte om Hans närvaro och styrning. För Herren är varje själ viktig, han söker
inte folkmassor utan var och en som individuell person. Vi har en berättelse i Bibeln där
missionsarbetare Filippus skickades till vägen mot Gaza för att möta en enda människa
och för att lära honom om Bibelns Kristus. En afrikan var så viktig för Herren.
Det är fråga om små församlingar i Bibeln. Ingen av de församlingar som det talas om i
apostoliska breven har varit ens nära den storlek som den minsta bönehusförsamling i
LFF:s område i Österbotten (kanske Vasa har varit nära den storleken). En liten församling
är också en bra församling och lika kär och viktig för Herren Kristus som våra stora
bönehus i Österbotten. Jesus älskar alla.
I LFF:s missionsarbete sysslar våra bönehus endast med små församlingar. I Ryssland är de
lutherska församlingarna små, och deras verksamhet har inte utvecklats så bra som man
skulle ha önskat. Vi har försökt ge idéer, nya tankar, uppmuntrat dem att hålla sig till
grundarbete, bett och besökt, men stora folkmängder har vi aldrig sett efter de åren när
stora folkmassor var med strax efter kommunismens fall. Oberoende av om församlingen
är stor eller liten, är den viktig för våra bönehus. Jag får bara tacka Herren att han har gett
våra bönehus ett sådant hjärtelag att för dem är varje församling en viktig vän i Kristus
och medarvinge till det eviga livet.
Samma är situationen i Albanien. Församlingen är liten, arbetet är knappt, men ännu har
vi kunnat hitta människor, predikanter och lekmannakristna, att besöka och stöda de
kristna där. I vårt arbete i Albanien börjar vi ett nytt skede när våra missionärer, Jimmy
och Malena Svenfelt med sina döttrar, slutar arbeta där i årsskiftet 2018/2019. Det har
beslutats att vi fortsätter vårt arbete i Albanien genom att skicka t. ex pensionerade
predikanter till Albanien för högst tre månader i gången. Arbetsmodellen är bekant för
LFF; i Jaama församling i Ryssland arbetade vi på samma sätt tills församlingen fick en
lokal rysk präst. Arbetare får bo i LFF:s hyreslägenhet ovanpå kyrkan och stöda
församlingen i landet. Vi söker också hela tiden en albansk präst/predikant för att ta över
arbetet. Vårt mål är att Lutherska kyrkan i Albanien skulle bli självständig såväl andligt
som ekonomiskt.
Under min resa till Albanien i våras diskuterades planer för att förbereda missionsfältet
för tiden efter att missionärerna flyttat tillbaka till Finland. Det har beslutats att Dritan
Thomollari börjar skolning med Jimmy för att kunna ta emot uppgiften att hålla
gudstjänster i kyrkan.
Filiz-stiftelse, den albanska stiftelse som tar hand om LFF:s missionsarbete i Albanien
genom att styra arbetet och göra förslag om arbetet till LFF:s styrelse, hade ett möte i
början av april. Stiftelsen var enhällig om att arbetet skall fortsättas. På mötet beslöts att
fortsätta med Dritans skolning till en predikant (Dritan är en 50-årig albansk man som är
en medlem i St. Pauli församlingen) och det beslöts att förbereda missionsfältet inför
missionärernas hemkomst. I diskussionerna gavs ett förslag att från början av året 2019
skulle verkställas en ny arbetsmodell i Albanien. Den nya modellen skulle vara i princip
den samma modell med vilken LFF skötte Jaama-församling i Ryssland förrän Paananens
flyttade dit. Enligt planen skulle vi sköta församlingen genom pensionerade par som har
det möjligt att flytta till Albanien för 1–3 månader i gången för att arbeta där. Alla
kostnader skulle betalas för paret, men lönen skulle inte betalas. Vesa, Jimmy och Tapani
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skulle besöka regelbundet för att stöda verksamheten och tjäna med Herrens heliga
Nattvard. Ekonomiskt skulle den nya modellen belasta LFF mindre än om vi hade ett
missionärspar där.
Några utdrag ur Vesas verksamhetsrapport i början av 2018
1. Ryssland
1. Bönehusens besök i början av 2018:
1. Risöhäll i Pitkäranta.
2. Kållby, Frebe, Bosund i Luga/Pihkova.
3. Skutnäs i Jaama två gånger. Den andra gången med stor buss via St. Petersburg.
4. Punsar i Petroskoi.
2. Vesas besök:
1. Keltto prästseminarie i februari/mars: En vecka. Undervisning om nådemedel.
2. Kupanitsa i mars. Ett engelskt barnläger. Med var Torvald Hjulfors och fyra unga vuxna.
3. Keltto prästseminarie i april: Fyra dagar. Undervisning om nådemedel.
3. Ural:
1. 28 enskilda stödjare med en offergåva på fem års tid för prosteriarbete i Ural. Med i antalet
finns några äkta par. Totalsumma är 625 e, av vilken 600 e skickas månatligen till Ural genom
den Ingermanländska kyrkas konto i Lappeenranta.
2. Ett avtal för fem år om arbetet i Ural blev underskrivet i Mars mellan LFF och den
Ingermanländska kyrkan (Biskop Aarre Kuukauppi och ordförande Jens Björkskog).
3. Vesa och Urals kontraktsprost Konstantin har diskuterat om ett eventuellt besök till Ural.
Besöket skulle ske i Maj 2019. Även Suomen Esikoislestadiolaiset rf., som har börjat stöda
arbetet i Ural, önskar att LFF och Esikoiset skulle resa till Ural på en gemensam resa.
4. Verhe Suetuk i Sibirien:
1. LFF skall skicka Markus Ventin och LFF-styrelsens representant Krister Mård till Verhe Suetuk
kyrkas 150-årsfest. Datum för festen är 6–7 juli. Närvilä bönehuset har lovat att betala Markus
Ventins resa.
5. Uzbek-träff i St. Petersburg: Jag hade ombetts av tolken Tanja Shadrunova att möta två
uzbekpastorer för att diskutera om hur LFF skulle kunna stöda den Ingermanländska kyrkan i
hennes arbete bland uzbeker. Vi möttes i pastorernas hem. Diskussionen var bra och pastorerna
hade ett ärligt intresse att lära sig mera om den lutherska tron. Idag finns ca 1,5 miljoner uzbeker i
Peterburg. Deras religion är islam.
6. Diakonskolning: Keltto seminariets diakonskolning i Finland/Jakobstad
1. Studerande från LFF bönehus: 14 män. 10 predikanter, två ung man och 2 ordförande.
2. Vi haft katederundervisning i LFF:s kontor 8 timmar (Vesa undervisade om kyrkohistoria) och i
Karkun evankelinen opisto 10 timmar (16–17.2. Inledning till Lutherska trons grundfrågor. Vesa
och pastori Matti Rusama).

2. Albanien
1. I Mars informerade Jimmy och Malena Svenfelt att de inte fortsätter med missionsarbete i Albanien
när kontraktet tar slut i januari i årsskiftet.
2. Vesa har besökt Albanien i Mars och i juni. Jouko Talonen besökte i april med en studentgrupp från
Helsinki-universitet i Albanien. Jouko deltog som åhörare i två högmässor. Jimmy intervjuades av
Joukos studenter om den lutherska kyrkas arbete i Albanien.
3. Arbetet i Albanien består i nuläget av:
1. Högmässa i Tiranas St. Pauls församling varje söndag.
2. Söndagskolor i Pogrades, Durres och i Tirana. I Tirana hålls söndagskola varje söndag, på andra
ställen en gång per månad.
3. I Pogrades och i Durrees lärs också engelska efter söndagskolan.
4. Pogrades: en familj får kristendomsundervisning (1gång/m).
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5. Kyrkliga förrättningshäften: Gudstjänst-formulär, Psalmbok, musik för gudstjänstens liturgi.

4. Under verksamhetsledarens resa diskuterades om planer för att förbereda missionsfältet för tiden
efter att missionärerna har flyttat tillbaka till Finland. Det har beslutats att Dritan Thomollari börjar
skolning med Jimmy för att kunna ta emot uppgiften att hålla ordsgudstjänster i kyrkan. Vesa har
uppmanat Jimmy, efter diskussioner i Filiz-stiftelse, att dela ut annonser om församlingen på
Tiranas gator nära kyrkan. Vesa har uppmanat Jimmy och hela Albanienteamet att granska om
möjligheter om att börja språkskola i kyrkan på hösten, och eventuellt börja arbetet. Skolan skulle
göra det lättare för människor nära kyrkan att komma in.
5. Filiz-stiftelse hade ett möte i början av april, där stiftelsen var enhällig om att arbetet skall
fortsättas. I mötet beslöts att fortsätta med Dritans skolning och att förbereda missionsfältet för
missionärernas hemkomst. I diskussionerna gav Vesa ett förslag att från början av året 2019 skulle
en ny arbetsmodell verkställas i Albanien. Den nya modellen skulle vara i princip samma modell
med vilken LFF skötte Jaama-församling i Ryssland förrän Paananens flyttade dit. Enligt planen
skulle vi sköta församlingen genom pensionerade par som har möjlighet att flytta till Albanien för
1–3 månader i gången för att arbeta där. Alla kostnader skulle betalas för paret, men lönen skulle
inte betalas. Vesa, Jimmy och Tapani skulle besöka regelbundet för att stöda verksamheten och
tjäna med Herrens heliga Nattvard. Ekonomiskt skulle den nya modellen belasta LFF mindre än om
vi hade ett missionärspar där.

3. Annat
1. Jag har kallat missionssekreterare från Alta, Tältföreningen och LYRS för ett gemensamt möte
under sensommarmötet i Kiruna. Missionssekreterarna skall informera om mötet för sina
medlemmar som är aktiva i missionsarbete i Ryssland.
2. Jag har besökt Tampere Esikoiset i januari där jag höll en högmässa med Tapani Vähäkangas i deras
församlingshem (som har tillstånd för nattvard). På söndagen deltog vi i deras vanliga bön. Under
resan vi höll ett möte och diskuterade om verksamheten i Ryssland. Jag bjöd Esikoiset att komma
med att stöda Urals prosteris arbete.
3. Möte med missionskommittens ordförande i maj. Uppföljningsmöte för planeringar vi gjorde i
septembermötet.
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JIMMY OCH MALENA SKRIVER:
Guds nåd och frid till dig!
Det är ett tag sedan vi uppdaterade här på bloggen. Under vintern och våren har vi som
vanligt firat Gudstjänst i St. Paulus församling varje söndag. Här i Tirana har vi börjat ha
söndagsskola varje söndag sedan årsskiftet. Arbetet stabiliseras mer och mer i takt med
att tiden går. Eftersom vi har Gudstjänsten i centrum av allt arbete så ger det
församlingsmedlemmarna en solid förståelse av tron och det kristna livet. Vi gläds över
att kunna se församlingen växa i andlig mognad.
I Pogradec har arbetet utvecklats så att vi är där en gång i månaden och håller först
söndagsskola för en del barn och sedan Bibelstudium. Det har visat sig att det fanns en
del missförstånd så katekesundervisningen ligger på paus för tillfället. Vi ber och hoppas
att Bibelundervisningen från Markus Evangelium ska öppna upp de andliga ögonen för
frälsaren Jesus Kristus.

I juni månad ordnar vi för fjärde gången engelska skola i Durres. Ett mål har alltid varit att
få en djupare kontakt till barnen i Keneta området. Därför hade vi ordnat en
bibelundervisning där för barn 1 maj. Vi hoppas att det ska leda till en kontinuerlig
söndagsskola även där.
I april hade vi besök av teologisstuderanden från
Helsingfors Universitet. Professor Jouko Talonen föreläser
om Luthersk litteratur i Albanien.
S Paulus församling fick nyligen motta en mycket fin gåva.
Vår vän Elin Byggmästar har sytt stolar i fyra olika liturgiska
färger. Stort Tack till henne!
För vår del ser vi fram emot sommaren alldeles särskilt då
vår familj utökas med en femte familjemedlem. Vi kommer
av den orsaken att tillbringa sommaren i Finland.
”Nåd och oförgängligt liv vare med alla som älskar vår Herre
Jesus Kristus.” Ef.6:24
Malena & Jimmy
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UNGDOMARS MISSIONSRESA TILL ALBANIEN SOMMAREN 2018
"På tisdag, det vill säga igår, hade vi vår första
skoldag. Jag och Mikaela hade hand om engelskaundervisningen, Amanda och Ida hade
Bibelberättelser på schemat och Aron och Jonatan
hade lekar och aktiviteter åt barnen. Skoldagen gick
otroligt fort, barnen var rätt så aktiva men deltog bra
i undervisningen. Tolkarna var till stor hjälp då de
flesta barnen inte kan speciellt mycket engelska alls.
På kvällen fick vi veta mer om Albaniens
sjukvårdssystem och om en organisation här i
Albanien som arbetar för gravida kvinnor och ofödda
och nyfödda barns bästa. Ägarna till hostellet vi bor i
har en dotter som är med i organisationen och hon
berättade en hel del om hur läget är här i landet.
Hur korrumperad sjukvården är och hur utsatta
gravida kvinnor och deras ofödda eller födda barn är.
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Vi tog med oss en hel del barnkläder hit när vi kom och av dem ska vi göra lådor med
barnkläder, liknande som våra Kelalådor."

Ha en välsignad sommar!
Vesa Pöyhtäri

