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Bibliskt och lutherskt 

(LFF:s missionsarbetets huvudlinje, årsmöte) 

Detta år ar reformationens 500-festår. Under hösten har jag fått 
fördjupa mig igen till Luthers teologi och reformationens histori. 
Jag har besökt Wittenberg och sett alla platser där Luther arbetade 
och predikade.  
För mig har det varit ett nytt fynd (eller hittat pånytt) det, hur 
Luther utvecklades till att bli reformator och hur han under cirka 
en 15-års period fick gå igenom sitt augustinska klotrets 
kristendomsundervisning som var bunden till grekisk filosofisk 

ramer. Det tog en sådan längre mogningsperiod för att bli fri och självständig mot klostrets 
givna bakgrund. I samband med mognande blev evangelium hela tid klarare och klarare. 
Luther fick komma tillbaka till de ramar som erbjuds i Bibel. Samma tid fick Luther också 
se att han är inte ensam i kristenheten som har förstått evangelium på det sättet han förstod 
det. Kyrkofäder hade andats samma luft som Luther, ur Bibelns äkta källa.  
En anna fynd var att Luther hittade sin lära i Bibeln i samband med Wittenbergs kyrkas 
gudstjänst. Tronslärans hemland är församlingens gudstjänst. Kristi läran firas i samband 
med kyrkliga förrättningar. De är alla från samma Kristus som gav också sin lära. Lära är 
inte bara info om tronssatser utan det är info som binder tronssatser ihop med kristen liv 
och gudstjänst. En tid senare rensade Wittenbergs församling sin mässa från obibliska delar 
och hållit det som den gamla kyrkan hade i rik bibliskt liturgi och undervisning och som 
firas i dag i alla rätta lutherska gudstjänster.  

FINLAND
Missionsarbetares skolning i Finland 
Inremission samarbetar med MES med Torvald Hjulfors undervisning om hur missionera de 
utländska grannar vi har. Vi önskar att många skulle komma till LFF:s kontor den 1. April kl. 
13.30. 
Kristus i centrum i vår lutherska troslära. Predikanter diskuterar om Bibeln och de 
bekännelseskrifterna i vårens diskussionskvällar. Deltagare har varit från 8-12. Diskussionerna har 
upplevts som hälsosamma och givande. Den tron som våra fäderna hade har djupa rötter i Bibeln. 
För tillfället är diskussionerna menade endast för predikanter.  



ARBETE I RYSSLAND
Ett planeringsmöte för Sibirien hölls i konferenssal den 7. januari 2017 kl. 13.00. Inbjudna var alla 
missionskommitter och Sveriges och Norges missionssekreterare.  
En klipp ur protokollet:  
”LFF:s arbete i Sibirien:  
 1. Ville lovar att skicka 10 gånger per år info från Sibirien. Mötet föreslår åt Ville 
och Vitali att 6 brev är tillräcklig och inte betungar arbete i Sibirien. Info skickas till Vesa i LFF 
och till Håkan Funck (hakan.funck@gmail.com) i Alta. Vesa och Håkan skickar informationen 
vidare till missionskomitténs ordförande eller menigheter (Håkan). Breven önskas på finska.  

 2. LFF:s ungdomarnas missionsresor. Markus och Jenni Paananen har lovat att dra 
ungdomsgrupp med storlek av 6 personer till Sibirien på nästa sommaren. Planeringarna är i gång 
med Ville Melanen och Vitali. Mötet föreslår att bönehusens missionskommittén frågar från sina 
styrelser om 500€ stöd för LFF ungdomars missionsresor. Med överskottet stöds även ungdomar 
som reser till Albanien. Konto: LFF, Undomarnas stödring, FI57 5567 0720 1018 43, Ref. 7773.  

 3. Predikantbesök i Karatuusa–Minusinsk område med byar på våren och hösten, 
beroende om de passar i Vitali och Villes schedule. Predikater skickas tillsammans med byggaren 
under eventuella Karatuusa kyrkobyggnadsprojekt.  

 4. Vitali besöker Jakobstadsnejden i mars 19.–23.3.”  

ARBETE I ALBANIEN
Malena välsignades och kyrkan vigdes 
I Februari 2017 välsignades Malena Svenfelt till 
Europeiska evangelisk lutherska kyrkans tjänst i 
Albanien för att sköte kyrkans arbete bland 
kvinnor- och barn samt för att  hjälpa pastorn i 
olika uppgifter i församlingen. I mässan deltog 16 
personer. 
I samma mässan vigdes St. Paul’s kyrka till att vara 
Herrens hus. 
”Team Albania” 
Vesa höll tillsammans med missionärer och Filiz-
arbetare Alba Thomollari en gemensam arbetsmöte. 
Under mötet grundades Albania-team som leds av 

Jimmy. Uppgiften för teamet är att arbeta och planera arbetet gemensamt i Albanien. Teamet möts 
varje månad. Jimmy sammankallar.  
Katekesen trycks + andra litteratursarbete 
Albanska katekesen trycks i sluten av mars. KUEL kyrka har fått 1000€ från Amerika från 
Lutheran Heritage Foundation för att trycka en större antal av katekismus. Slutliga antalet blir 1000 
exemplar. LHF representant Rev. Matthew Heise besöker St. Paul’s församling i april för att kolla 
tryckning och för att jublera publicering.  
Vesa förkortar Uuras Saarnivaaras bok för att sedan översättas till albanska. 
Framtidsplaner för Filiz/Albania 
Verksamhetsledaren för utlandsmissionen kommer att under en när framtid utforma en preliminär 
plan av predikantskolning för Albaniets St. Pauls församling. Jimmy behöver ett verktyg för att 
påbörja sin undervisning till  Dritan om uppgifter inom församlingen. Planen tjänar också de 
möjligt kommande behov och kan utnyttjas också vid skolning av andra till olika uppgifter i 
församlingen. I framtiden får vi se om Dritan mognar i sin kristna tro och leverne för att möjligen 



få en kallelse till att bli predikant. Predikantuppgift är inom EELK kyrkas  kyrkolag en stöduppgift 
för att hjälpa församlingens pastor i hans prediko- och Bibelundervisning.  

Vesa Pöyhtäri 
Utlandsmissions verksamhetsledare 

Understöd vårt arbete genom en månatlig summa: 
Utlandsmissionen, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 22224 
Albanien missionen, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 1119  
Vesas missionsring, FI86 1065 3000 2234 99, referens13 
Jimmys missionsring, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 6114 
Ungdomarnas missionskonto, FI57 5567 0720 1018 43, referens 7773 
Konto för stolinsamling, FI57 5567 0720 1018 43, referens 1119 (stolinsamling är en benämning 
för all behov beträffande kyrka och lägenhet i Albanien) 


