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Guds frid, LFF.s missionsvänner! 
 
Missionstrategi 
Det har funderats hit och dit om LFF:s 
missionsstrategi. Under min  predikan på 
sommarmötet i Larsmo försökte jag 
förklara det kortfattat. I predikan nämde 
jag att LFF:s strategi är att ta del i Jesus 
Kristi mission, som påbörjades för 2000 år 
sedan från Jerusalem. Att hålla sig till 
livskällan Kristus är livsviktigt för 
missionen. Kristus, igen, har bundit sin 
närvaro till sitt ord. Det finns inte Kristus 
utan Kristi ord. Kristus säger: ”Om någon 
älskar mig, håller han fast vid mitt ord, 
och min Fader skall älska honom, och vi 
skall komma till honom och ta vår boning 
hos honom. Den som inte älskar mig håller 
inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör 
är inte mitt utan kommer från Fadern som 
har sänt mig.” (Joh. 14:23–24). Guds Sons ord är de ända ord som har evigt liv i sig och som 
medför Kristus.  
Jesus själv visade sina apostlar exempel på hur hans missionsarbete utförs. Det görs genom 
predikan och Herrens sakrament. Predikan och sakramenten föder en församling. 
Församling, igen,  är Kristi kropp på den stad eller ort som apostlarna eller kristna kommer 
till. Detta är missionsarbetets ”normal-status”, så skall man gå och göra. När LFF följer 
denna modell för sitt missionsarbete, följer den Kristi modell.  
Sedan kan det förstås vara strategiska planer för mindre skala. Vad är vår förhållandet till 
andra konservativa och bekännande lutherska missionsrörelser, hur möter vi nya kulturer, på 
vilket sätt försäkras att det finns medel för missionen är frågor som rör oss alla. Men, jag 
vågar mig att säga, denna ”B-strategi” får aldrig bli en vägledare för missionens normal-
status. A kommer först, B kommer sedan. 

Sommaren i Albanien 
Visst har du hittat vår blogg på internet. Adress finns här ovan. Ungdomarna har skrivit om vår resa 
till Albanien på sommaren. Här får ni läsa några klipp:  

”Jag har tillsammans med Roland haft hand om den äldsta klassen. Våra elever går på klass 
7, 8 eller 9. Som bekant är de albanska barnen inte av den lugnaste sorten, så med den här 
äldsta gruppen har det varit en del problem att hålla decibel nivån på en vettig nivå. Idag 
märkte vi till vår stora glädje att de småningom började förstå att de måste vara tysta när vi 
säger, markera när de har frågor osv. Så nu kan vi allt mera koncentrera oss på själva 
undervisningen. 

Om apostlarna hade en förmånlig taxi att köra i hade 
de hunnit till Finland? Gatu-syn från Tirana.

http://www.evangeliumispetsen.com
http://www.facebook.com/LFFutlandsmission


Skoldagen började lite efter kl 13. På morgonen var det tent tillfälle i skolan för de äldre 
eleverna, så vi hamnade att flytta en hel del bord fram och tillbaka. I vår klass började vi 
som vanligt med repetition av gårdagens teman, och sen berättade Roland dagens 
bibelberättelse: David & Bat-Seba. Bibelberättelserna är den programpunkt som alltid 
funkar riktigt bra, eleverna lyssnar alltid noggrant, och ställer frågor ibland. Vi diskuterade 
kring vad David gjorde fel i berättelsen, och var räddning fanns att få. Vi försökte också 
förklara hur detta samma gäller också för oss idag.” 
” Efter en solig och bokstavligt talat brännhet lördag var det skönt att vakna till en sval och 
molnig söndag morgon. Vi samlades till morgonmål med tillhörande After sun smörjning 
och åkte sedan iväg till kyrkan i Tirana för att fira högmässa. 
St Paul’s congregation hade ettårsdag denna söndag, och under högmässan inledde Vesa 
med att berätta om när kyrkan grundades. Ettårsdagen till ära hade hela gänget från Finland 
också övat in ”Te Deum” som vi sjöng under högmässan. Te Deum är en gammal 
ambrosiansk lovsång, en av de äldsta och mest välkända kristna hymnerna. (Ni kan lyssna 
till den nedan, inbandad under högmässan)” 
”Men det finns också en risk att vi under en resa som denna börjar se på mission som ett 
projekt. Något speciellt som vi måste göra på en bestämd avgränsad tid. En missionsresa 
till Albanien kan vara ett exempel på detta. Vi avgränsar ordet mission och skjuter det bort 
från det kristna vardagslivet. 
Det som lätt händer är att vi börjat fokusera på orden ”Gå därför ut” i 
missionsbefallningen. Fokus är lagd på att vi går ut och gör något. Men ”Gå därför ut och 
gör alla folk till lärjungar!” kan också översättas som ”När ni går omkring, gör alla folk till 
lärjungar!”. Mission är något som berör varje kristen. Mission går inte att avgränsa till 
enbart vissa specifika tillfällen, utan det är något som berör vårt vardagsliv där ”vi går 
omkring”.” 

Förberedelser för heltidsmissionärer 
Under början av hösten har jag fått förbereda Svenfelts familjs resa till missionsfältet. Det är många 
saker man måste ta reda på - skatte, KELA-stöd, lönefrågor, arbetslov, boende, 
befattningsbeskrivningar, arbetsavtal, hälsoförsäkring, skolning för missionsarbete - för att nämna 
några av frågorna. Jag har fått bra hjälp från Pekka Huhtinen i SLEY och Brita Jern i Slef som har 
båda välvilligt berättat hur de har organiserat sitt missionsarbete. För LFF är det åtta år sedan vi sist 
har haft heltidsmissionärer på fältet, och en del frågor har förstås ändrat under den tiden. Men nu 
börjar det se ganska bra ut och LFF är igen en missionsorganisation som också skickar ut 
heltidsmissionärer. 
Det är ett stor steg för familjen Svenfelt också. Att anpassa sig till att flytta från det trygga 
Scandinavia till ”södern”, kräver tålamod och starkhet. Jag tror att Jimmy och Malena med barnen 
Nora och Nea, har det. Gud har sina vägar och sitt sätt att ge styrka och förbereda för resan. Jimmy 
och Malena sa en gång att det är liksom de redan skulle ha skolats för missionsarbetet i och med att 
de bodde i  Göteborgs mångkulturella statsdel i fyra år.  
Ett stöd från bönehusen, från alla LFF:s bönehus, är en ytterst viktigt sak för missionsarbetare. Det 
är det för oss som reser till Ryssland för kortare resor, men mycket mer för de som reser ut för en 
längre period. Att du säger att ”Jag ber för er” är ett stort stöd. Också när predikanter leder hela 
församlingen söndag efter söndag till förbön för Svenfelts familj och den lilla församlingen i 
Albanien, så är dessa böner i en”gyllene skål” framför Gud och hörs.  

Ryssland 
Ryssland överraskar. Nu har vi blivit överraskad på ett negativt sätt. Karatuusa kyrkobygget har 
satts i stopp-läge av kyrkans myndigheter. Det har varit bristfälligheter i byggandet och mycket 
måste göras om. Det kräver pengar men kyrkan i Sibirien har det inte. Detta är säkert ett tungt 
besked för Vitali-pastorn och Ville Melanen, som har följt byggandet på nära håll. -Varför måste 
detta ske så här? frågar många. Men, i alla fall, Gud kan vända en negativ sak till välsignelse. Hur 
han gör det, får vi se i framtiden. 
LFF stöder andligt arbetet men har inte varit med i kyrkobygget med budgeterade pengar. Kanske 
vi ordnar en frivillig extra insamling för Karatuusa församling för att ge dom hopp för framtiden 
och speciellt för Vitali-prästen som drabbats hårt i och med händelserna.  



Ett glädjeämne: Det var glädjande att ett ungt par anmälde sig för nästa sommarens Sibirien-resa 
för ungdomar. Dessa två har varit tidigare i Sibirien och kan betraktas som erfarna arbetare. Fina 
nyheter.  

M.E.S. skola 
M. E. S.-skola startar på hösten. Den här gången hålls undervisningen delvis tillsammans med 
hjälpledare-skolningen. Till skillnaden från de tidigare åren är kursdagarna på lördagar. LFF:s nya 
arbetare, Jimmy och Riki, har haft mycket ansvar för planeringen av skolan. MES-skola krävs för 
de ungdomar som tänker ta del i LFFs ungdomars missionsresor på sommaren. Om du har unga 
vänner så berätta om skolningen för dom. Det kommer uppgifter på hemsidan om skolningen snart. 
Gudsfrid! 

Vesa Pöyhtäri 

Understöd vårt arbete genom en månatlig summa: 
Vesas missionsring, FI86 1065 3000 2234 99, referens13 
Jimmys missionsring, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 6114 
Utlandsmissionen, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 22224 
Albanien missionen, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 1119 
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) 


