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Kära vänner!
Våren är en tid av förväntan, för barnen tar skolåret slut och sommaren ligger för dörren. Naturen grönskar
och vi njuter av Guds skapelse och ser framemot semester och att få varva ner. I vår familj ligger en alldeles
särskild förväntan i luften just nu. Och på samma gång vemodighet. I juni återvänder vi till Finland och
Österbotten. Men vårt arbete för Finska Missionssällskapet (FMS) i Ryssland fortsätter, på distans från
hösten. Som missionär är man van vid förändringar. Att packa ner och att packa upp har blivit mera som en
rutin. Även i vårt intensiva arbete sker mycket i snabb takt och tiden för förberedelser blir kort. Men
förväntan betyder också hopp. Ett hopp av det allra största som vi får sätta till Jesus Kristus. Vi är omslutna
i Guds famn och det är tryggt när Han får styra våra steg. Vi vill tacka Er för att vi är omslutna av era böner.
Anastasias hälsa har vacklat under vintern och hon kommer att genomgå en operation i juni. Att vi kan
stationera oss i Finland men ändå fortsätta med det arbete som ligger oss nära hjärtat är vi glada för.
Tillsammans får vi dela med oss av Kristi hopp och Guds kärlek på missionsfälten. Tack för att Ni finns! Som
människor är vi små men Guds gärningar är stora och mäktiga. Det har vi fått erfara under åren här i
Ryssland.
I Ryssland är det få missionärer kvar, men projekten är många vilket inte gör oss sysslolösa. Ibland känns
arbetet som ett tåg som går på räls som man alltid borde vara i tid till och hinna med. Många behöver hjälp,
Finska Missionssällskapets arbete här är betydelsefullt! Jag Christina fick vara med och fira påsk i Syktyvkar
som ligger i Komiregionen. Församlingen är liten och närmaste församling finns på 500 km avstånd. Men
Kristi ljus lyser starkt och trots de utmaningar och bekymmer som församlingen går igenom, gör man allt
för sprida att evangeliet om den uppståndnde Kristus. Församlingen har ingen egen kyrka för tillfället utan
har hållit på med ett bygga en ny församlingslokal redan i ett par år, helt på egen hand. Ekonomiskt har de
klarat sig tack vare de pengar de fick när de sålde tomten där den förra kyrkan stod. Pga många motgångar
i projektet och avsaknad av helhetsplanering är nu de pengarna slut och projektet halvfärdigt. I skrivande
stund flyger Andrey till Syktyvkar för att analysera situationen och ge råd till församlingen hur de ska gå
vidare och för att sedan fundera hur vi kan hjälpa på bästa sätt.

Galina som är församlingens bokförare och kyrkoherde Sergej i Syktyvkar församling arbetar hårt både med
församlingsverksamheten och byggprojetet. För att församlingslokalen skall kunna färdigställas behöver
församlingen vår hjälp!
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Finska Missionssällskapet stöder församlingens verksamhet redan i många år. Nu samlas församlingen i en
etta där de håller bibelstudier, ungdomskvällar och har diakoniverksamhet. Bostaden fungerar på samma
gång som kyrkans kontor och kyrkoherdens bostad. Gudstjänsten på söndagarna hålls i tyska kyrkans
utrymme som uppvärms med vedkamin. Det blir ändå kallt på vintern då temperaturen kan hålla i sig i
minus 40 grader i flera veckor. Ungdomsverksamheten har smått kommit igång. Att hjälpa fattiga och
utstötta ligger också kyrkoherden om hjärtat och församlingen är med varje lördag och ger hemlösa mat i
samarbete med socialen. Att få en egen kyrka skulle vara viktigt med tanke på församlingens framtid.
Ett viktigt projekt var byggandet av lekplatserna i Joshkar Ola och Gurez Pudga. Ifjol byggdes en lekplats åt
Shuorsala församling och betydelsen av den för kyrkans verksamhet samt för hela byn har varit betydande.
Därför fortsatte planeringen av nya lekplatser och vi är tacksamma över att finansieringen ordnades. Ute i
byarna är det fattigt, man kämpar med alkoholism och många slags svårigheter finns i familjerna. En
lekplats som kanske den enda i byn blir nog lätt en viktig samlingsplats för byns barn och föräldrar. Andrey
avverkade tillsammans med tre volontärer från Österbotten under en vecka hela den 4000 km långa
sträckan med bil . Arbetet var väl förberett så lekställningarna som beställts från fabrik i Nishnij Novgorod
fanns på plats när de kom fram.

Församlingen i Joshkar Ola fick en egen lekplats tack vare stöd från FMS och volontärers insats. En
eftermiddagsverksamhet för barn har nyligen startat i församlingen,
I Gurez Pudga kom barnen och ville leka förrän lekplatsen ens var färdig byggd. Marat som är kyrkoherde i
församlingen kommer själv från Kazan och i förra sommaren firade församlingen 15 år. Ungdomarna trivs
där och församlingen har blivit lite av en samlingsplats för ungomar också från andra församlingar, trots de
långa avstånden. Tillsammans med sin fru Jevgenija har de en dotter Malvina på ett år och Jevgenia
utvecklar som bäst barnverksamheten i församlingen. Vi är tacksamma att vi får vara med och hjälpa
församlingen och hoppas att oftare kunna besöka dem. Visst kan man sköta mycket via telefon och e-post
men att få vara på plats och mötas är en helt annan sak. I vårt arbete ligger betoningen på att stöda och ge
råd, ansvaret för själva verksamheten och hela församlingen finns hos församlingen själv. Speciellt i
Uralregionen är Finska Missionssällskapets stöd av stor betydelse och församlingarna behöver vår hjälp.
En av Andreys fortsatta uppgifter kommer att just vara Uralregionen och församlingarna där. Problem
uppstår, risker som tagits i beaktande vid planeringen infinner sig och då får vi på bästa sätt tillsammans
försöka lösa dem. Men vi är glada över att se hur arbetet går framåt, nya människor blir döpta och
konfirmerade .Tack vare de utbildningar som Felm ordnat kan vi se hur församlingarna lägger allt större
vikt vid barnverksamheten och vill hitta nya vägar för att nå familjerna. Glädjande är också att se
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diakoniverksamheten som en självklar del av församlingarnas liv och en ständig arbete pågår för att hitta
nya vägar till att hjälpa de svaga.

Gurez Pudga församling fick sin lekplats strax intill kyrkan. Marat tillsammans med fru Jevgenia och dottern
Malina.
Ett viktigt och intensivt projekt som fått helt och hållet FMS stöd via ”Barnens bank” och varit på Andreys
ansvar är renoveringsprojektet i Viborg. Renoveringen av Dikonis nya utrymmen som betyder dubbel boyta för barnen på Dikoni, är nu inne på slutrakan. Barnen har redan fått sommarlov och åker snart iväg på
sitt sommarläger, som alltid är årets höjdpunkt för barnen. De nya utrymmena hoppas vi kunna ta i bruk
när barnen återvänder från sitt 20 dagar långa läger. Barnen möter oss varje gång med iver när vi besöker
dem, berättar gärna om sin skoldag, sina bekymmer och hur de ser framemot att flytta in i de nya
utrymmena. ”Jag älskar Dikoni, dethär är mitt hem och här är min familj. Jag vill att Dikoni ska finnas för
alltid, jag älskar denhär platsen”, skriver Maksim, en pojke på 10 år när jag via Viktoria bad barnen att
skriva ner sin tankar. Till hösten kommen man ännu att ytrenovera i mindre mått de äldre utrymmena som
nog är väldigt slitna och så hoppas man på att få köket i bättre skick. Även lekplatsen skall piffas upp.

Masha är en en av de 60 barn som snart får
Barnen i Dikoni väntar ivrigt på att få större utrymmen.
åka på läger. Här möts hon av Andrey och Viktoria efter skoldagens slut.
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En minnesrik händelse fick Viktoria, Viktor och Aleksej vara med när de besökte missionsfesten i Åbo
tillsammans med Andrey. Förutom programmet som de deltog i, var speciellt den ekumeniska
utegudstjänsten som firades utanför Åbo domkyrka en upplevelse: att få vara del av något större och en del
av Guds stora familj.

Fastän vi fortsätter arbetet på missionsfältet kommer vi att besöka våra stödförsamlingar under året , vilket
vi ser framemot. Hoppas vi ses!
Vi vill önska er alla Guds rika välsignelse och en skön sommar!
Christina, Andrey, Timoteus, Anastasia och Evelina
christina.heikkila@felm.org andrey.heikkila@felm.org
Böneämnen:
Församlingarna i Ural
Syktyvkar församling och byggprojektet där
Dikonis sommarläger samt renoveringsprojektet
Kashdij-fondens arbete bland handikappade och sjuka barn och deras två veckor sommarläger i juli i Keltto
Församlingen i Segeszha, Karelen
Kyrkans alla sommarläger och konfirmtionsläger
Anastasias sjukhusvistelse samt återhämtning
Vår flytt och allt det nya i Finland
Andrey och Christina Heikkilä är Finska
Missionssällskapets utsända i Ryssland
sedan år 2009. Andrey fungerar som
teknisk
projektchef
i
Dikonis
renoveringsprojekt samt administrativ
rådgivare inom FMS projekt. Christina är
koordinator för det kyrkliga arbetet i
Estland och Ryssland.
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Hopp. Samarbete. Framsteg.
Det kristna budskapet om hopp, tro och
kärlek till nästan har varit
utgångspunkten för vårt arbete i nästan
160 år. Kom med och bygg en rättvis
och medmänsklig värld.

Stöd vårt arbete
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH. Märk donationen med
missionärens namn.

