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Betraktelse:

När Gud sände sin Son

Text: Gal.4:4-7

I. Det gjorde han när tiden var full-
bordad.
När kejsar Augustus utfärdade sitt 
påbud om den stora skattskrivningen, 
och detta ledde till att Josef och Ma-
ria, som båda var av Davids hus och 
släkt, begav sig från sin stad Nasaret 
i Galiléen till Davids stad Betlehem 
i Judéen för att låta skattskriva sig, 
och Maria så kom att föda sin först-
födde son där, just där Messias enligt 
Jesajas profetia skulle födas skedde 
det allt därför, som aposteln i Gal. 
brevet skriver, att tiden var fullbor-
dad. Då var Guds tid fullbordad, den 
tid Gud hade bestämt i sitt eviga råd-
slut, då den heliga treenigheten, Fa-
dern, Sonen och Anden, rådslog om 
hur världen efter sitt avfall från Gud 
skulle kunna frälsas, då det beslut 
fattades, som ”i tidernas fullbordan 
skulle komma till stånd, att i Kristus 
sammanfatta allt som finns i him-
melen och på jorden” genom att låta 
Guds evige Son födas som människa 
på jorden för att frälsa människorna. 
Då var tiden fullbordad, då Guds löf-
te om en Frälsare och om frälsning 
för människorna skulle gå i uppfyl-
lelse, löftet om kvinnans säd som 
skulle söndertrampa ormens huvud 
och därvid skulle bli stungen av or-

men i hälen. Då var den tid fullbor-
dad, då Herren talade genom profe-
terna om dagar som skulle komma, 
då han skulle uppfylla sitt löftesord 
och ”låta en rättfärdig telning upp-
stå åt David” som skulle regera som 
konung och ha framgång och skaffa 
rätt och rättfärdighet på jorden, och 
i vars dagar Juda skulle bli frälst och 
Israel bo i trygghet, en telning vars 
namn skulle vara: ”Herren vår rätt-
färdighet” (Jer. �3:5,6). I århundra-
den hade de fromma i folket väntat 
och längtat efter denne Frälsare och 
denna frälsning, som Guds löften 
utlovade, och kanske frågat sig, när 
Gud skulle uppfylla sina löften. Men 
i tidens fullbordan, när Guds tid var 
inne, sände Gud sin Son, och visade 
därmed, att Gud står fast vid, håller 
och uppfyller sitt löftesord, vad han 
lovat. Och när Gud sände sin Son…

II. Då ställde han honom under 
 lagen för att friköpa oss från 
 lagens träldom.
När Gud sände sin Son, då lät han ho-
nom födas av en kvinna och bli män-
niska som vi, och detta för att han 
skulle ställas under lagen (liksom vi 
alla människor vare sig vi vill det el-
ler inte är ställda under lagen, under 
Guds lag, och är skyldiga att leva ef-
ter den och uppfylla lagens krav). Så 
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skulle Guds Son bli oss människor 
till frälsning, att han inte bara lät sig 
födas och blev människa som vi ge-
nom jungfrun Maria, utan också blev 
ställd under lagen och gick in under 
lagens krav och lydnad. Detta visa-
des och är innebörden, då evangelis-
ten berättar att den son Maria födde 
blev omskuren på åttonde dagen efter 
lagens påbud, och att han därvid gavs 
namnet Jesus, Frälsarenamnet. Så är 
Jesu omskärelse liksom en anvisning 
om hur han skulle bli oss människor 
till frälsning och bli den Frälsare Je-
susnamnet betyder, nämligen genom 
att gå in under och uppfylla lagens 
krav på oss människor. När Jesus ge-
nom sin omskärelse blev ställd under 
lagen, skedde det för allas vår skull. 
Aposteln skriver, att Guds Son ”blev 
ställd under lagen, för att han skulle 
friköpa dem, som stod under lagen” 
det vill säga oss människor. Han 
skulle friköpa oss från lagens förban-
nelse, den förbannelse som lagen ut-
talar när den säger: ”Förbannad vare 
den, som icke håller denna lags ord 
och icke gör efter dem.” Den för-
bannelsen var och är alla människor 
i sig själva under. Alla har vi av oss 
själva det köttets sinne, om vilket det 
är sagt, att ”det inte är Guds lag un-
derdånigt, inte heller kan vara det.” 
Guds lag drar förbannelse över oss 
därför, att vi inte håller och inte kan 
hålla den och gör det som är synd. 
Men Gud har sänt sin Son och ställt 
honom under lagen, för att han skulle 
friköpa oss från lagens förbannelse 
och frälsa oss från lagens straff över 

vår synd. Jesus Guds Son blev män-
niska för att friköpa oss genom att 
lyda lagen för oss, i vårt ställe, och 
lida förbannelsen för oss i döden på 
korset. Så behöver vi nu inte längre 
vara under förbannelsen, fastän vi 
inte kan hålla lagens ord och inte gör 
efter dem. Nej, när Gud sände sin 
Son…

III. Då gjorde han det för att vi 
skulle bli Guds älskade barn och 
få söners rätt.
När Gud sände sin Son och lät ho-
nom födas av en kvinna och bli ett 
människobarn på jorden och ställde 
honom under lagen för att lyda la-
gen och uppfylla den, då gjorde han 
det för att vi människor skulle bli 
och få vara det, som vi annars aldrig 
hade kunnat bli eller få vara, nämli-
gen Guds barn. Aposteln skriver, att 
Guds Son, född av kvinna och ställd 
under lagen, ”skulle friköpa dem, 
som stod under lagen så att vi skulle 
få söners rätt.” Jesus blev människa 
på jorden för att kunna uppfylla Guds 
lag och göra allt det vi människor en-
ligt Guds vilja och lagens krav skulle 
vara och göra. Och detta gjorde Jesus 
genom sitt liv som människa på jor-
den. Ja, han ”blev lydig intill döden, 
ja, intill döden på korset.”. Jesus var 
sådan och gjorde allt det som vi män-
niskor skulle vara och skulle göra, för 
att Gud skulle kunna och skulle vilja 
ha oss till sina barn. Men hur kan och 
skall då vi för det bli Guds barn och 
få söners rätt hos Gud, vi som inte 
är som Jesus och heller inte kan vara 
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det, vi som inte gör det Jesus gjorde 
och heller inte förmår det? Jo, det 
säger oss Guds Ord, att ”åt alla dem 
som tog emot honom, gav han makt 
att bliva Guds barn, åt dem som tror 
på hans namn”. Det är genom att taga 
emot Jesus, taga emot honom i tro, i 
tro på hans namn, som säger att han 
är Guds Son, Herren, och Frälsaren 
för oss människor, det är så och bara 
så vi kan och skall bli Guds barn och 
få söners rätt. Det är bara för Jesu 
skull vi kan bli det och får vara det, 
inte för hurdana vi är eller försöker 
att vara, inte för vad vi gör eller för-
söker att göra. Så har Gud sänt sin 
Son och låtit honom födas av kvinna, 
för att vi skulle taga emot Marias Son 
som Guds Son, som frälsar oss, och 
så bli och vara Guds barn med ho-
nom. Ja, när Gud sände sin Son..

IV. Då gjorde han det för att vi 
skulle tro, att vi är och får vara 
Guds barn.
När Gud sände sin Son och lät ho-
nom födas av en kvinna och bli ett 
människobarn mitt ibland oss, då 
gjorde han det för att visa, att han 
inte ville vara skild från oss män-
niskor, fastän vi genom vår synd var 
skilda från honom gjorde han det för 
att själv taga bort det, som skilde 
oss från honom – vår synd. Ja, han 
gjorde det för att visa, att han ville ha 
oss till sina barn och för att vi skulle 
kunna bli det, och för att visa vad han 
då är och vill vara för oss: en Fader 
som älskar oss som sina barn. Det är 
vad det vill säga, att Gud sände sin 

Son för att friköpa dem som stod un-
der lagen, så att vi skulle få söners 
rätt. Och så kunde följden av det, att 
Gud sände sin Son i världen bli, att vi 
kunde få leva i barnaskapets trygghet 
och i den trygga förvissningen om att 
ha söners rätt hos Gud, och veta oss i 
Gud ha en Fader som älskar oss som 
sina barn. ”Och är du son, så är du 
också arvinge, insatt därtill av Gud”, 
skriver aposteln, och får som arvinge 
hoppas på att få hela Guds härlig-
het i himmelen till ditt barnaarv. Ja, 
detta får den tro, som tror att Jesus 
är Guds Son, som Gud sänt till hans 
och världens frälsning. Och detta vill 
Gud hjälpa dig att tro och förtrösta 
på genom att sända i ditt hjärta sin 
Sons Ande, som vittnar med din ande 
att du är Guds barn, och som ropar 
”Abba! Fader!” för att du skall veta 
och tro att Gud är det för dig och att 
du får säga det till Gud: ”Abba! Fa-
der!”
Ja, har du förstått vad det vill säga 
och betyder för dig, som julens hög-
tid säger oss, att Gud sänt sin Son 
till oss, då skulle du glad instämma i 
psalmens ord:

”Pris vare dig evinnerlig, 
Som oss din nåd beviste!
Vi äro nu Guds barn med dig, 
o, Herre Jesu Kriste.
Så må nu var man vara glad, 
och prisa Gud i allan stad:
Han är vår käre Fader.” 
GPsb �0:5

Hans G Halmerius
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Födelseikonen på framsidan

Den tidigaste förebilden till denna 
presentation av Jesu födelse har upp-
täckts på pilgrimsampuller från �00-t.  
Från det heliga landet hämtades olja i 
dessa dekorerade ampuller för att an-
vändas till kyrkornas oljelampor.

Att Gud blir människa påverkar allt 
som finns i vår värld. Allt skapat får i 
denna ikon hylla sin Skapare:
Änglarna hyllar Gud genom sin lov-
sång. Stjärnhimlen hyllar Gud ge-
nom Betlehemsstjärnan.
Djuren i stallet: ”En oxe känner sin 
ägare och åsnan sin herres krubba, 
men Israel känner inget, mitt folk 
förstår inget” (Jesaja 1:3). De vise 
männen är vetenskapens hyllning 
till Skaparen, de har lång väg att gå 
till skillnad från de olärda herdarna, 
som är de utstöttas lovsång till Mes-
sias. Naturen upplåter en grotta som 
skydd till den nyfödde Frälsarko-
nungen. Och kyrkans lovsång fram-
ställs genom Maria.
Centrum i denna födelseikon är Je-
susbarnet. Grottans svarta mörker 
bildar en kontrast till ljuset från krub-
ban. Så skiner Guds ljus klarare när 
världens mörker blir svartare. Värl-
dens mörker är som ett svart gap, 
men mitt i detta finns nu det gudom-
liga ljuset som strålar mot oss från 
Kristus.

Ikonen framställer Jesu födelse i 
i vildmarken. Här kan vi tänka på 
Mannat som Gud gav Israels folk i 
öknen. Vi kan också tänka på natt-
varden, Gud blir närvarande genom 
Livets bröd där vi annars inte skulle 
kunna få någon föda. Den vita fär-
gen symboliserar helighet och rätt-
färdighet.
Det lindade Jesusbarnet är en påmin-
nelse om hur Jesu döda kropp svep-
tes i linnetyg efter korsfästelsen.
Jungfru Maria är den nya Eva som 
föder människornas frälsare. Hon lig-
ger på en judisk bärbar sängmadrass. 
Den röda färgen symboliserar Guds 
kraft, glädje och styrka.
Kvinnornas närvaro vid Jesu födelse 
finns inte omtalad i evangelierna, men 
det går att läsa om dem i de nytesta-
mentliga apokryfiska böckerna. De 
är en slags motsvarighet till vår tids 
barnavårdsmottagning. Det mänsk-
liga samhället med dess sociala om-
sorger är också ett verk av Gud.
Josef sitter ensam i ett hörn av iko-
nen och framställs som en bekymrad 
man. Naturlagarna är åtsidosatta, han 
är inte far till Marias barn. Bredvid 
honom står en gammal man i en 
blekgul livklädnad och blå mantel. 
Lögnen är hans innersta natur (färg-
symbolik blekgul, smutsgul) och 
har iklätt sig mänskonatur, blå färg. 

Vad betyder bilden på framsidan, som Marianne Glans har målat? 
Om det berättar Bo Glans i denna lilla artikel.
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Ordförandens spalt

Det är djävulen förklädd till män-
niska som kommit till Josef för att 
inge honom tvivel på det som ängeln 
berättat.

På detta sätt undervisar födelse-
ikonen, med färger och former om 

innebörden av julevangeliets yttre 
händelser, hur Gud blir människa. 
Detaljerna vittnar både om Jesu 
sanna mänsklighet och hans sanna 
gudomliga natur.

Bo Glans

Ingen har väl kunnat undgå att värl-
den denna höst har drabbats av en 
finansiell kris. Många gånger har 
rubriker som ”finanskris”, ”börsras” 
och liknande slagit emot en när man 
öppnat tidningen. Jag tänker inte 
här försöka ge en förklaring till var-
för det blev som det blev. Dock kan 
man konstatera att det som har hänt 
på världens finansmarknader i höst 
också kommer att få effekter på ide-
ell verksamhet i hela världen. Många 
organisationer har haft en större eller 
mindre del av sina tillgångar place-
rade i aktier och andra värdepapper 
som har fallit mycket i värde. Dessa 
organisationer får nu sämre möjlighe-
ter att hjälpa till, helt enkelt därför att 
tillgångarna har blivit mindre värda. 
I Nordisk Östmission har vi i prin-
cip inte själva placerat våra pengar i 
annat än i banksparande och obliga-
tioner. Detta betyder inte att vi inte 
har enskilda aktier eller aktiefonder. 
I en del fall har vi som gåvor eller 
arv fått aktier och aktiefonder och i 
något enstaka fall har vi med mycket 

små belopp deltagit i nyemissioner i 
företag där vi redan har aktier. Resul-
tatet är dock att största delen av våra 
tillgångar är placerade i lågavkas-
tande och trygga bankkonton. I dag 
är vi glada över att vi har haft denna 
trygghetsprincip. Vi kommer att 
kunna fortsätta vår verksamhet som 
tidigare och behöver inte diskutera 
neddragningar pga finanskrisen. 

När ni läser detta nummer av tid-
ningen har vi förmodligen haft extra 
årsmöte i Nordisk Östmission. Kan-
ske någon har blivit överraskad och 
undrat varför vi har behövt kalla 
till extra årsmöte. Det har dock inte 
berott på finanskrisen, utan har en 
helt annan förklaring. Tillsammans 
med några andra organisationer har 
vi ärvt en fastighet. Denna fastighet 
har sålts. Detta är inget konstigt, det 
har hänt förut. Vad som är unikt är 
att den inskrivningsmyndighet som 
denna gång handhar ärendet anser att 
våra stadgar inte tillåter att styrelsen 
själv fattar ett sådant beslut. Därför 
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har vi tvingats kalla till detta extra 
årsmöte där enda punkten har varit 
att fatta beslut om att sälja Nordisk 
Östmissions andel i nämnda fastig-
het. För att vi inte skall behöva råka 
ut för detta någon mer gång har sty-
relsen också startat en utredning med 
syfte att till �009 års årsmöte föreslå 
en ändring av våra stadgar. Men först 
måste vi förstå varför det som har 
gått förut, nu inte går längre. 

Så kan jag konstatera att ytterligare 
ett år snart är slut. Ett år där vi i tro-
het mot vårt uppdrag har fortsatt in-
gångna åtaganden men också ett år 
där vi har påbörjat ny verksamhet. 
Under året har det också uppkommit 
idéer om ny verksamhet som för-
hoppningsvis skall kunna påbörjas 
under nästa år. I de länder vi arbetar 

är uthållighet en viktig egenskap. Det 
kan ta lång tid från den dag ett nytt 
projekt föreslås till dess man kan på-
börja den nya verksamheten. 

Slutligen vill jag, som jag brukar göra 
i decembernumret, tacka alla för det 
stöd vi har fått under det gångna året 
samt önska er alla en God Jul. Inte 
först och främst en jul med många 
julklappar och god julstämning. Min 
önskan är att så många som möjligt 
både här hemma och utomlands skall 
få fira en jul till minnet av det som 
skedde för över �000 år sedan då 
Gud själv blev människa och föddes 
i ett stall i staden Betlehem. Utan den 
händelsen hade Nordisk Östmission 
inte haft något berättigande. 

Martin Wihlborg

Den Tyska evangeliska lutherska 
kyrkan i Ukraina (DELKU) har länge 
saknat någon form av egen teologisk 
utbildning. Deras prästkandidater har 
åkt till Ryssland eller Tyskland för att 
studera. Man har inte heller erbjudit 

sina lekmän någon form av teologisk 
utbildning, varken bibelskola eller 
kortare kurser, trots att dessa i de 
flesta församlingar har ett stort and-
ligt ansvar och ofta leder gudstjäns-
terna. På grund av de stora geogra-

Stöd till teologisk utbildning i Ukraina
Den Tyska evangelisk lutherska kyrkan i Ukraina erbjuder i år för 
första gången en teologisk utbildning för sina medlemmar. Nordisk 
Östmission har stöttat detta initiativ genom att sända ut Daniel Jo-
hansson som lärare till en av delkurserna. Han berättar här om kur-
sen och bakgrunden till den.
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fiska avstånden kan prästerna, som 
ofta har tre, fyra församlingar, inte 
leda gudstjänsten mer än en eller två 
söndagar per månad. För att tillgodse 
behoven av utbildning för dessa lek-
män och längtan efter fördjupad kun-
skap bland kyrkans många engage-
rade ungdomar erbjuder kyrkan i år 
för första gången en grundläggande 
teologisk utbildning. Utbildningen 
består av fem delkurser utspridda 
över året och äger rum i DELKUs 
kyrkcentrum i Odessa. Till alla som 
fullföljer alla delkurserna utfärdas ett 
utbildningsbevis från DELKU. 
Jag var inbjuden att undervisa på 
den tredje av delkurserna som ägde 
rum �-6 juli. Undervisningen dela-
des mellan mig och Andreas Ham-
burg, präst i församlingen i Charkiv. 
Medan Andreas gav en introduktion 
till evangelierna enligt Matteus och 
Markus och undervisade om bönen, 
var mitt huvudtema kristologi i Nya 
Testamentet där jag särskilt koncen-
trerade mig på hur NT framställer 
Jesus som Gud. Utöver det undervi-
sade jag över Kristus i GT och gick 
igenom de tre sätt han är närvarande 
på där. D.v.s. genom profetior om 
Messias, förebilder till Kristus (s.k. 
typologi), och genom att personligen 
uppenbara sig i teofanier. Jag hade 
också några timmar om liknelser hos 
Lukas och en kort introduktion till 
Johannesevangeliet. Dagarna inled-
des med morgonbön, ledd av kurs-
ledarna, och följdes av tre timmar 
undervisning på förmiddagen och tre 
på eftermiddagen. Dagen avslutades 

med aftonbön ledd av någon av kurs-
deltagarna. 
Kursdeltagarna kom från i stort sett 
alla delar av Ukraina. Majoriteten 
var ungdomar som alla är engage-
rade i DELKUs ungdomsorganisa-
tion Gloria. För många av dem var 
denna kurs upptakten på en intensiv 
sommar där de på olika håll skulle 
vara ansvariga för olika sommarlä-
ger för barn, undomar, och familjer. 
Övriga deltagare, de flesta av dem 
pensionerade, var lekmän som på nå-
got sätt var ansvariga i sina hemför-
samlingar, som gudstjänstledare eller 
i församlingarnas styrelse. Alla del-
tagarna var mycket engagerade och 
intresserade. Kunskapsnivån var va-
rierande. Medan flera av ungdomar-
na var mycket kunniga i bibel- och 
lärofrågor, var kunskapen minst sagt 
bristande i de mest grundläggande 
frågor hos några av de äldre. Det är 
kanske inte så konstigt med tanke 
på att de växt upp under sovjettiden, 
men det understryker kyrkans behov 
av att utbilda dem som bär på ett sär-
skilt ansvar ute i församlingarna.
Jag undervisade på engelska vilket 
tolkades till ryska (ingen av kursdel-
tagarna använde, till min stora för-
våning, ukrainska). Det visade sig så 
småningom att nästan hälften av del-
tagarna förstod engelska, huvudsak-
ligen de yngre, medan många andra 
kunde tyska. När veckan led mot sitt 
slut hade jag haft många givande kon-
versationer med många av deltagarna.
För egen del var det första gången i 
Ukraina och Odessa. Odessa är en 
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väldigt vacker stad vid Svarta Havet. 
Hit kommer hundratusentals turister, 
huvudsakligen från Ukraina, Ryss-
land och andra gamla Sovjetrepubli-
ker, men också Västeuropa. Vill man 
uppleva sol, bad och vacker arkitek-
tur, bland annat Europas näst vack-
raste operahus, skall man passa på att 
resa till Odessa. Man kan bo relativt 
billigt på DELKUs kyrkcentrum, som 
är beläget nära centrum i staden, och 
resa billigt kan man göra via Riga va-
rifrån det går direktflyg till Odessa.
Alexander Gross som leder DELKUs 
ungdomsarbete och som är ansvarig 
för utbildningen och Andreas Ham-
burg introducerade mig i kyrkans 
problem och möjligheter. Kyrkan är 

inne i ett slags identitetskris. Skall 
man fortsätta vara en tysk kyrka trots 
att få, om några, medlemmar talar 
tyska med resultatet att man blir en 
slags tysk kulturinstitution i Ukraina 
eller skall man satsa på evangelisa-
tion och försöka nå ut till alla? Ty-
värr är det lättare att få pengar till 
det förstnämnda från Tyskland. Men 
dessa båda strävade efter att DELKU 
skall vara en missionerande kyrka 
som når människor med evangeliet. 
Det var också det intryck jag fick från 
kursdeltagarna. De ville bli utrustade 
för att dela med sig av det glada bud-
skapet till andra i Ukraina. 

Daniel Johansson

Kursdeltagarna samlade i Odessa. I främsta raden sitter Daniel Johansson som 
nummer två från vänster och Andreas Hamburg som nummer tre.
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Tack från Barnens ambassad
Sommarläger
Kära vänner på Nordisk Östmission!
Mirjam och jag, samt alla barnen vill 
rikta ett stort tack till er, för att ni 
sponsrade hela sommarlägret �00�. 
Att få byta miljö, uppleva sol och 
bad, betyder mycket för deras hälsa.
Det var en glad skara som packade 
sina väskor för att nästa morgon åka 
buss till Kiev, sedan med tåg vidare 
till Cherson, och sista etappen med 
buss till Lazurna, Krim.
Nu väntade de långa sandstränderna 
och det stora havet.
För vår Kolja, 5 år, var detta alldeles 
enormt. Så stort hav (måre) hade han 
aldrig sett.
När vi ibland åkte till en liten insjö 
nära Piski sa han att vi skulle till 
måre (havet).

Nu var han och alla barnen verkligen 
vid måre.
Här togs de omhand av personal, fick 
god mat, massa aktiviteter, karusel-
ler, gungor, vattenrutschkana, båten 
som såg ut som en banan som man 
kunde åka med, mmmm. Såå roligt 
de hade.
Sommarvärmen fattades inte. Ca 
30-35 grader, havsvattnet var ibland 
nästan ljummet.
När barnen kom hem till Piski igen 
så sa de alla i kör spasiiba! Tack! 
Och detta adresserat till vännerna på 
NÖ. Detta var det bästa sommarläger 
de varit på.
Direktören och personalen på lägret 
hälsade och tackade för våra barn. 
De var så tagna av att se hur barnen 
brydde sig om, och hjälpte varandra. 
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En familjefar sa: jag har nog att hålla 
reda på ett barn, men ni har så många 
och det märks knappt för de är så väl-
uppfostrade.
Vi är tacksamma till Gud för barnen. 
De har fått erfara Herrens omsorg i 
Vännernas Hus, och nu så förmedlas 
denna omsorg vidare genom barnen 
till andra människor.

*

Omregistrering
Tack för pengarna till omregistrering 
av vår organisation i Ukraina!
Vi såg oss tidigare nödgade att regist-
rera om vår organisation i Ukraina, 
för att få en ännu starkare status ju-
ridiskt sett. Detta inte minst för att 
kunna fortsätta att hjälpa barn i nöd, 
även inför myndigheter.

Den nya organisationen blir en inter-
nationell organisation som kommer 
att heta Childrens Embassy (Barnens 
Ambassad).
Stadgarna har lämnats till justitiede-
partementet i Kiev där de skall läsas 
igenom och godkännas.
Sommar och semestrar har gjort att 
det går lite sakta men nu börjar slut-
processen sätta igång.
Nu gäller det att bestämma vilken 
symbol den nya stämpeln skall ha, 
som i det här landet är något väldigt 
viktigt.
Som ni vet så går inte allting i den 
takt man skulle önska i det här lan-
det.
Men vi tackar Herren för en skynd-
sam slutprocess i den här saken.
Tack än en gång för pengarna till re-
gistreringen.

Boas Adolphi
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Från Odessas horisont

I utkanten av Nikolajev (Mykolajiv) 
håller Gennadij Miller (ordförande i 
lutherska församlingen) på att full-
borda utbyggnaden av sitt företag. 
Till detta har han fått låna medel av 
NÖ. I slutet av detta år räknar han 
med att slutbetala lånet. Därefter 
kommer han att under kommande 10 
år varje månad bidra med 300 dol-
lar till församlingen, som samlas i 
hans anläggning. Han har byggt en 
bra samlingslokal för dem, så att för-
samlingen kan ha god plats för sina 
gudstjänster.
Förhållandena i församlingarna är 
ganska bra. Den lutherska försam-
lingen inne i Nikolajev kommer un-
der hösten att inviga sin kyrka, som 
den arbetat med i många år. I Dnje-
propetrovsk utför pastor Alexej Nav-
rotskij ett gott arbete särskilt bland 
studenter. Församlingen har över 30 
av dem som medlemmar.
Med diakonistiftelsen Tabitha är det 
en del bekymmer. Man får inte läng-
re ta emot så mycket hjälp som man 
önskar och behöver. Först måste man 
ta emot och dela ut allt i en trans-
port, och sedan göra avräkning med 
myndigheterna. Därefter kan en ny 

hjälptransport tas emot och fördelas. 
Myndigheterna bereder hela tiden 
stiftelsen större och större svårighe-
ter. Men trots detta försöker man att 
ta emot och fördela 3-� hjälptran-
sporter varje år. Man räknar med att 
få ta emot en från NÖ senare i år. Man 
hoppas också att kunna fortsätta dia-
koniarbetet även nästa år. Det finns 
så många fattiga, som behöver hjälp 
och priserna stiger hela tiden.
I sommar har många planer, som 
belutats av synoden genomförts: 
”trosdagar” för vuxna, barnläger och 
ungdomsläger. De har tagit mycket 
tid och kraft!
Färdigställandet av missioncentrum-
et är just nu det viktigaste projektet. 
Man har gjort ett rum med badrum 
helt klart och fortsätter nu med yt-
terligare tre. Men bristen på pengar 
gör att man inte kan arbeta som man 
önskar under sommartiden.

Övers o bearb av red.

P.S. NÖ anslog vid sammanträdet 
i september 50.000:- till  missions-
centrumet. 

Från biskop Viktor Gräfenstein mottog vi under sensommaren en rap-
port och har gjort ett sammandrag av den. 
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Något om våra transporter
Nordisk Östmission hjälper också hu-
manitärt. En viktig del är våra trans-
porter österut. Människor kommer 
till vårt lager nära Solberga kyrka i 
Bohuslän med sina begagnade klä-
der m.m. Man kan komma dit lörda-
gar 9-11 och då tar Elsie och hennes 
medarbetare emot sakerna. När det 
är dags för avgång för lastbilen sam-
mankallas ett glatt gäng som är med 
och lastar. Dessa flitiga frivilligar-
betare blir försedda med smörgåsar, 
juice och annat som magen behöver. 
Här kommer gåvor som inkommit 
till verksamheten i Solberga väl till 
pass. 
När räkningen kommer från trans-
portföretaget används en del av alla 
de gåvor som ni sänt in till våra gi-
ron.
I mitten av september avgick en 
transport till Rumänien, där den för-
sta destinationen var Arad. Denna 
transport skedde i samarbete med 
den rumänska ortodoxa församlingen 
i Göteborg. Våra planer är, att nästa 
transport skall gå till Odessa och stif-
telsen Tabitha.
Det var ett tag sedan vi skickade 
någon transport till Kiev. Men fort-
farande kan det vi skickat dit bli till 
hjälp. I ett brev berättar pastor Vjat-
jeslav Horpyntjuk, biskop i Ukrain-
ska lutherska kyrkan, att en av de 
äldre församlingsborna, Jelisaveta 
Martynova, �3 år, blev sjuk och ram-
lade omkull hemma. Ambulansen 

fick komma och hämta henne. Pastorn 
och församlingen kom på besök och 
sjukkommunion, och hon blev bättre, 
men kunde ändå inte gå. Då tog man 
med sig en rullator som kommit med 
NÖ:s transport, och nu kan hon gå. 
En annan gammal kvinna, vid namn 
Jevhenia, har också fått en rullator i 
samband med att Horpyntjuk besö-
ker henne för att ge katekesunder-
visning. Detta kyrkosamfund har nu 
registrerat en organisation, ”Luther’s 
Mission Society” för att kunna ta 
emot transporter.

A.E.

Jelisaveta Martynova kan gå med rull-
lator.



NORDISK ÖSTMISSION

15

Noterat
Föreläsningar i Estland
I juli fyllde Christian Braw, själasör-
jare i Slätthög, 60 år. I samband med 
denna dag utkom en bok med uppsat-
ser han har skrivit och föreläsningar 
han har hållit. Boken har titeln Den 
stora vändningen. I denna bok finns 
också orginalföreläsningarna till de 
två skrifter, vars översättning och ut-
givning på estniska har bekostats av 
NÖ. Det gäller föreläsningar över ka-
tekesen samt en föreläsningsserie om 
Luthers psalmer. Kan man läsa tyska, 
kan man här alltså se vad det är NÖ 
har understött. 

Vaktombyte i Ljus i Öster
Wilgot Fritzon, som har arbetat inom 
missionsorganisationen Ljus i Öster 
under sammanlagt 33 år, varav �� 
år som missionsföreståndare, går nu 
i pension. Till ersättare har utsetts 
Hans Lindstrand. Fritzon har också 

varit ledarskribent i tidskriften ”Ljus 
i Öster”, och ett antal av hans ledare 
har han nu samlat i den nyutkomna 
boken ”Lärdomar från en krutgub-
be”. Ljus i Öster, som tidigare bland 
annat kallats Slaviska missionen, ut-
gör en av Nordisk Östmissions ”röt-
ter”. Tidskriften Ljus i Öster har all-
tid hetat så, och i år fyller den 90 år, 
då första numret kom ut 191�.

Statsbesök i Ukraina
I slutet av september kom kung Carl 
Gustaf och drottning Silvia på stats-
besök till Ukraina. Under dessa dagar 
träffade man presidenten i Kiev och 
avlade ett besök i Gammalsvenskby 
(Zmijivka). Man kan säga att da-
garna gick helt i de blågula färgerna 
eftersom även den ukrainska flaggan 
är blå och gul.

A.E.

Kassören har ordet
Först och främst ett varmt tack för 
alla era gåvor till NÖ under �00�. 
Stora som små gåvor är alltid väl-
komna. Den som ger minst 50 kronor 
räknas som prenumerant. Kom ihåg 
det, eftersom vi räknar med att ge ut 
även en fyrtiosjätte årgång, �009. Vi 
gör ingen skillnad på om gåvan har 

varit en minnesgåva eller inte. Sedan 
är det så att vi ofta dröjer med att ta 
bort någon ur prenumerantregistret, 
även om det var flera år sedan han 
gav en gåva. Men vi gör gallringar 
ibland. Om du flyttar är vi tacksam-
ma om du anmäler den nya adressen 
till oss.
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NÖ har särskilda julhälsningar. Det 
betyder att du kan skicka en gåva till 
NÖ i stället för att skicka julkort el-
ler ge julklappar. Vi sänder vårt jul-
hälsningsblad till den adress eller de 
adresser du uppger, och mottagaren 
ser att det kommer från dig. Hör av 

dig till kassören om du undrar något 
om detta. 
Hör du till dem som bor i utlandet el-
ler har konto i utlandet? Då kan du 
skicka en gåva genom en internatio-
nell girering till något av våra kon-
ton, se nedan: 

 Plusgirot SE�9 95 0000 9960 �60���05�0  NDEASESS
 Deutsche Postbank DE�� 5901 0066 0006 0306 6� PBNKDEFF590 
 (inrikes i Tyskland  6030-66�, BLZ 590 100 66).

Anders Eliasson

Återbesök i Sankt Petersburg

Sankt Petersburg är en stor stad med 
livlig trafik och numera åter många 
kyrkor av olika bekännelser. Kom-
munisttidens stängda kyrkor och 
glesa biltrafik har man lämnat bakom 
sig. Förra gången åkte vi en hel del 
tunnelbana, men denna gång färdades 
vi ovan jord runt till de olika ställen 
vi besökte. Inkvartering hade vi fått i 
ett vandrarhem, enkelt men trevligt.

Lutheraner mitt i staden
I Ryssland finns flera lutherska kyr-
kosamfund, varav de mest betydan-
de är Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Ryssland och andra stater (ELKRAS) 
samt Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Ingermanland i Ryssland (ELKIR). 
Den fredag vi var där var den Inger-
manländska kyrkan samlad till synod 
(kyrkomöte eller årsmöte) i S:ta Ma-

För tre år sedan besöktes S:t Petersburg av några företrädare för 
Nordisk Östmission. Fem dagar (torsdag-måndag) i oktober var det 
dags för ett återbesök i den stora ryska staden. Samtidigt med de två 
NÖ-företrädarna Bengt Westholm och Anders Eliasson kom missio-
nären Jonas Nilsson (pastor i den Ingermanländska kyrkan) dit på 
en av sina resor till Ryssland. Jonas har själv berättat om sitt arbete 
i NÖ 1/2008. Han har liksom ”tagit oss med till” Kronstadt, som 
förblir viktigt för oss, även om denna resas ”omvärld” mest var det 
evangeliska kvarteret i staden vid floden Nevas mynning.
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ria kyrka. Präster och lekmän från 
kyrkans församlingar deltog jämte 
gästerna Thor Henrik With (bitr. ge-
neralsekreterare) och Sigfred Giske-
gjerde (missionär) från Norges Same-
misjon, som samarbetar med kyrkan 
på Kolahalvön. Förhandlingarna in-
leddes med diakonvigning (diakon är 
här en som är på väg mot att bli en 
helt utbildad pastor). Därefter vidtog 
en högmässa, i vilken biskop Aarre 
Kuukauppi predikade, och som av-
slutades med psalmen ”Vår Gud är 
oss en väldig borg”. Med tanke på de 
kristnas lidande under �0 år av ateism 
får den sista versen en särskild bety-
delse (se vår psalm �3�). Vi hade till-
fälle, både att framföra en hälsning 
vid synoden, och att sedan samtala 
med biskopen på kvällen, främst om 
det arbete på Kronstadt som NÖ är 
med om att stödja. En av frågorna 
var: Hur skall kateket Ziatikov få en 
församling att praktisera i?

Ettårsprojektet
Under ett år har NÖ haft ett projekt 
med fängelsemission. Detta projekt 
påbörjades förra året sedan en svensk 
kvinna hört av sig och undrat om vi 
inte kunde stödja sådan verksamhet 
på ett fängelse hon ”hittat”. Arbetet 
har utförts av en församling kallad 
”Transformation” under ledning av 
pastor Andreij Evert. Man har besökt 
fängelset en gång i månaden och då 
fått möjlighet att rikta sig till yngre 
kvinnor med ett kristet budskap och 
med materiella gåvor (särskilt upp-
skattade). Vår förhoppning att också 

få avlägga ett besök på detta fängelse 
grusades emellertid, pga människors 
misstag. Myndigheterna är dessutom 
tydligen rädda för spioneri. Däremot 
ägnade vi lördagseftermiddagen åt 
att vara med på församlingens guds-
tjänst. Man samlades i en lånad lokal 
i något som såg ut som ett vanligt hy-
reshus eller möjligen en f.d. fabrik. 
Församlingen har messiansk inrikt-
ning (se NÖ �/0�). Fängelsearbetet 
har alltså varit ett ettårsprojekt, och 
någon fortsättning på det efter nyår 
är inte beslutad.

Var uthållig i Kronstadt!
Kronstadt, som ligger på ön Kotlin 
i Finska viken väster om S:t Peters-
burg, är av särskilt intresse för NÖ 
och vi vill i detta sammanhang vara 
trofasta. Där finns en liten grupp 
lutheraner inom Ingermanländska 
kyrkan, för vilken Jonas Nilsson har 
ett herdeansvar. En ur denna grupp, 
Oleg Ziatikov, studerar vid det teo-
logiska seminariet i Keltto, och NÖ 
understödjer dessa studier. Fru Ziati-
kov är svårt sjuk, av allt att döma i 
cancer, och i dagens Ryssland finns 
inga fria mediciner, varför man har 
blivit satt i skuld när man sökt lindra 
denna nöd. Sjukdomen gör att hennes 
arbetsförmåga är nedsatt. Den luther-
ska gruppen på Kronstadt skulle vilja 
ha en plats att samlas på till bön och 
gudstjänst. Skulle den kvarvarande 
lutherska kyrkobyggnaden, som nu 
disponeras av det 150-årsjubilerande 
vattenverket, kunna erbjuda ett litet 
krypin i det som nu används som ett 
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laboratorium? Då kunde en del av 
kyrkobyggnaden ändå få vara öp-
pen för samlingar kring Guds Ord? 
En sådan förhoppning närs av pastor 
Nilsson, och han verkar på olika sätt 
för att göra det möjligt. Då måste 
man besöka olika myndigheter, på 
olika nivåer och vi var med på ett 
sådant besök. Vi träffade också Oleg 
från Kronstadt och samtalade med 
honom, även om vi inte gavs tillfälle 
att åka ut på ön, så som Jonas Nilsson 
gjorde.
Kronstadt var f.ö. på sin tid verksam-
hetsområdet under hela 53 år för en 
berömd rysk-ortodox präst som dog 
för 100 år sedan. Han kallas Johan-
nes av Kronstadt, men hans borger-
liga namn var Ivan Iljitj Sergijev 
(1��9-190�).

Katarina – i det evangeliska 
kvarteret
Mitt i Sankt Petersburg ligger ett om-
råde med flera evangeliska kyrkor, 
bland annat den ovan nämnda finska 
Maria (som också har gudstjänster 
på ryska), den tyska Petri och den 
svenska Katarina. Dessa kyrkor be-
slagtogs under kommunisttiden av 
staten och användes till allt annat än 
kyrkliga ändamål, sedan präster och 
församlingsmedlemmar förföljts, 
och i många fall också dödats. Kyr-
kohusen byggdes om och ofta gavs 
de fler våningar än de haft från bör-
jan. Nu återställs de på olika sätt, och 
man firar åter gudstjänst i dem. I S:t 
Katarina kyrka samlas inte bara den 
egna församlingen, utan man upplå-

ter även sin kyrka för andra grupper, 
som talar andra språk, är från an-
dra delar av världen eller har annan 
evangelisk bekännelse. Då kommer 
det extra golv eller tak som staten en 
gång satte in, väl till pass. Katarina 
lutherska församling samlas sön-
dagar klockan 13 i den övre salen i 
kyrkohuset och firar ömsom rysk och 
ömsom svensk högmässa, beroende 
på predikant, efter svensk ordning. 
Översättaren Valerij Volodin är med 
i kyrkorådet och han är tolk i guds-
tjänsten när det behövs. När vi var 
där var det svensk högmässa med en 
finlandssvensk präst och professor 
från Åbo. Kyrkoherden, Eero Seppo-
nen, som också är kyrkoherde i Åbo 
svenska församling, skulle komma 
följande söndag. Jonas Nilsson hör 
till de svenska pastorer som kommer 
på besök. Bland gudstjänstdeltagarna 
finns bland annat ryssar med svensk 
bakgrund eller intresse för det svens-
ka (som t.ex. Volodin), fastboende 
svenskar och studenter från Norden. 

En annorlunda omvärld
Det ges ut en hel del god kristen lit-
teratur på ryska, och denna utgivning 
stöds av olika missionsorganisatio-
ner. En av dem som översätter från 
svenska och engelska är Volodin. 
Just nu är ”Stengrunden” av Bo 
Giertz aktuell.
Rysk miljö är annorlunda än den väs-
terländska, men även i denna miljö 
behövs Guds Ord. Här är då de små 
lutherska församlingarna, deras pas-
torer och medlemmar en länk till 
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kristna syskon i främmande land. Ja, 
bekännarmodet hos de kristna i öst 
och deras lidande är något som blir 
till rannsakan för oss, som har fått 
leva utan öppen blodig förföljelse. I 

Bengt Westholm framför i Katarina kyrka en hälsning från NÖ med Valerij Volo-
din som tolk. Foto: Nikolaj Volodin.

Pastorerna Gunnar af 
Hällström (t.h.) och 
Jonas Nilsson (t.v.) vid 
altaret i S:t Katarina 
kyrka. Foto: Nikolaj 
Volodin.

rysk miljö finns det plats inte bara för 
ortodoxin i största allmänhet, utan 
också en luthersk ortodoxi.

Anders Eliasson
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Pappa med ansvar för två pojkar

De två pojkarna, Eugen (16) och 
Eduard (13) Bosche, blev moderlösa 
för en del år sedan. Mamman dog i 
cancer och pappan, Albert, har sedan 
dess försökt att vara både mor och 
far för dem. Arbetslösheten är stor i 
Moldavien och lönen liten med åt-
följande fattigdom och brist på mat. 

Från Ingar Gangås, en av medarbetarna (sekreterare) i Norsk Luth-
ersk Lekmannsmisjon (NLL), vår partner i Moldavien, har vi fått föl-
jande reseberättelse från resa i Moldavien tidigare i höst. Den ger en 
bild av hur det ser ut i ett av de fattigaste länderna i Europa. Med på 
resan var också NLL:s vice ordförande Karl Bö.

De bor i ett enkelt jordhus med del-
vis kalkade väggar. Pappan har bara 
”ströjobb” då och då. Invändigt var 
huset i så dåligt skick att vi gick sam-
man och putsade upp det innan ni 
skulle komma hit, berättade rektorn 
för skolan i Kolosovo, där pojkarna 
är elever. 

Eugen och Eduard vill döpas.
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Vi tog med oss rektorn för skolan 
längst in i ”Lyckodal” (Glückstal) 
på gränsen mot Ukraina. Hon skulle 
visa vägen. På vägen berättade hon 
att det hände att pojkarna kom ut-
svultna till skolan. Ibland måste de 
ge dem mat och hon visste att några 
grannar brukade ge dem litet av och 
till. Det verkade som om de sällan 
var riktigt mätta.
Natalia Moser förklarade för oss hur 
situationen var, både när kommunis-
men härskade och efter det att Sov-
jetunionen fallit. Många trodde att 
de skulle bli bättre efter fallet 1991. 
Men när ryssarna drog sig tillbaka 
ledde det bara till att fattigdomen 
blev ännu större. Nu är de utlämnade 

åt sig själva utan hjälp från någon 
annan. Byn Kolosovo är bara en av 
många byar i Moldavien med dåliga 
framtidsutsikter. 
Tidigare hette byn Bergdorf och det 
påminner oss om att förr bodde det 
många tyskar här. Under 1�00-talet 
hade många tyska lutheraner bosatt 
sig i denna bördiga dal. Men nu är det 
mest fattigdom och många har flyt-
tat utomlands. Av de tysklutherska 
familjerna finns det bara några få ätt-
lingar och de flesta tillhör numera den 
ortodoxa kyrkan, säger Natalia. Det 
har inte funnits lutherska gudstjänster 
i dalen på 50 år. Den lutherska kyrkan 
blev konfiskerad av Stalin under sov-
jettiden. Alla prästerna blev mördade 

Karl Bö håller en andaktsstund för familjen Bosche. Natalia Moser är tolk.
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eller fördrivna. Det ledde till att luth-
eranerna måste ”gå under jorden”.
När vi kommer fram till huset med 
den fattiga familjen möter vi pappan, 
som är påtagligt präglad av fattigdom 
och nöd. Det luktar en aning av starka 
drycker om honom, utan att det synes 
påverka honom speciellt. Det är inte 
ovanligt att lindra nöden med några 
droppar starkt. Det är tämligen billigt 
och lätt att få tag i. De två pojkarna 
uppskattar vi till att vara tre år yngre 
än de verkligen är. För litet mat och 
dålig näring är säkert orsaken till att 
det är så.
Från hjälpsändningen har vi med oss 
kläder som vi delar ut. Natalia har, 
med hjälp av en privat gåva, som vi 
haft med oss, köpt några kassar med 
bröd, potatis, ris, grönsaker och an-
dra matvaror till dem.

Pappan vänder sig nu till Vladimir 
Moser och Natalia översätter för oss: 
”Våra förfäder var lutheraner. Kom-
mer du ihåg att jag berättade om att 
min hustru och jag blev döpta som 
små och att mina pojkar ännu inte 
blivit döpta. Kunde Du kanske döpa 
dem nästa söndag?” Vladimir hade 
talat med dem om detta tidigare. Nu 
blir det både dop och undervisning. 
Natalia förklarar att detta att stå emot 
pressen att bli ortodox, som de flesta 
andra, i sig är ett vittnesbörd om att 
pojkarna önskar att gå en annan väg. 
Innan vi lämnar dem läser Karl Bö ur 
bibeln om Jesus som steg ned i Jor-
dan för att bli döpt av Johannes. Han 
kom för att ta på sig våra synder och 
han bar dem på korset och försonade 
alla våra synder. Johannes visade på 
Jesus och sade: ”Se Guds Lamm som 
borttager världens synder.”

Under tillbakavägen kom 
tankarna: ”Är det verkli-
gen riktigt att döpa dessa 
pojkar? Har de fått under-
visning i den kristna tron? 
Jag måste fråga Vladimir 
om detta.” Han försäkrar 
att han vill ge dem under-
visning och säger: ”Vi kan 
inte vänta med att döpa 
dem. Kom inte Jesus för att 
frälsa det förtappade?”
Jag måste ge honom rätt! 
Men hur skall vi klara 
av att följa upp dessa två 
pojkar, tänkte jag för mig 
själv. Vladimir har inga 
medhjälpare på denna plats 

Natalia och Vladimir Moser kommer med kläder 
och mat.
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Familjen Bosche från byn Kolosovo i Moldavien.

och jag vet att han har många andra 
uppgifter som den ende prästen i den 
lutherska kyrkan i Moldavien. Och 
de här pojkarna har inga andra i byn 
som de kan ha gemenskap med. De 
har inga gudstjänster eller möten att 
gå till.
Detta är något av nöden i Moldavien. 
De materiella behoven är stora. Bara 
på denna tur mötte vi många som be-
hövde en hjälpande hand. Men när 
allt kommer omkring, så är det något 
annat som är värre: Den andliga nö-
den! Den naturliga människan söker 
inte Gud. Finns det ingen som berät-
tar om frälsningen i Jesus och att han 
kom för att söka det som är förtappat 
kommer de varken att få höra san-
ningen om sig själva eller om honom 
som dog och uppstod för dem. ”Hur 
skall vi klara av att förmedla denna 
nöd på ett rätt sätt när vi kommer 
hem?” säger Karl Bö när 
vi har kommit tillbaka till 
Luthercentret i Tiraspol, 
där vi bor under besö-
ket. ”Det är så lätt att det 
bara blir ’rörande’ histo-
rier. Den materiella nöden 
kommer lätt i fokus. Folk 
hemma vill gärna vara 
med och ge gåvor, många 
gånger kanske endast av 
sitt överflöd. Men vem vill 
vara med och offra tid till 
bön? Moldavien behöver 
förebedjare, som kan vara 
med och be om väckelse. 
Fastän den materiella nö-
den är stor i landet är dock 

den andliga situationen långt värre. 
När det går upp för oss att männis-
kor går förlorade utan Jesus Kristus, 
kan vi slå oss till ro med detta?” Karl 
fortsätter – undrande: ”Kan det vara 
så att folk här i Moldavien tröstar sig 
med sitt dop och sin konfirmation? 
Har man lärt känna Jesus?”
Vi låter frågan stå till eftertanke Hur 
är det med oss själva? Blir vi bärga-
de när Jesus kommer tillbaka för att 
hålla dom? Låt oss be om frälsning 
genom Jesus – för dessa i Moldavien, 
för oss själva och våra barn. Det var 
nog bönens väg hon gick, pojkarnas 
mor! Kanske det är hennes bön som 
blir besvarad nu? Gud allena vet. 
Men ett är säkert: Jesus har bett oss 
att gå till honom med all nöd.

Övers B.W.
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Mission i Iran

Till en konferens samlades 36 delta-
gare i åldern �0–35 år för att studera 
Bibeln. Tolv var nyomvända, tre blev 
det under tiden och de övriga hade 
varit kristna längre tid. Här följer 
några av deras tankar om dem själva 
och deras tro:
1. Under de senaste åren ha jag haft 
stor framgång och känt att jag hade 
kontroll över mitt liv, men på senaste 
tiden har jag förstått att allt är utom 
kontroll. Jag förlorade allt och blev 
deprimerad. Nu har jag lärt mig att 
jag tillhör Herren och att Han har en 
mening med allt som händer.
�. Jag bekände mina synder pre-
cis som mina rumskamrater. Det är 
första gången jag verkligen har erfa-
rit Guds kärlek. Jag har lärt mig att 
älska människor utan att hyckla. Jag 
har lärt mig att bli stark och bära mitt 
kors i Jesus Kristus.
3. Under några år gick jag inte till 
kyrkan och glömde bort att lova Her-
ren och älska min granne. Jag t o m 
började känna bitterhet mot andra. 
Jag var ensam och i desperat behov 
av vänlighet och kärlek. Jag är tack-
sam för att Gud fortsatte att älska 
mig. Han förde mig till denna kon-
ferens och fyllde mitt hjärta med sin 

kärlek. Jag mådde dåligt eftersom 
som jag kände att jag inte längre var 
ett Guds barn, men på denna konfe-
rens förnyades min kärlek till Guds 
Ord. Jag erfor att Gud funnit mig på 
nytt och jag blev pånyttfödd. Tack 
Gud för lärarna! 
�. Jag har haft ett av de bästa tillfäl-
lena i mitt liv att höra Gud tala till 
mig. Den lektionen var exakt vad jag 
behövde höra. Jag kände igen mig 
själv och alla Satans lögner och be-
drägerier, som tyngde mig och tog 
bort allt hopp. Jag lärde mig att som 
Guds barn kan jag glädja mig i Her-
ren även under förföljelse. Genom att 
komma hit har den kalla vintern för-
svunnit och den nya våren blommar! 
Andens underbara bris har kommit in 
i mitt hjärta. Jag ber att Anden skall 
fortsätta att blåsa. Jag önskar att bära 
mer frukt så att när skördemannen 
kommer för att bärga skörden jag 
inte behöver skämmas. Gud har tänt 
en eld i mitt hjärta. Måtte den aldrig 
slockna utan blir allt starkare.
5. Jag har varit medveten om att jag 
har allting i Kristus. Nu vet jag att jag 
redan har del i allting. Gud, som ut-
givit sig för mig har givit mig allting. 
Jag måste vara tålmodig och villig 

Vår medarbetare Tony Estaidi, ansvarig för radiomission på farsi i 
Mellanöstern, har sänt oss rapporter under sommaren och hösten. Ur 
dessa gör vi utdrag, som belyser glädjeämnen och svårigheter.
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att vara Guds ovärdige tjänare. Guds 
kärlek är ovillkorlig. Jag har valt att 
återvända hem, men nu har jag gjort 
klart för mig att jag måste fara till-
baka och genom bön bli en segrare i 
det andliga kriget.

Fyra av deltagarna var mina radio-
lyssnare. En av flickorna ringde till 
sin mamma, som är en trogen lyssna-
re och berättade att hon träffat mig. 
Mamman kunde inte tro henne förrän 
hon talat med mig. Efter konferensen 
hade vi invigning av studion och det 
var underbart att ha många närvaran-
de, som hjälpt till med att ordna taket 
och andra delar av den.
Under september flög Tony till Cen-
tralasien till den första bibelkonfe-
rensen i det nya centret (som NÖ 
bidragit till). Ett tack till alla som 
hjälpt till att skaffa platsen och få 
den att fungera! Den kan nu ge plats 
för 1� deltagare. När jag skriver detta 
pågår den första radiokonferensen 
och kommer att följas av en andra 
som fokuserar på lärjungaskap. Det 
är vår bön att denna plats skall ge 
Gud mycken ära. 
Den gångna sommaren har varit full 
med tumult och umbäranden för en 
del troende i Iran. Som en del av 
er vet blev en av våra medarbetare 
fängslad och kastad i fängelse under 
några veckor. Han blev svårt miss-
handlad för att tvingas att bekänna 
brott som han inte begått. Tack och 
lov är han nu ute på borgen och det 
första domstolsförhöret gick mycket 
bättre än väntat. Han skriver att han 

är mycket styrkt i sin tro och håller 
på att helas. En annan av våra vän-
ner sitter fortfarande i fängelse och 
har tillåtelse att tala med sin hustru 
och familj bara två minuter då och 
då. Hans fångvaktare söker hela ti-
den efter något brott som de kan an-
klaga honom för. Hans enda brott är 
att han är kristen och tjänar Herren. 
Två andra bröder fick 20 biblar kon-
fiskerade, när de förde in dem i Iran. 
Nu måste de gå till hemliga polisen 
och bli utfrågade. Man har sagt oss 
att inte försöka att kontakta dem utan 
vänta tills de kontaktar oss. En har 
nyss gift sig och hans hustru väntar 
deras första barn. Två troende i en 
annan del av Iran fängslades nyligen. 
Deras ”brott” är evangelium. Be för 
dessa kära människor!
Be också att de skall bli möjligt att 
trycka nya sångböcker inom landet. 
Under de senaste femtio åren har 
tryckts endast en upplaga av den per-
siska sångboken inom landet och två 
i väst. Eftersom kyrkan växer är det 
stort behov av psalmböcker. Man be-
rättar för oss att näst Bibeln är sång-
boken den mest eftersökta boken av 
de troende i Iran. Ett arbetslag av 
troende inom landet har valt ut 300 
sånger och psalmer och boken är nu 
färdig för tryckning. De flesta troen-
de kan inte de här sångerna, varför en 
lite grupp musiker är villiga att spela 
in alla sångerna på en CD.

Med varmt tack!
Iris och Tony

övers B W
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Jesus som sann Gud i  
     Uppenbarelseboken

Till det mest grundläggande i den 
kristna tron hör bekännelsen av Jesu 
sanna gudom. Vi tror att Jesus är 
”sann Gud och sann människa.” Så 
bekänner vi i den nicenska trosbe-
kännelsen och så har vi lärt i kateke-
sen. Men var lär Bibeln att Jesus är 
sann Gud? Jesus kallas uttryckligen 
för ”Gud” på några ställen (Joh 1:1; 
�0:��; Heb 1:�-9; Titus �:13; � Pet 
1:1), men Nya testamentet använder 
också många andra sätt för att beskri-
va Jesu gudom. Här skall vi ta fram 
några ställen i Uppenbarelseboken 
som framställer Jesus som sann Gud 
utan att explicit kalla honom Gud.

Endast Gud får tillbedjas
Ett av Uppenbarelsebokens viktigas-
te teman är tillbedjan, sann och falsk. 
Vi får genomgående inblickar i den 
himmelska gudstjänsten som utspelas 
kring den gudomliga tronen. Men vi 
möter också dess motbild, den falska 
tillbedjan av vilddjuret och dess bild 
(Uppb 13). Uppenbarelseboken drar 
en tydlig och skarp gräns mellan sann 
och falsk tillbedjan. Det finns bara en 
som är värdig tillbedjan, Gud själv. 
Tillbedjan av andra gudar, mänskliga 
makter, Roms kejsare är synd och av-
gudadyrkan. Men även för den som 
inte faller för trycket att tillbedja vild-
djuret och dess bild finns andra fres-

telser. Johannes är vid två tillfällen på 
väg att falla ner och tillbe det him-
melska väsen som vägleder honom 
(19:10; ��:�-9). Förmodligen föran-
leder ängelns himmelska härlighet, 
hans auktoritet och kunskap Johannes 
respons. Men ängeln varnar honom: 
”Gör inte det! Jag är tjänare liksom 
du och dina bröder profeterna och de 
som håller fast vid orden i denna bok. 
Gud skall du tillbe” (��:9). Uppenba-
relseboken håller fast vid den judiska 
och gammaltestamentliga principen 
att ingen annan än den ende sanne 
Guden får tillbedjas. 
I ljuset av denna starka betoning att 
bara Gud får tillbedjas är det närmast 
chockerande att öppna bokens femte 
kapitel. På den gudomliga tronen 
finns inte bara ”Han som sitter på 
tronen”, dvs Gud Fader, utan också 
ett lamm som vi förstår är en bild av 
Jesus. Och Lammet står i centrum 
för tillbedjan. Med ord som påmin-
ner om dem som riktats till Honom 
som sitter på tronen i föregående ka-
pitel (�:11) prisas nu Lammet: ”Lam-
met, som blev slaktat, är värdigt att ta 
emot makten, rikedomen och vishe-
ten, kraften och äran, härligheten och 
tacksägelsen” (5:1�). Gudstjänstens 
klimax nås när hela skapelsen in-
stämmer i lovet av Honom som sitter 
på tronen och Lammet tillsammans: 
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”Honom som sitter på tronen 
och Lammet tillhör tacksägel-
sen och priset, äran och makten i 
evigheternas evigheter.” Och de 
fyra väsendena sade: ”Amen”. 
Och de äldste föll ner och till-
bad. (5:13-1�)

Uppenbarelseboken slår tydligt fast 
att ingen annan än Gud får tillbedjas. 
Bokens läsare förmanas å det kraft-
fullaste att inte delta i avgudadyrkan, 
tillbedjan av vilddjuret och dess bild. 
Och samtidigt finns det i den scen 
som framställer den himmelska guds-
tjänsten, förebilden för alla jordiska 
gudstjänster, två personer på den gu-
domliga tronen, två som tillbedjes. 
Är författaren till Uppenbarelsebo-
ken inkonsekvent? Endast Gud får 
tillbes, men vid närmare eftertanke 
gör vi ett undantag för Jesus. Nej. 
När Lammet tillbedjes innebär det att 
Jesus är inkluderad i den gudomliga 
identiteten, att han delar Israels Guds 
gudomliga väsende. Jesus står på den 
gudomliga sidan av den gräns som 
skiljer det skapade från Skaparen. 
Den nicenska trosbekännelsen ta-
lar om att Fadern och Sonen är av 
samma väsen. Uppenbarelseboken 
använder inte det språket. Istället 
används bilden av tillbedjan. Bara 
Gud får tillbedjas och likväl tillbed-
jes både Han som sitter på tronen och 
Lammet. Det betyder att Lammet/Je-
sus är sann Gud.

Den förste och den siste 
I Jesaja ��:6 deklarerar Gud: ”Jag är 
den förste och jag är den siste, för-

utom mig finns ingen Gud.” Samma 
formulering förekommer i Jes ��:1�. 
Uttrycket ”den förste och den siste” 
fungerar som en gudomlig självbe-
teckning på Guds unika ställning. 
Andra gudar är inga gudar för det 
finns bara en. Som den förste och den 
siste föregår Gud hela skapelsen och 
han kommer att föra allt till fullbor-
dan. Liknande beskrivningar av Gud 
fanns också i den grekiska filosofin 
och bland judiska författare. Den 
judiske historieskrivaren Josefus be-
nämner till exempel Gud ”början och 
slutet av alla ting” (Jos. Ant. �.��0). 
Denna helt unika beteckning på Gud 
förekommer också i Uppenbarelse-
boken. De två gånger Gud själv talar 
i boken använder han denna om sig 
själv: 
 

Jag är A och O, säger Herren 
Gud, han som är och som var 
och som kommer, den Allsmäk-
tige. (1:�)
Jag är A och O, begynnelsen och 
änden. (�1:6)

Som ett eko från Jesaja �� och �� 
stryker Gud själv under vem han är. 
Det finns en Gud, bara en som lever 
i evigheters evigheter och det finns 
ingen vid sidan av honom. 
Återigen, det är förvånande, för att 
inte säga chockerande, när vi några 
få verser efter att Gud Fader sagt sig 
vara den förste och siste, hör Jesus 
säga till den skräckslagne Johannes: 

”Var inte förskräckt. Jag är den 
förste och den siste och den le-
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vande. Jag var död, och se, jag 
lever i evigheternas evigheter 
och har nycklarna till döden och 
helvetet” (1:1�-1�).

Jesus gör anspråk på samma unika 
ställning som Gud själv i Gamla 
Testamentet. Och precis som Gud 
Fader gör detta anspråk två gånger i 
Uppenbarelseboken gör också Jesus 
det två gånger. I bokens sista kapi-
tel säger Jesus: ”Jag är A och O, den 
förste och den siste, begynnelsen och 
änden” (��:13). De tre olika fraserna 
som används av Gud och Jesus, ”A 
och O”, ”den förste och den siste”, 
”begynnelsen och änden”, kommer 
här samman. Alla tre utrycker på oli-

ka sätt samma sak. Användningen av 
dessa uttryck sker också i ett mönster 
som både understryker det nära för-
hållandet mellan Jesus och Gud och 
betydelsen av titeln för boken som 
helhet. Det används först om Gud 
(1:�), sedan Jesus (1:1�-1�) i början 
av boken, och i samma ordning Gud 
(�1:6), Jesus (��:13) i slutet av bo-
ken. På så sätt sträcker sig beskriv-
ningen av Gud och Jesus som ”bör-
jan och slutet” från början till slutet 
av Uppenbarelseboken.
Jesus kallar sig inte för Gud, men 
han använder samma beskrivning 
av sig själv som Gud gör i GT, och 
som grekiska filosofer och samtida 
judar använder om Gud. Såsom Gud 

Ett gammalt vykort från Odessa i Ukraina. Det var i Odessa som Daniel Johans-
son, som har skrivit bibelförklaringen om Jesus som sann Gud i Uppenbarelseboken, 
hade sin sommarkurs på uppdrag av NÖ.
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är evig så är Jesus evig. Jesus delar 
Guds liv. Gud är den som är och som 
var och som kommer (1:�) eller den 
som lever i evigheters evighet (�:9, 
10), men Jesus är också den levan-
de och lever i evigheternas evighet 
(1:1�). Jesus är gudomlig. Men han 
är inte en andra gud vid sidan av 
Gud. När titeln den förste och den 
siste uppträder i GT kopplas den till 
den exklusive judiska monoteismen: 
”Förutom mig finns ingen Gud” (Jes 
��:6). Uppenbarelseboken håller fast 
vid denna judiska monoteism samti-

digt som den använder en gudomlig 
titel för Jesus. Det innebär att Jesus 
inkluderas i det eviga väsende som 
Israels Gud är.
Enligt Uppbarelseboken finns det 
bara en Gud, en som är evig, en som 
får tillbedjas. Samtidigt finns det två 
på tronen, två som tillbedjes, två som 
delar en unik, gudomlig beteckning. 
På detta sätt visar Uppenbarelsebo-
ken att Jesus är sann Gud och ett med 
Fadern (Joh 10:30).
 

Daniel Johansson

Ge bort Kyrka och Folks julnummer till 
vänner och bekanta!

Ge julen djup!

Ur innehållet: Det chockerande julevangeliet – Kenneth E Bailey,
Jul i söndagsskoleplanschernas värld – Dag Sandahl och Anna 
Ehde Malmberg, Den lille pojken Jesus blev väl vuxen någon 
gång? – Ailen Andersson, Julen i Lettland – Magnus Olsson,
Julkvällen – Johan Ludvig Runeberg, Jesu gudom i Markusevangeliet
– Daniel Johansson, Julens saliga ringdans – Fredrik Sidenvall, Peter
Murbeck – Gunnar Juelsson, betraktelser för helgdagarna

Priser (per styck):
1-24 ex: 30 kr, 25-99 ex: 25 kr, 100-199 ex: 20 kr, 200- ex 15 kr
Beställning:
Tel: 031-707 42 93
E-post: expedition@kyrkaochfolk.se

Anm. Ovanstående är ett prov på vad Daniel skulle ha kunnat undervisa om i Odessa.
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Sedan familjen åkte ut på en ny fyra-
årsperiod i februari har man förlagt 
sitt arbete till Khovd i västra Mongo-
liet. Det är ett nystartat projekt som 
NLM (Norsk Luthersk Misjonssam-
band) bedriver. Hittills har mycket 
av arbetet där bestått i att upprätta ett 
hus som ska fungera som kontor och 
bostad för missionärer och som i nu-
läget står färdigt.

Evangeliet har framgång också i 
Mongoliet. Jag vill här ge ett exempel 
från Bertil och Gunns ”blogg” (finns 
på Internet: meta�000.wordpress.
com) om hur Gud verkar genom våra 
missionärer:
”Onsdag i förra veckan besökte jag 
dem (familjens dödssjuke husvärd 
och hans fru) igen, då tillsammans 
med en mongolisk kvinna från för-
samlingen. Hon vittnande något om 
vad det innebär för henne att tro på 
Jesus. Vi återkom på ett nytt besök på 
kvällen också, då för att tala mer om 
dopet som jag också nämnt tidigare. 
Min mongoliska medhjälpare för-

klarade vad ordet ”Amen” betyder 
som vi avslutar våra böner med. Då 
var det stort att få uppleva det tyd-
liga “Amen” som kom över mannens 
läppar när vi nästa gång bad. Detta 
trots att han normalt sett inte längre 
kan uttrycka sig med ord. Med klara 
signaler svarade han också ja på frå-
gan om han nu önskade att bli döpt. 
Detta svar gav också hans fru, och 
jag döpte dem båda i vår treenige 
Guds namn.”
Husvärden har nu fått sluta sina dagar 
här på jorden, men genom dopet och 
tron på Kristus fick han dö i hoppet 
om att uppstå till evigt liv hos Gud i 
himmelen.

Ja, evangelium är verkligen Guds 
kraft till frälsning (Rom 1:16). Även 
om jordisk nöd och död drabbar oss 
är det en stor glädje när ordet faller 
i god jord. Må detta uppmuntra oss 
till fortsatt förbön och givande för att 
evangeliet måtte nå ut till alla!

S.A.

Nyheter från Mongoliet
Ett av de många projekt som NÖ stöder är fam. Bertil och Gunn 
Anderssons arbete i Mongoliet genom META (Missionsföreningen 
Evangeliet Till Alla). En utförlig artikel om deras arbete hade vi 
med i förra årets julnummer. Här kommer nu en kort uppdatering 
av läget i Mongoliet.
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Gåvoredovisning
JULI 2008
Gåvor 5�5.1��:00
Kollekter 19.16�:00
Summa 56�.�9�:00

Kollekter JULI 2008
Göteborgs S:t Pauli 6100, Upphärad ��5, 
Lane Ryr 5613, Gamla Hjelmseryd �00, 
Sätila+Hyssna ��9�, Björketorp+Hindås 
66�, Grönahög 1�30, Ytterby 13�9, 
Arby 331. 
Begravningar JULI 2008
Harry Gustafsson, Bäve, Lena Bast-
holm, Varberg, Karin Carlsson, Udde-
valla, Anna Svensson, Ytterby, Alma 
Gustavsson, Härlunda, Hedda Karlsson, 
Skatelöv, Erik Jonsson, Vislanda, Karin 
Johansson, Skaftö, Erik Carlsson, Bra-
stad, Sven Karlsson, Svarteborg, Sten 
Nygren, Umeå, Inga-Maj Malmgren, 
Ljung, Einar Adielsson, Spekeröd.
Hyllningar JULI 2008
Hans Nelson, Harestad, Gertrud Eriks-
son, Hajom, Allan Gunnarsson, No-
rum, Hanna Jakobsson, Skaftö, Kerstin 
Bogren, Uddevalla, Else-Britt Jönsson, 
Mölndal, Christian Braw, Slätthög, Berit 
Svensson, Solberga.

AUGUSTI 2008
Gåvor 53.�35:00
Kollekter ��.3�6:50
Summa �1.��1:50

Kollekter AUGUSTI 2008 
Häradshammar 903, Östra Husby �5�, 
Krogsered 350, Slätthög �30, Fard-
hems pastorat �315, Kungälvs kyrkl 
samf 1�0, Kungälv 3669:50, Slätthög 
�39+1190, Dannike 6�0, Länghem �1�, 
Södra Åsarp 193, Bro (Vikorne) ���1, 
Brastad �9��, Tostared 1�60, Hajom 
1550+��50, Hindås 10�0, Göteryd 
����, Nybro-Bäckebo kyrkl samf �16.

Begravingar AUGUSTI 2008
Harry Gustafsson, Bäve, Elise (Lisa) 
Larsson, Solberga, Alva Gustafsson, 
Solberga, Karl-Erik Karlsson, Älvsborg, 
Helge Magnusson, Uddevalla, Johan Jo-
hannesson, Hede (Sörbygden), Walfrid 
Fellman, Jakobstad, Finland.
Hyllningar AUGUSTI 2008
Berit Svensson, Solberga, Sven Mell-
berg, Älvsborg, Martin Lindh, Kungälv, 
Elsie Andersson, Kyrkhult, Allan Gun-
narsson, Norum, Lydia Birgersson, Yt-
terby, Sven Martinsson, Uddevalla, Ing-
rid Andersson, Ytterby.

SEPTEMBER 2008
Gåvor �5.�60:00
Arv 1�1.�95:9�
Kollekter 1�.95�:50
Summa ��0.010:��

Kollekter SEPTEMBER 2008
S:t Markus i Lund 900, Malmberget 
��0, Dorotea-Risbäck 611, Rönö (Vik-
bolandet) 1�0, Kungshamn 960, Sol-
berga 590+��, Spekeröd �30, Ucklum 
�1�, Gamla Hjelmseryd 55�, Kungsäter 
6�5+1015, Pjätteryd ��9�, Rödbo �5�5, 
Hede (Sörbygden) 5��, Krokstad 160.
Begravningar SEPTEMBER 2008
Sven-Åke Andersson, Jörlanda, Gull 
Steij, Släp, Rut Lennblad, Göteborg, 
Hulda Samuelsson, Kareby.
Födelsedagar SEPTEMBER 2008
Iris Hansson, Göteborg, Stefan Sträng, 
Göteryd, Bengt Jakobsson, Kungälv, 
Olle Olsson, Stenungsund, Berit Svens-
son, Solberga, Håkan Larsson, Hajom.

Missions- arbets- och sykretsar tredje 
kvartalet 2008
Lekaryd �000, Skene �000, Fotskäl 
1000.
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Posttidning B

Adressändringar meddelas kassören! 
Nordisk Östmission, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Nordisk Östmission
tackar varmt och innerligt sina många 
medarbetare och gåvogivare för det 

gångna årets trofasta stöd och arbete 
i missionsverksamheten och önskar en 
riktigt God jul och ett välsignat nytt år!


