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slå ner ondskan, precis som han vid 
frestelsen i öknen avstod från att an-
vända sin makt till sin egen fördel 
och göra stenar till bröd. 
Den stora hemligheten är att Jesus grips 
för att kunna befria oss. När Jesus förs 
bort med bundna händer har det en 
mycket djup innebörd. ”Skriften skulle 
gå i uppfyllelse.” Jesus låter sig gripas 
och bindas för att kunna förlossa, lösa 
och befria oss. Det var detta som profe-
terna t.ex. Jesaja i Gamla Testamentet 
talat om: ”Straffet var lagt på honom, 
för att vi skulle få frid och genom hans 
sår blir vi helade.” Våra synder är inget 
vi kan ta det lättvindigt med. Våra syn-
der är något verkligt, som binder oss. 
De binder oss till döds, ty syndens lön 
är döden. 
Men nu blir Jesus bunden för att kunna 
lösa oss. Han blir bunden och går mot 
sitt lidande och sin död för att kunna 
förlossa oss och befria oss från syndens 
och dödens band. Och eftersom Jesus 
är en fullkomlig Frälsare som vunnit en 
fullkomlig försoning på korset, kan han 
fullkomligt lösa oss från alla synder när 
vi bekänner dem inför honom.
Nu kan vi som kristna människor, 
genom tron på Jesus, leva som fria 
och förlösta människor. Vi ska frimo-
digt använda oss av den möjligheten. 
Kristus vill ha frimodiga och glada 
bekännare. Vi får be om detta, låta 
honom befria oss och utrusta oss med 
sin Ande. Amen.

Bengt Ådahl

”Då grep de Jesus och höll fast ho-
nom.” Markus 14:46.
Det var vad som hände i Getsemane, 
när Judas kom dit med soldaterna. 
För lärjungarna var det något fruk-
tansvärt: Deras Mästare blev gripen 
som om han var en farlig terrorist. Je-
sus hade kunnat hindra det, men han 
låter det ske. Han visste att det skulle 
ske. Gång på gång hade han talat med 
lärjungarna om det; att han skulle bli 
hånad, skymfad, bespottad, slagen, ja 
t.o.m. dödad. Men lärjungarna för-
stod det inte.
Ända från krubban i Betlehem går 
det en rak linje till korset på Golgata. 
Änglarna sa ju till herdarna utanför 
Betlehem att en Frälsare var född. 
Och det var nu som Jesu stora fräl-
sareverk skulle genomföras. Det är 
märkligt hur Gud för sin plan igenom, 
mitt i människors svek och ondska. 
Det är märkligt att Jesus låter sig gri-
pas. Folkhopen som kom ut var be-
väpnad, men hade inte behövt vara 
det. Jesus gjorde inget motstånd och 
tillät inte heller sina lärjungar att göra 
det. Petrus tänkte visa att han inte 
svek sin Herre och drog sitt svärd, 
men Jesus sa: ”Stick tillbaka ditt 
svärd!” Det är inte fel att försvara sitt 
land eller rätten med vapen, men man 
kan aldrig försvara Jesus med svärd. 
Här sker alltså detta märkliga att han 
som har all makt ser ut att vara full-
ständigt maktlös. För vår skull avstår 
Jesus från att använda sin makt och 

Betraktelse
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Ukraina
Vi hör dagligen om det svåra läget 
i Ukraina. Oppositionen mot presi-
dent Janukovytj har nu blivit så stor 
att man fruktar att detta kan leda till 
inbördeskrig. Janukovytj vänder sig 
framförallt österut och betraktas som 
Putins (presidenten i Ryssland) man. 
Mot sig har han en opposition som 
vill att Ukraina istället skall bli ett 
mer västerländskt land. Men det är 
ingen enad opposition så även om 
presidenten skulle avgå, så är det inte 
säkert att det kommer att bli lugnt. 
Stridigheterna förekommer fram-
förallt i huvudstaden Kiev och som 
så ofta är det oskyldiga människor 
som kommer i kläm. Från Barnens 
ambassad i Kiev har vi fått ett nöd-
rop. Här är det många som inte ens 
får mat för dagen och som Barnens 
ambassad vill hjälpa. Nordisk Öst-
mission har därför sänt över en extra 
gåva under januari månad. 

Lettland
Vi har bjudit hit ärkebiskopen från 
Lettlands evangeliskt lutherska kyr-
ka till vårt årsmöte söndagen 6 april. 
Årsmötet kommer att hållas i Göte-
borgs S:t Pauli församling. Vi kom-
mer då att vara med i församlingens 
ordinarie högmässa och efteråt sam-
las vi i församlingshemmet för kyrk-
kaffe och föredrag av ärkebiskop Va-

nags som talar om Lettland och den 
evangeliskt lutherska kyrkan. 
Med anledning av detta besök har 
detta nummer av tidningen fokuse-
rats på Lettland. Nordisk Östmission 
har haft kontakter med Lettland i 
många år. Det är säkert 20 år sedan 
jag själv var där och besökte några av 
våra dåvarande samarbetspartners. 
Sedan dess har Lettland tillsammans 
med de andra baltiska länderna Est-
land och Litauen  gått igenom en stor 
ekonomisk kris, som man nu håller 
på att resa sig från. I vissa hänseen-
den går detta så bra att de baltiska 
länderna har fått mycket beröm för 
hur man har hanterat sin ekonomi. 
Inte desto mindre är den lutherska 
kyrkan i stort behov av stöd från oss. 
Framförallt fortsätter vi att stödja 
den prästutbildning som återupptogs 
vid Lutherakademin för några år se-
dan. Vi ger nu stöd för ett tredje läsår 
genom att bidra till lärarnas löner. 
Våra planer är att fortsätta detta stöd 
i ett antal år framöver. Det är oerhört 
viktigt att det finns män i Lettland 
som kan predika om Gud och hans 
gärningar för det lettiska folket. 
På FFG (Församlingsfakulteten i Gö-
teborg) har det inletts högre teologisk 
utbildning STM. Den första delen av 
dessa studier har genomförts under 
januari månad då professor Masaki 
har hållit en intensivkurs i liturgi i 

Ordförandens spalt
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för att för studenterna berätta om 
Lettland och kanske också diskutera 
ett utökat samarbete. 
Välkomna till årsmötet! Jag hoppas 
få se många av er i S:t Pauli sönda-
gen 6 april. 

Martin Wihlborg

Göteborg. Nordisk Östmission har 
här stått för stipendier till två kurs-
deltagare från Lettland. Vi har lovat 
att fortsätta detta stöd om och när 
denna utbildning fortsätter.
Ärkebiskopen kommer också under 
sitt besök i Göteborg att besöka FFG 

Lutherdom i Lettland
Nedanstående artikel är en förkort-
ning och bearbetning av en artikel 
som var införd i Nordisk Östmis-
sion för tio år sedan, i nr 1/2004. I 
det numret kan man också läsa om 
lutherdomen i Estland. Lutherdomen 
i Litauen behandlades i nr 2/2004 
(samt 3/2009). I nr 2/2004 finns ock-
så en lista på källor och litteratur.

Baltikum och dess lutheraner
En bakgrund
I gången tid fanns inte riktigt samma 
statsgränser som nu, och inte heller 
var de lutherska församlingarna och 
deras kyrkliga överhet ordnade som 
de är nu. Nuvarande uppdelning är 
i stort sett från slutet av 1910-talet. 
På grund av de politiska händelserna 
på 1940-talet har det funnits exilkyr-
kor ”i väst” bland flyktingarna från 
Baltikum och deras ättlingar. Efter 
att järnridån dragits undan är de kan-
ske nu mer som ”kyrkor i utlandet” 

eller bara utlandsförsamlingar. När 
området styrdes av furstar i Stock-
holm, Warszawa eller S:t Peters-
burg (Moskva) var det indelat i olika 
konsistorialområden. I denna del av 
världen har nämligen de evangelisk-
lutherska domkapitlen (stiftsledning-
arna) överlag kallats konsistorier, 
liksom förr i Sverige. Det gäller både 
med och utan tsaren, och därmed 
också nu för tiden. Före 1832 fanns 
utöver Kurlands kyrka också kyrklig 
överhet i Riga, Reval och på Ösel. 
Därefter blev indelningen Estland, 
Livland och Kurland, i enlighet med 
de borgerliga guvernementen (pro-
vinserna). Gränserna har under tider-
nas lopp alltså ändrats. Ett exempel 
är församlingen på Runö, som bytt 
överhet från Riga till Tallinn. I Dor-
pat/Tartu finns ett universitet, som 
hade en teologisk fakultet, på sin tid 
den enda evangeliska fakulteten i 
hela det ryska riket1. 

1 Universitetet grundades ursprungligen 1632 av Gustav II Adolf. Det stängdes sedermera, tiden 
runt det stora nordiska kriget under 1700-talets två första årtionden var nämligen ganska förvirrad, 
men återöppnades av ryska myndigheter 1802, bl.a. för att folk inte skulle åka till Tyskland för att 
studera. Ändå fick ”Universitetet i Dorpat” en ganska tysk prägel.
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Nu har det blivit så här
På ruinerna av den tsarryskt regle-
rade evangelisk-lutherska kyrkan 
uppstod Estniska evangelisk-luth-
erska kyrkan (EELK) och Lettlands 
evangelisk-lutherska kyrka (LELB). 
Dessa två samfund, har både före, 
under och efter kommunisttiden när-
mast varit av typen liten folkkyrka, 
efter andra världskriget väl mycket 
liten. Den evangelisk-lutherska kyr-
kan i Litauen är däremot en allmänt 
erkänd minoritetskyrka i ett övervä-
gande katolskt land. 

Baltikum under början av
reformationen
Martin Luther skickade 1523 ett brev 
till ”alla kristna” i Riga, Reval och 
Dorpat, städer som då alla tre synes 
ha räknats till Livland. Redan året 
därpå beslöt de styrande i Reval, el-
ler Tallinn som är det estniska nam-
net, att reformationen skulle införas 
i hela landet. Från denna tid kan vi 
alltså räkna med luthersk tro och 
lutherska församlingar i området från 
Finska viken och söderut. Reforma-
tionen skedde givetvis inte över en 
natt, men i norra delen av Baltikum 
är sedan den tiden den lutherska tron 
den mest omfattade bland de kristna 
bekännarna2. I söder dominerar däre-
mot den romersk-katolska kyrkan. I 
grova drag följer kyrkotillhörigheten 
1629 års svensk-polska gräns. 

Lutheraner med furste i
Stockholm och i S:t Petersburg
Under den svenska tiden infördes 
också ett system med kyrkoförmyn-
dare eller kyrkoföreståndare, lekmän 
som tillsammans med pastorn hade 
en ledande ställning i församling-
arna. De motsvarade de rikssvenska 
kyrkvärdarna. De svenska herrarna 
var också mån om att delge god kris-
ten kunskap också åt sina medbor-
gare av estnisk stam. Man ville att 
ungdomen skulle fostras i den rätta 
läran. Den svenska tiden tog i prakti-
ken slut 1710 i Estland och Livland, 
men på papperet dock inte förrän i 
och med freden i Nystad 1721.
År 1832 stiftades det i det dåvarande 
Ryssland en kyrkolag som skulle gäl-
la alla evangelisk-lutherska försam-
lingar i tsarens rike. Den kom därför 
också att gälla i de baltiska provin-
serna, men inte i storfurstendömet 
Finland. Ungefär samtidigt kom ock-
så en gemensam kyrkohandbok, som 
fanns i olika utgåvor för olika språk.

Lettland
Livland och Kurland
Reformationen kom tidigt till Riga. 
Det skedde i början av 1520-talet, 
och störst genomslag fick den i stä-
derna. På landsbygden var det an-
norlunda. När Polen 1561 fick välde 
över Livland (nuvarande södra Est-
land och norra Lettland, vilket betyd-

2 Det finns dock ett antal ortodoxa trosbekännare, dels p.g.a. övergångar under 1800-talet, dels 
p.g.a. invandring under sovjettiden.
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de att det fanns två folkspråk i pro-
vinsen), sökte man återföra området 
till den katolska tron.
Flera herrar har alltså slagits om 
makten i det som nu är Lettland. Det 
har också påverkat vilken trosbekän-
nelse som människor har. Lutheraner, 
katoliker och gudlösa har mänsk-
ligt att döma gynnats av att tillhöra 
Sverige, Polen och Sovjetunionen. 
Kurland var lutherskt även under den 
polska tiden, alltså fram till 1795.

Svenska tiden 
Den svenske kungen blev herre i 
Riga 1621, och 1629 tillkom ett 
krigsstillestånd mellan Sverige och 
Polen. Även i svenska Livland fö-
rekom det en mängd kyrkoförvalt-
ningsproblem. Man sökte dock rent 
allmänt främja luthersk tro och lära. 
Man fick då bekymmer såväl med 
allmogens okunnighet och likgiltig-
het för kristendomen som med adelns 
självsvåld. Den förste kyrkoledaren i 
Riga som insattes av svenskarna var 
superintendenten Hermann Sam-
son, en bekant till Axel Oxenstier-
na. Därefter följde flera olika män 
på den posten. På många olika sätt 
ville man undervisa i kristen tro ute 
i församlingarna, där både kyrkliga 
byggnader och människors hjärtan 
kunde vara ödelagda. Orsaken till 
ödeläggelsen kunde t.ex. vara krigs-
händelser och övertro. Men någon 
riktig förbättring blev det dock inte 
förrän 1686 års kyrkolag infördes 

också i Livland. Betydelsefullt var 
också att livländare fick tillträde 
till yrken som de tidigare inte kun-
nat ha och att församlingarna fick en 
bit mark av kungen i samband med 
reduk tionen3. Kyrkolagen fick man 
be hålla även sedan tsaren hade tagit 
över makten från svenskarna. Mot 
slutet av den svenska tiden kunde 
äntligen bibeln på lettiska ges ut. 
Översättningen var utförd av prosten 
Glück.

Tsarrysslands välde övergår i det 
självständiga Lettland
Den första ryska tiden i Lettland bör-
jade alltså 1721 för södra Livland 
och 1795 för Kurland. När Tsarryss-
land hade makten tycks man ha styrt 
med tyska som förvaltningsspråk. 
Under den tiden var dessutom ofta 
prästerna tyska även när försam-
lingsborna talade lettiska. 
Lettlands evangelisk-lutherska kyr-
ka grundades alltså på ruinerna av 
den tsarryskt reglerade evangelisk-
lutherska kyrkan. Dock fick man två 
biskopar p.g.a. bekymmer med olika 
språkgrupper. Eventuellt kunde man 
betrakta det som två kyrkosamfund. 
Efter de flesta tysktalandes utvand-
ring 1939 har det fram till 2007 bara 
varit en ledare i sänder i hemlandet. 

Kommunism som kyrkans
motståndare
När kommunisterna tog makten i 
Lettland 1940 började en svår tid för 

3 Dvs. indragning av adelsgods till kronan.
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kyrkan. Rådsrepublikens ledning, 
d.v.s. ytterst Kreml, ville ta ledning-
en över den, för att göra den foglig 
mot makthavarna. Under förföljel-
setiden slutade många anlita kyrkan, 
och antalet troende minskade. Jäm-
för man med Estland tycks betydligt 
fler kyrkor ha stängts eller förstörts. 
Efter Stalins död blev det lättare, 
men sedan kom Chrusjtjov och hans 
styre innebar en skärpning på det re-
ligiösa området. Under sovjettiden 
stod som biskopar i kyrkans ledning 
först G. Tūrs, en av många taktiker i 
kyrkohistorien, därefter 1968 P. Kle-
peris, myndigheternas handgångne 
man som bara hade en ämbetstid på 
en sommar, sedan J. Matulis, som 
vigdes av Sven Danell, och slutli-
gen Eriks Mesters, som fick sluta när 
den kommunistiska tiden led mot sitt 
slut. En vicebiskop hann aldrig bli 
ordinarie.

Frihet under läroansvar 
Under den lettiska statens nyvunna 
frihet var först K. Gailitis biskop 
(1989-1992). Efter hans hastiga död 
valdes den då rätt unge Janis Vanags 
till ärkebiskop, ett ämbete som han 
fortfarande innehar. År 2007 tillkom 
det ytterligare två biskopssäten, och 
sedan dess är Pāvils Brūvers (f 1949) 
biskop i Liepaja och Einārs Alpe (f 
1963) biskop i Daugavpils.
Pastorerna utbildas vid Lutherakade-
min i Riga. Lettlands evangelisk-luth-
erska kyrka (den traditionella folkkyr-
kan, LELB) har gemenskap både med 
Lutherska världsförbundet (LVF) och 
Lutherska kyrkans Missourisynod 
i USA, vilken själv inte tillhör LVF. 
LELB har omkring 300 församlingar 
men inte alls lika många pastorer. 
Vidare har man hjälp av evangelister 
(d.v.s. prästkandidater och veniater).

Anders Eliasson

Parti av Riga. Foto: Stefan Nyholm
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Feldmanis, stads- och lantpastorn samt kyrkoläraren
Pastor Roberts Feldmanis (4 aug 1910 – 28 maj 2002), som återkom till 
Lettland 1954 efter sin sibiriska 
fångenskap, har haft ett stort 
inflytande i Lettlands evange-
lisk-lutherska kyrka. Han hade 
redan som barn fått flytta runt i 
den del av världen som seder-
mera blev Sovjetunionen. Efter 
att först ha studerat pedagogik 
förstod han att hans kallelse var 
en annan, varför han påbörjade 
studier i teologi. Han prästvig-
des när han var 25 år gammal. 
Sedan Lettland ockuperats av Sovjetunionen kom han att få tjänst vid 
Jesus-kyrkan i Riga. År 1950 arresterades han och hamnade först i 
KGB:s fängelse, och senare i fångläger vid Vita havet. Frimodigt tjänst-
gjorde han efter återkomsten till Lettland i Katlakalns och Olaine, trots 
de ateistiska makthavarnas motarbete. När ålderdomen närmade sig 
tilldelades han tjänst i Gustav Adolfs-kyrkan i Mezparks i Riga. Många 
ungdomar, framför allt unga män, sökte sig till honom. Av dessa, som 
gick under benämningen ”Feldmanis söner”, är nu många präster, som 
ser Feldmanis som sin andlige fader. Genom Feldmanis arbete och 
att han också hade hand om delar av den lutherska kyrkans utbildning 
kom det nytt blod in i kyrkan. Det Feldmanis fick göra under sina sista 
år har lagt en god grund för församlingslivet, och har bidragit till att man 
velat hålla fast vid den heliga Skrift och den lutherska kyrkans bekän-
nelseskrifter.

Kalnins, pastorn som fick ett närmast kontinentalt
tillsynsansvar.
Under 1970-talet fick pastor Harald Kalnins uppdraget att först fortsatt 
betjäna tyskar i Riga och sedan betjäna tyskar i hela Sovjetunionen, 
vilka därigenom räknades som medlemmar i LELB. Detta synes ha 
skett med myndigheternas goda minne, även om man från kyrkligt 
håll inte alltid gjorde som myndigheternas företrädare ville. Det ver-
kar som om lutherska pastorer i kommunistiska länder under 50-70 
år hade anledning att tänka ”lirka eller icke lirka, det är frågan”. Kal-

 Foto: Magnus Olsson
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nins har också anknytning till NÖ, eftersom det var han som gav vår 
missionär Waldemar Wardaschko kallelsen att vara luthersk pastor 
i Charkiv i Ukraina. Det var också under Kalnins ledning som Vik-
tor Gräfenstein blev pastor och sedermera superintendent i Odessa. 
Gräfenstein har berättat varmt om Kalnins, och då även hur han kom 
på besök till Kazakstan (se NÖ 4/2006).

Haralds Kalniņš – så hans lettiska namnform – föddes i S:t Petersburg 
22 juli 1911 av en lettisk far och en tysk mor, och flyttade till Riga 1919. 
Åren 1933-37 studerade han vid S:t Chrischona-seminariet i Bettingen 
BS i Schweiz. Efter att en tid tjänstgjort i Elsass återvände han till Lett-
land. Han tjänstgjorde delvis som fältpräst. Efter att ha blivit änkling gifte 
Kalnins om sig, och han var far till fyra barn. År 1951 vigdes han till kyr-
koherde och han blev också kallad till docent i teologi. Parallellt med att 
han var kyrkoherde i Riga Jesus-församling började han 1967 att betjä-
na de runt om i Sovjetunionen spridda tyska lutheranerna. År 1980 blev 
han superintendent med biskops funktion över dessa tyskar. Han upp-
höjdes till biskop 1988 och stannade kvar på denna post över Sovjet-
unionens fall och vidare in på 1990-talet. Han dog den 27 oktober 1997 
i Riga och begravdes på Saulkrasts gravgård i Riga den 1 november. 

Bilden kommer från Sam Dahlgren
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Janis Vanags föddes 1958 och växte 
upp i Liepaja i sydvästra Lettland. 
Någon kristen fostran förekom inte i 
hemmet, men det fanns en sorts re-
spekt för kristen tro. Han tycks dock 
alltid känt närvaron av en andlig 
värld omkring sig. Efter gymnasiet 
började Vanags studera kemi i Riga. 
Hans religiösa intresse fanns fortfa-
rande kvar, men sköts i bakgrunden. 
Likt många jämnåriga attraherades 
han emellertid av österländskt reli-
giöst tänkande och var en tid med i 
krishna-rörelsen. Långsamt vaknade 
frågan vad man gör med all barlast, 
synden.
Det första verkliga mötet med kristen 
tro ägde rum som av en tillfällighet. 
Hans bror bjöd in honom att följa 
med till den kyrka brodern besökte. 
Det blev en upplevelse av kyrko-
rummet med glasmålningar och en 
spännande predikan. Så började han 
att besöka kyrkan regelbundet. Den 
första allvarliga kristna upplevelsen 
fick Vanags i Gustav Adolfs-kyrkan 
i Riga. En balanserad undervisning 
som blev till stor hjälp. Det slutliga 
valet kom genom en erfarenhet av Je-
sus Kristus. ”Det kom ett ögonblick, 
då jag förstod att han varit med mig 
hela tiden”, berättar Vanags själv. 

”Tag ditt kors och följ mig” säger Jesus.

”Då förstod jag att han väntat på att 
jag skulle sluta med att leka med 
österländska religioner och liknande 
och börja tänka på honom.”
Vanags kom i kontakt med flera pas-
torer och även akademiska lärare 
som teologiska fakultetens dekanus, 
professor Akmentins och professor 
Feldmanis. Vanags började studera 
vid seminariet i förvissning om att 
han funnit något stort och ville vara 
en del av detta. Efter en ganska kort 
studietid blev han ordinerad, vilket 
ledde till något mycket betydelsefullt 
för honom och hans familj.
Innan han blev bekännande kristen 
hade han arbetat som lärare, men 
den tjänsten förlorade han när det 
blev känt var han stod. Det betydde 
att han måste finna en ny försörjning 
för sig och familjen: ett dubbelarbete 
som kloakrensare och fönsterputsare. 
Det blev erfarenhet som han räknar 
som en rikedom.
”Det var en salig känsla för mig när 
jag ställdes allra längst ned på den 
sociala trappstegen. Det var lätt att 
acceptera, då jag visste att det var 
ett offer inför Gud. I den då rådan-
de politiska situationen gav det mig 
en otrolig känsla av befrielse.” Han 
hade aldrig känt sig fri som lärare, 

En annorlunda väg som återspeglar mångas liv i Östeuropa
”Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors

Och följa mig.” Matt 16:24
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eftersom han hade så mycket att för-
lora: status, möjlighet att få en ny bo-
stad m m. När han förlorat allt detta 
visste han att han inte kunde komma 
lägre. ”Jag levde och kunde lovprisa 
Gud medan jag utförde mitt arbete”.
Det var emellertid illegalt på den 
tiden att ha två arbeten varför han 
måste välja bort ett. Senast den 8 de-
cember skulle han vara tvungen att 
ge besked. I det läget kallade ärke-
biskopen till ordination den 1 decem-
ber och fr o m den 8 december skulle 

han vara pastor i två församlingar i 
Saldus. Detta skedde 1985.
Vanags såg dessa datums samman-
träffande som ett tecken från Gud, 
att det var den vägen han skulle gå. 
Det skulle betyda att han och hans 
familjs framtid skulle bli både oviss 
och oförutsägbar. Pastorerna fick fin-
na sig i att de endast garanterades det 
fundamentala för sitt uppehälle, och 
att de i praktiken utgjorde ett slags 
parior som obevekligen uteslöts 
från hela det ”normala” samhället. 

Janis Vanags besöker Nordisk Östmission år 2006.
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Formellt sett var kristendomen vis-
serligen helt laglig, men den levande 
aktiva personliga upplevda kristna 
tron var icke önskvärd. Det var de 
hemliga mötena i privata lägenheter, 
bönemöten och  ”inofficiella” studier 
vid det teologiska seminariet. Några 
av de mest aktiva arresterades och 
dömdes till många års straffarbete i 
arbetsläger. Andra lyckades klara sig. 
I varje fall skulle så gott som alla ut-
tryck för en personlig kristen tro hål-
las hemliga.
I Saldus arbetade Vanags med att 
bygga församling samtidigt som han 
med norsk hjälp byggde ett centrum 
för bibel och diakoni. Det skulle bli 
av stor betydelse i uppbyggnaden av 
kyrkan efter frigörelsen från ockupa-
tionsmakten.
Efter sju år valdes Vanags till ärke-
biskop 1992 endast 35 år gammal, en 
tjänst som han alltjämt uppehåller, 
numera tillsammans med två andra 
biskopar, vars tjänster inrättats under 
de senare åren. Han vigdes av Hen-
rik Svenungsson från Stockholm. 
Som ärkebiskop har han haft en stor 
arbetsbörda i restaureringsarbetet av 
kyrkan med fattiga församlingar och 
alltför få pastorer. Den uppskattning 
han rönt för detta visade sig när han 
med stark majoritet, i enlighet med 
kyrkan konstitution, omvaldes till är-
kebiskop efter ett antal år. 
Viktigast för varje kristen, i syn-
nerhet för pastorer, är enligt Janis 

Vanags att göra som Jesus sade: för-
neka sig själv, och om det behövs, ta 
sitt kors på sig. Må Gud styrka oss 
till det närhelst vi är kallade att göra 
det! tillägger han. Ärkebiskopen ser 
det första, att förneka sig själv som 
svårare än det andra att ta sitt kors. 
Människan har en tendens att planera 
sitt liv och se framåt, att drömma om 
sina möjligheter. Resultatet blir band 
som binder och till slut känner man 
sig helt bunden och är knappast i 
stånd att tjäna någon annanstans och 
vill därför inte bryta upp.
Den lettiska kyrkan har med sin är-
kebiskop i spetsen blivit en faktor att 
räkna med även bland andra kyrkor. 
Utifrån erfarenheterna av förföljelse 
har man tagit en stark ställning för 
Bibel och Bekännelse i ekumeniska 
sammanhang.
Vanags har tillsammans med andra 
lutherska biskopar i Baltikum, både 
tjänstgörande och emeriti framfört 
vad Guds ord lär i viktiga teologiska 
och kyrkliga samhällsfrågor.
Vanags har besökt Nordisk Östmis-
sion två gånger tidigare, nämligen 
1998 och 2006, och vi räknar med 
att han kommer till årets årsmöte (se 
årsmötesannonsen).
Som källa för denna artikel har främst 
boken ”Ceriba. Hoppet sjunger i gry-
ningen” använts. Den skrevs av Mara 
Zviedre och utgavs av Församlings-
förbundets förlag i Finland 1995.

Bengt Westholm 
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Allmän information om
Lutherakademien
Lutherakademien ligger i den histo-
riska stadskärnan i Riga, nära S:t Pe-
terskyrkan. Den är baserad på sund 
luthersk teologi och ”de händelser… 
som de som redan från början var 
ögonvittnen och ordets tjänare, har 
meddelat oss.” (Luk. 1:1-2). Sam-
tidigt är det ett ständigt pågående 
arbete att inte låta kulturella, ling-
vistiska, filosofiska och andra mot-
sättningar stå i vägen för evangeliets 
förkunnelse. Med andra ord önskar 
Lutherakademien att troget hålla sig 
till Bibelns och den lutherska bekän-
nelsens lära men samtidigt vara mis-
sionerande och välkomnande.
För närvarande är det ca 70 studen-
ter, varav 46 är teologistuderande. 
På kyrkomusikprogrammet studerar 
12 elever för att kunna bistå pastorn 
i det liturgiska livet i Kyrkan med 
orgelspel och körledning. Det är ett 
växande behov av kvalitativ kyrko-
musik i Lettland. 12 stycken studerar 
vid ett lekmannaprogram för att för-
bättra sina teologiska och tjänande 
kunskaper för att hjälpa pastorer i 
deras arbete i församlingarna.
2011 blev Lutherakademien offici-
ellt ackrediterad. Det innebär att de 
blivande pastorerna får en examen 
som är godkänd av staten. Några av 
dessa kan då också jobba i offentliga 
skolor som lärare i religionskun-
skap. Utöver detta positiva besked 

Lutherakademin Riga

har Lutherakademien gjort anmärk-
ningsvärda framsteg under sina för-
sta år som ackrediterad institution. I 
en lista gällande kvaliteten på under-
visningen vid högskoleutbildningar 
nådde Lutherakademien en sextonde 
plats (av 58 institutioner). Samtidigt 
har staten krav på skolan. Ett av de 
hårdaste kraven att leva upp till är att 
kunna tillgodose lönerna vid fakulte-
ten.

Ledarskap
Lutherakademiens rektor är ärkebis-
kop Janis Vanags. Han undervisar 
också i två ämnen och leder hög-
mässa varje fredagskväll. En annan 
ledningsorganisation för skolan är 
senaten som sysslar med de dagliga 
utmaningar, beslutar i strategiska frå-
gor och arbetar med studieschemat. 
För närvarande är pastor, doktor Did-
zis Stilve ordförande för senaten.

Fakulteten
Alla tre heltidsanställda lärare – Dr 
Sandra Gintere, Dr Guntis Kalme 
och Dr Didzis Stilve – har tagit sin 
doktorsexamen inom Missourisyno-
den i USA (ett luthersk kyrkosam-
fund). Utöver det är ytterligare tolv 
lärare deltidsanställda. Lärarna håller 
vesper varje kväll.

Studentliv
Det är inte lätt att vara student vid 
Lutherakademien. I idealfallet skulle 
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Att tjäna Herren Kristus i Lettland

studenter bli prästkandidater och redo 
för prästvigning först efter examen. 
Sanningen är dock den att många duk-
tiga studenter får förfrågningar om att 
tjäna i Kyrkan redan före examen. Det 
ställer ytterligare krav för många stu-
denter då de måste både studera och 
arbeta på samma gång. För att kunna 

överleva tvingas dessutom många stu-
denter att arbeta vid sidan om studi-
erna i ett vanligt profant yrke, vilket 
ökar kraven ytterligare. För att hjälpa 
studenter är lektionstiderna på kväl-
larna – mellan 17.30 och 20.45.

Didzis Stilve
övers. S.A.

Jag heter Magnus Bengtsson och har 
tjänstgjort som präst i Lettland sedan 
Annandag Pingst 2003 då jag präst-
vigdes i Rigas Domkyrka samtidigt 
med Hans Jönsson. I denna artikel 
kommer jag att berätta om likheter 
och skillnader jämfört med Sverige. 
Vad som är sämre än i Sverige är de 
ekonomiska förutsättningarna. Taket 
på vår kyrka i Aluksne i nordöstra 
Lettland (www.aluksne.lv) läcker och 
har gjort så länge. Det skulle behövas 
cirka en miljon SEK till ett nytt tak 
vilket är en astronomisk summa för 
oss. Församlingens budget ligger på 
cirka 400 000:- SEK om året och om 
det inte sker något radikalt under vet 
jag inte hur vi ska kunna laga taket, 
vilket givetvis är ett synnerligen all-
varligt problem. All verksamhet utom 
gudstjänsterna äger rum i ett försam-
lingshem där jag också har en tjänste-
bostad. Det är relativt ändamålsenliga 
lokaler, men vedeldade. Här är inte 
sällan -20 till -25 grader på vintern 
och varje år har det då och då krupit 
ner till -32. Vi har en vaktmästare som 

eldar men ibland måste exempelvis 
bibelstudier äga rum med ytterkläder 
på. Jag tjänstgör i ett relativt fett pas-
torat med lettiska mått. Men många 
präster lever under mycket knappa 
omständigheter och i många försam-
lingar är de ekonomiska och materi-
ella förhållandena betydligt sämre. 
Detta är dock det enda som jag upple-
ver som allvarligt sämre än i Sverige.

Vad som utan tvivel är betydligt bättre 
är framförallt det teologiska klimatet. 
Inom den lutherska kyrkan är det stora 
flertalet präster och lekmän överens 
om en grundläggande klassisk och 
konservativ teologi. Det finns vissa 
spänningar mellan gammal- och hög-
kyrklighet men så värst allvarliga är 
de inte. Nästan alla är överens om the 
fundamentals, d.v.s jungfrufödelsen, 
Kristus uppståndelse, att Bibeln är 
Guds ord o.s.v. Liberalteologer finns, 
men de är betydligt färre än i Sverige 
och har betydligt mindre att säga till 
om. Situationen är ungefär densamma 
inom alla konfessioner. Det gör också 
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det ekumeniska klimatet betydligt 
mera fruktsamt än i Sverige. De dog-
matiska skillnaderna existerar givet-
vis,  men alla kristna kyrkor är överens 
i etiska frågor, undantaget preventiv-
medel. Vad det gäller aborter, en klas-
siskt kristen sexualmoral, homosex, 
diverse tvivelaktiga medicinska expe-
riment och liknande, så talar alla kon-
fessioner med en röst i samhällsdebat-
ten. Politisk inblandning i kyrkoråden 
finns inte heller. Kyrkorådet väljs en-
bart ur den gudstjänstfirande försam-
lingen. Den s.k ämbetslinjen fungerar 
också vilket innebär att alla frågor som 
rör kristen lära, kyrkas upplåtande, 
gudstjänsternas utformning, musik i 
Gudstjänsten o.s.v är enbart prästens 
kompetens. Den massiva liberalism, 
intolerans och åsiktslikriktning som 
präglar det svenska samhället har inte 
kommit lika långt än. Västeuropas och 
EU:s åsiktsimperialism sticker natur-
ligtvis upp sitt fula tryne, men det är 
inte lika allvarligt som i Sverige. Man 
kan inte driva en biblisk pastoral helt 
utan motstånd men med betydligt 
mindre motstånd än i Sverige. Dure-

formen är inte genomförd i Lettland, 
och klassiska konservativa värden har 
en starkare ställning än i Sverige. Ex-
empelvis förvärvsarbetar min fru inte 
så länge våra barn är i förskoleålder 
och för det får jag skattelindring, som 
höjdes från den 1:a Januari. En präst 
har ungefär samma position i samhäl-
let som han hade i en svensk småstad 
på 1960-talet (före 1968). 

Tyvärr är det så att den stora majori-
teten även i Lettland är helt blind och 
oförstående för den andliga verklighet 
som omger dem. Femtio år av sovje-
tisk ockupation och propaganda har 
satt sina spår, mycket djupt och all-
varligt i det lettiska folket. Men trots 
allt ser kyrkostatistiken bättre ut än i 
Sverige. I vår lilla småstad med cirka 
6500 invånare kommer det mellan 
55 och 70 personer till Gudstjäns-
ten en normal söndag. Det är ganska 
exakt 1% och om man räknar in alla 
kristna konfessioner så firar cirka 3% 
av befolkningen Gudstjänst en normal 
genomsnittlig söndag. Vad som är ett 
problem i Lettland, ekonomiska och 
materiella förutsättningar, är inget pro-
blem i Sverige. Vad som är ett problem 
i Sverige, liberalism, total upplösning 
av den kristna läran och samvetsofri-
het, är inget problem här. Jag är glad 
och tacksam för att Herren har lett mig 
hit. Endast Herren vet hur framtiden 
ser ut och jag vet inte hur länge Herren 
vill att jag ska stanna i Lettland. Sve-
rige är fortfarande hemma men jag har 
ingen brådska att komma hem.

Magnus Bengtsson
Aluksnes ev lut kyrka med pastorns barn 
Artur och Ilze.
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Allmänt om Lettland
Lettland är ett land med ungefär 2 
miljoner invånare, där nästan en mil-
jon bor i huvudstaden Riga som geo-
grafiskt ligger ungefär mitt i landet. 
Befolkningen består till något mer 
än hälften av etniska letter. Nästa 
stora etniska folkgrupp är ryssar och 
dessutom kan nämnas personer med 
polska rötter. Det officiella språ-
ket är ett, lettiska. Detta visar på en 
kulturmångfald som avspeglar sig 
också kyrkligt där de tre stora kon-
fessionerna lutheraner, katoliker och 
ortodoxa är jämnstora i antal och in-
flytande.

Den finansiella situationen
Den finansiella krisen har slagit hårt 
i Lettland, många som belånade sig 
före krisen har sökt sig utomlands, 
flera hundra tusen beräknas leva ut-
omlands och frågan är om och när de 
återvänder. Det är en stor del av den 
lilla folkmängden. Var tionde person 
som föds av letter föds i utlandet! 
Även om ekonomin har vänt så le-

Lettlands sociala situation
och kyrkans diakonala arbete

ver många i spåren av krisen. De 
som blivit av med jobben har ändå 
kvar sin skuld. Åtstramningar som 
skedde är bestående, t.ex. de skolor 
som stängdes förblir stängda. För att 
kunna införa euron (vilket skedde 1  
jan  i år) hade man ögonen på sig för 
att få ekonomin i balans och det be-
tonades att det inte fick slå för hårt 
mot de svaga. Någon reagerade på 
en ministers uttalande att de goda 
åren är förbi och att nu får man dra 
åt svångremmen, och sade att krissi-
tuation har det varit på landsbygden 
hela tiden! 
I möten med kommunrepresentanter 
från Sverige gjorde vi en snabbjäm-
förelse och kom fram till att en kom-
munbudget på landet är c:a 10 gånger 
mindre än en liknande stor kommun i 
Sverige. Lönerna är också 10 gånger 
lägre men priserna på många varor 
är inte mycket billigare än i Sverige. 
Därför har många sin köksträdgård 
eller sin kolonilott kvar. Många bor 
under mycket knapra förhållanden (i 
svenskt perspektiv). Många kämpar 

Som svensk har jag blivit ombedd att skriva en artikel i denna tidskrift om 
den sociala situationen i Lettland och kyrkans diakonala arbete i samband 
med det. Därför tillåter jag mig att göra det sett utifrån mina svenska ögons 
perspektiv.
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med vedeldning för att hålla kostna-
derna nere, på många ställen eldar 
varje hyresgäst med ved i sin egen 
lägenhet. 

Minimilönen – under existens-
minimum
Det finns en så kallad minimilön, 
som staten fastställer varje år som 
ett minimum för en heltid. Men det 
problematiska är att det s.k. uträk-
nade existensminimumet är högre 
än minimilönen. Många lever på mi-
nimilön, och många arbeten såsom 
lärare och sjukvårdspersonal ligger 
inte mycket över minimilönen. Med 
andra ord lever många människor 
på låginkomstnivå. Det leder till att 
många arbetar mer än full tid. Detta, 
kombinerat med arbete med vedeld-
ning och köksträdgård, gör att många 
inte har så mycket ”fritid”.

Utbildning
För familjer är skolgången en inte 
oväsentlig utgift, även om utbild-
ningen som sådan är gratis. Men 
kringkostnader kan bli rätt så stora. 
Inte överallt är t.ex. skolmaten gratis. 
När det gäller högskoleutbildning så 
är det endast ett begränsat antal av ut-
bildningsplatserna som är gratis, den 
andra delen är mot betalning. Så det 
gäller att ha bra betyg för att komma 
in på platserna utan avgift. Men om-
kostnader med boende och uppehälle 
är dryga i högskolestäderna. Studie-
bidrag är nästan obefintligt, däremot 
kan man ta studentlån genom ban-
kerna. Många gånger hänger det på 

om föräldrarna har råd att betala för 
sina barns utbildning eller inte.

Sjukvård
För många som har problem med häl-
san är vård- och medicinkostnaderna 
ibland en svår stötesten där i många 
fall släkt och vänner får hjälpa till när 
den statliga hjälpen inte räcker till. 
Man har rätt till en sjukvård till en 
”mindre” avgift men ibland kan det 
innebära att man får stå i kö en längre 
tid. Vill man gå förbi i kön kan man 
betala en större avgift och det är en 
del av systemet, men det slår mot de 
fattiga.

Socialvård
Socialvården utvecklas och helt utan 
hjälp är inte de som verkligen be-
höver det och som är beredd att gå 
till mötes. Tyvärr är alkoholproblem 
mycket stort. Det leder ofta till att 
mödrarna får ta ett stort ansvar, och 
många ensamstående föräldrar har 
det kämpigt.

Äldrevården
Denna baseras på familjen, både på 
gott och ont. Ofta får barnen ta hand 
om sina föräldrar så länge de kan. 
Ålderdomshem, serviceboende och 
hemtjänst är inte så utbyggt och det 
som finns att tillgå har många gånger 
en dålig klang om någon behöver bli 
intagen där. Kostnaderna är högre än 
en minimilön och pensionen räcker 
oftast inte till och därför görs en be-
dömning utifrån barnens inkomst hur 
stor del de ska bidra med. 
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Kyrkans diakonala arbete
Riksplanet
Kyrkan har ett väl utbyggt diakonalt 
arbete som byggts upp under åren 
med stöd från bl.a. Sverige, Tyskland 
och Norge. Det finns ett centralt dia-
konicentrum med flera anställda som 
koordinerar olika projekt och utbild-
ning för dem som arbetar inom dia-
konin. Nyligen hade man en lyckad 
diakonikonferens med flera hundra 
deltagare där också ärkebiskopen 
talade. Bland projekten kan nämnas 
soppkök, dagcenter för barn, ungdo-
mar och äldre. Dessa bedrivs ofta i 
samarbete med kommunen.

Kontraktsplanet
Varje kontrakt har också sin diakoni-
ansvariga som är som en aktiv länk 
mellan rikskyrkan och församlingen. 
De organiserar också utbildning och 

olika samlingar på kontraktsnivå. 
Som prost har jag fått förmånen att 
vara med i att utveckla diakonicen-
ter i kontraktet. När jag började hade 
det redan börjat komma regelbundna 
hjälpsändningar från Missourisyno-
dens hjälporganisation i Amerika. I 
en av kontraktets prästgårdar, som 
låg i samhället med gamla stora ut-
hus, utvecklades tanken på ett diako-
nicenter som också är en bas för kon-
traktet. Där hade under sovjettiden 
varit ett reservdelslager för traktorer 
och maskiner, det var nästan som för-
berett för att inreda ett diakonicenter 
som ser ut som en butik. Bredvid 
finns lagerlokal och ovanpå en vind 
som gör att vi utan problem kan ta 
emot en hel lastbilslast. Hela tiden 
arbetar ”butiken” en dag i veckan m 
h a frivilligarbetare där personer kan 
komma för att hitta det som passar. 
De får ta upp till två lådor per gång 
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och om de har möjlighet att ge en 
gåva är den välkommen. Till denna 
finns det nu också fyra filialer, dvs 
liknande butiker. Det är tänkt som 
en distributionsstruktur där det finns 
utbyte mellan butikerna och att per-
soner också kan komma och lämna 
det som de inte själva behöver. Finns 
det en organiserad struktur är det 
lättare att dela med sig. Dessa centra 
bedrivs på sina håll i samarbete med 
socialtjänsten, med det är vi som an-
svarar för verksamheten, därför har 
vi också möjligheten att förmedla ett 
kristet budskap i dess butiker. 
Min filosofi mot bakgrund av den 
vanlige lettens knapra ekonomiska 
förhållande är att de flesta behöver 
hjälp, inte bara de allra fattigaste el-
ler uteliggarna. Om man kan under-
lätta för någon med kläder och varor 
av olika slag har de i sin tur en större 
möjlighet att stödja sina barn och 

barnbarn med utbildning eller stödja 
äldre eller sjuka människor som de 
har kontakt med. Det är också ange-
läget för oss att få dessa utdelnings-
punkter att se ut som en ”butik” så 
att ingen skall behöva känna sig för-
nedrad att komma som tiggare utan 
att det är ordnat och sorterat och att 
det sker med respekt både för givaren 
och mottagaren. Utifrån min tidigare 
erfarenhet som församlingspräst är 
det inte alltid så lätt att hantera stora 
sändningar. Ofta har församlingshem 
och ibland även delar av kyrkoutrym-
mena tagits i bruk, och det kan störa 
det dagliga församlingsarbetet. Där-
för ser jag mycket positivt på dessa 
butiker som är i separata lokaler och 
som arbetar regelbundet och inte spo-
radiskt (en del av dem är uthus utan 
uppvärmning, så på vintern kan det 
var kallt!). Det ger en stabilitet och 
ett igenkännande från folk och även 
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för kommunledningen. Parallellt 
med att jag skriver detta ordnas det 
en hjälpsändning från Solberga till 
ett av dessa diakonicentra, och efter-
som vi har denna struktur kan vi re-
gelbundet ta emot sådana sändningar 
och är tacksamma för att kunna göra 
det. Tack till alla som skänker! Ett 
aktuellt behov för denna verksamhet 
och också för kyrkskjutsningen skul-
le vara en minibuss. Så om någon ser 
en möjlighet att hjälpa med detta, så 
ge er till känna.

Församlingsplanet
Församlingsmedlemmar har rätt att 
få ekonomiskt stöd ifrån församling-
en vid behov och i den mån försam-
lingens medel tillåter det. Diakoni är 
förstås något mer än att ge materiellt 
stöd. Det handlar också om att vara 
till hands, ge stöd och uppmuntran 
från ett andligt perspektiv. I försam-
lingen är det viktigt att inte glömma 

de äldre som varit aktiva men som 
inte kan komma till gudstjänsterna 
längre. I de församlingar där jag 
tjänstgör åker vi utöver vanliga hem-
besök i juletid runt till äldre, läser 
julevangeliet och sjunger julpsalmer. 
Vi har också regelbundet andakter på 
sjukhus och ålderdomshem.
Diakonin är en omistlig del av kyr-
kans liv på samma sätt som goda gär-
ningar utflödar från trons liv. 
Om en broder eller syster inte har 
kläder och saknar mat för dagen och 
någon av er säger till dem:  
”Gå i frid, klä er varmt och ät er 
mätta”, men inte ger dem vad krop-
pen behöver, vad hjälper det? Så är 
också tron i sig själv död, när den är 
utan gärningar.  (Jak.2:15–17)

I Kristi kyrkas gemenskap
Hanss Jensons (Hans Jönsson) 

kontraktsprost i Madonas kontrakt 
Lettlands evangeliska kyrka

Missionsdag
i Göteborgs S:t Pauli församling

6 april 2014, Femte söndagen i fastan
11 högmässa i S:t Pauli kyrka, predikan Rolf Pettersson.

Samkväm i S:t Pauligården
Föredrag om Lettlands ev lutherska kyrka,

ärkebiskop Janis Vanags, Riga
Nordisk Östmissions årsmötesförhandlingar

Avslutning
Välkomna!



NORDISK ÖSTMISSION

21

Jag fick den första lettiska utgå-
van av Bo Giertz Stengrunden i 
handen år 2002. Från första bör-
jan blev jag helt tagen av denna 
spännande och uppbyggliga bok 
och kom att läsa om den flera 
gånger. Efter ett tag började 
jag längta efter att läsa den 
också på originalspråket. Av 
ren nyfikenhet började jag att 
jämföra och studera de båda 
versionerna. Till min stora 
förvåning upptäckte jag 
snart att det fanns ganska 
stora olikheter. Det fanns 
uppenbara fel i den let-
tiska översättningen och 
på flera ställen saknades 
det text. 
Den lettiska versionen 
av Stengrunden har, 
bortsett från avslutning-
en av del 3, inte översatts 
från svenska utan från den engelska 
översättningen. Min upptäckt ledde 
till frågor om den engelska översätt-
ningens pålitlighet. Dr. Rune Imberg 
på Församlingsfakulteten tog på sig 
att undersöka saken och mycket rik-
tigt visade det sig att det finns om-
fattande brister i den engelska över-
sättningen. Den som är intresserad 
kan läsa Imbergs artikel ”Fast mark 
eller textmässigt gungfly”, i Kyrko-

Nyöversättning av
Stengrunden till lettiska

historisk årsskrift 2012. För min del 
kändes det angeläget att den lettiska 
översättningen skulle rättas till och 
när jag fick kännedom om att en an-

”Stengrunden” på lettiska. Som ni ser 
behöver inte bara titeln vara på lettiska, 
utan även författarens namn anpassas 
till det lettiska språket.
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dra upplaga skulle tryckas kontakta-
des det lettiska förlaget, vilket i sin 
tur ledde till att jag blev ombedd att 
se över och revidera den lettiska tex-
ten.  
Från början trodde jag att det skulle 
gå ganska fort och att det var frågan 
om att rätta till några enstaka ord och 
nyöversätta de textavsnitt som sak-
nades, men mycket snart upptäckte 
jag att arbetet var mer omfattande 
och därtill mer intressant än så. 
Det var påtagligt hur svåra och ovan-
liga ord, detaljerade naturskildringar, 
arkitektoniska detaljer och liknande 
hade blivit överhoppade eller förkor-
tade vilken ibland ledde till att tex-
ten blivit svårbegriplig och ologisk. 
Därtill hade många växter och blom-
mor blivit helt felöversätta. Råg hade 
blivit till ris (tänk att det växte ris i 
Sverige på 1800-talet!), kaprifol till 
häck, gran till tall, krusbär till vinbär, 
kardborrar till prästkragar, jasmin till 
syren, för att bara nämna några.
När det gäller det teologiska innehål-
let hade det också blivit otydligheter 
eller till och med felaktigheter. Ett 
sådant exempel finns i första delen 
där den sjuke Johannes bekänner: 
”Jag kan icke bättra mig...”. I let-
tiskan (liksom i engelskan) står det 
”jag omvände mig inte...”. Andra 
delens diskussion av Waldenström 
och splittringen i Svenska kyrkan har 
tonats ner och Waldenströms namn 
är inte nämnt. Därmed har en central 
kyrkohistorisk bakgrund till andra 
delen helt försvunnit. Ett helt avsnitt 
med diskussionen av de teologiska 

skillnaderna i synen på försoningen 
mellan kusinerna Erik Svensson och 
kyrkvärden Olsson, samt Fridfeldts 
egna funderingar i frågan har inte 
kommit med. Och det finns andra 
liknande fall. 
Målet med den nya översättningen av 
Stengrunden var inte enbart att  rätta 
till och komma närmare Bo Giertz 
originaltext, men också att försöka 
ge en inblick i det svenska kyrko- 
och kulturhistoriska arvet för lettiska 
läsare. Stengrunden är i första hand 
en själavårdsbok, men den är otroligt 
rik och utomordentligt noggrann i 
sitt återgivande av historiska perso-
ner, händelser, ting och kulturhisto-
riska detaljer (det tog åtskilliga tim-
mars arbete och involverade en lång 
rad personer i vårt land att komma 
fram till vad en ”bondskarv” var för 
någonting). I den nya utgåvan har 
därför infogats en lång rad förklaran-
de noter. Här förklaras anspelningar 
på den svenska profanhistorien och 
kyrkohistorien, vad som menas med 
till exempel ”läsare”, ”stiftelsen”, 
”kolportör”, vilka Schartau, Rose-
nius, Waldenström, Charles Lee, och 
många andra som lämnat spår i den 
svenska kyrkohistorien var.  
Vi som har jobbat med boken ber och 
hoppas att den andra utgåvan kom-
mer att bli lika uppskattad som den 
första!

Inese Paulsone Johansson
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NÖ bidrar med gåvor till bibelöver-
sättningen på ängsmariska. Här kom-
mer ett brev vi fick i julas.
Shalom, kära vänner!
Även här i Mari är vi glada att den 
udmurtiska Bibeln nu är klar. Ud-
murterna hade en stor fest den 21-24 
november. Även vi var inbjudna till 
deras huvudstad Izjevsk men jag själv 
kunde inte åka eftersom vår arbets-
grupp samtidigt hade slutgranskning 
av 1 Moseboken inför tryckningen. 
Via Internet kunde jag dock följa ud-
murternas fest. Det är verkligen en 
stor händelse när ett folk får Bibeln 
på sitt eget språk för första gången! 
Vi marier har en hel del arbete kvar 
att nå målet; många texter från GT är 
ännu inte översatta och även gransk-
ningen tar tid. Men steg för steg går 
vi framåt. Första Moseboken skall 
tryckas och delas ut till folket i början 
av nästa år. Efter det fortsätter vi med 
översättningen och granskningen av 
andra GT böcker. Folk önskar att vi 
snart skulle få publicera Psaltaren. 
Det är en stor utmaning för vår grupp.
Jag gläder mig att Nya Testamentet 

En hälsning från en bibelöversättare
har delats ut i våra byar och städer 
och att människor läser det! För ett 
par dagar sedan hjälpte jag en kvinna 
i affären när jag handlade. Hon hade 
händerna fulla med tunga kassar. Jag 
kände inte henne, men när vi började 
prata berättade hon att hon var kristen 
och att hon läste Nya Testamentet på 
mari. Hennes ögon strålade av glädje, 
genom denna bok har hon lärt känna 
Kristus. Kvinnan visste inte att jag var 
bibelöversättare. Jag tackade Gud att 
jag mitt i vardagen i en affär fick ett 
vittnesbörd om kraften i Ordet.
Jag vill tacka er att ni hjälper oss att 
översätta Bibeln! Genom Ordet kan 
även mitt folks öde förändras, ett folk 
som lever i hedendom.

Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus;
ja, över dem som bo i dödsskuggans land
skall ett ljus skina klart.
Ty ett barn varder oss fött,
en son bliver oss given,
och på hans skuldror
skall herradömet vila;
och hans namn skall vara:
Underbar i råd,
Väldig Gud,
Evig fader,
Fridsfurste.
(Jesaja 9:2,6)
En välsignad Juletid och ett Gott 
Nytt År!

 Varma hälsningar
Larissa från Mari
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Fängelsemission är en viktig del av 
missionsarbetet. Ett flertal missioner 
är därför verksamma på ett eller an-
nat sätt i fängelser jorden runt t ex 
den lutherska kyrkan i Mykolajev, 
Ukraina, Dansk Balkanmission med 
Prison Fellowship samt Hanna-
projektet i ett stort antal fängelser 
världen över. Från Hanna har vi fått 
nedanstående hälsning om fängel-
semission. Sedan många år stöder 
NÖ projektet i Ukraina med årliga 
anslag.

”Tänk på dem som sitter i fängelse, 
som om ni vore deras medfångar, och 
på dem som misshandlas, som om 
det gällde er egen kropp.” Hebr 13:3
En kvinna som sitter i fängelse kän-
ner sig ensam, föraktad, rädd, för-
summad och oälskad. Många är 
övergivna av sina familjer, andra är i 
fängelse på grund av falska anklagel-
ser från familjemedlemmar. I vissa 
länder saknar dessa kvinnor riktig 
mat, läkarvård och personliga saker 
och har ingen som helst förbindelse 
med andra människor. Fångar lever 
i fruktan för svält, misshandel, våld-
täkt och isolering. Det som mest bry-
ter ned människor i fängelser runt om 
i världen är avsaknad av hopp.
Guds Ord har makt att ge fångarna 
ett hopp och att ge mening och glädje 
i deras liv. Att känna Gud och upple-

Kvinnor i fängelse

va hans kärlek ger fångarna kraft att 
”vara nöjda under alla omständighe-
ter” (Fil. 4:11). Genom radioprogram 
kommer Guds Ord till fängelser. 
Kristna visar fångarna Guds kärlek 
genom att besöka dem. Ge dem små 
gåvor, undervisa om Guds sanningar 
och be med dem och för dem.
En som lyssnat till Women of Hope 
(WoH) i Etiopien skriver: ” Jag har 
lyssnat på ert program ända från 
första dagen de sändes. Det ger mig 
hopp. Det är underbart att ha sådana 
program när man förlorat hoppet och 
lever i fängelse. Innan jag började 
lyssna på programmet var jag både 
arg, ledsen och skuldmedveten. Nu 
är jag fri och tjänar Gud i fängelset. 
Prisa Herren! Ert program hjälpte 
mig att bli fri från skammen och 
känslan av att vara värdelös. Vi ber 
att detta program skall bli sänt på an-
dra språk också. Gud välsigne er och 
ert arbete.”
Genom Projekt Hannas (PH) WoH-
program får kvinnor i fängelse un-
dervisning om barns utveckling. 
Hälsovård, hur man bygger positiva 
relationer, hanterar ilska, rädsla en-
samhet och andra starka känslor, och 
de blir uppmuntrade genom Guds 
kärlek och frälsning.

Översättning Eva Henriksson
Klippt ur Projekt Hannas bönebrev 

av B.W.



NORDISK ÖSTMISSION

25

Rykande färsk i början av
februari
Kära vänner! Nu undrar ni nog om vi 
har blivit politiskt aktiva, när ni läser 
denna rapport.
Nej ingalunda! Men efter 23 år i 
landet så känner vi mycket för våra 
ukrainska bröder och systrar. Våra 
hjärtan är med folket. Det är förstås 
viktigt för vårt arbete att följa med i 
händelserna och agera därefter.
Situationen i Ukraina är alarmeran-
de. Den har utvecklats från en fredlig 
protest på Majdan-torget i Kiev som 
pågått i två månader, till i dag en mer 
krigisk situation.
Ni har säkert sett på nyheterna däri-
från. Man har nämnt att orsaken var 

En hälsning från Östfronten

att Ukraina inte skrev på handelsav-
talet med EU. Men saken är mycket 
djupare än så. Den fredliga demon-
strationen stormades av kravallpolis, 
som slog vilt omkring sig. Studenter 
och andra ungdomar som deltagit, 
släpades ut ur sin tillfälliga sovplats, 
ut på gatan där polisstyrkorna slog 
och sparkade dem. De som kom un-
dan, flydde till en kyrka i närheten, 
som beskyddade dem. Polisen slog 
ner de uppbyggda barrikaderna Efter 
detta utbröt en vrede bland folket.
Nu räcker det, sa babusjkorna (mor-
mödrarna). När de ger sig på och 
misshandlar våra ungdomar, har det 
gått för långt!
Människor strömmade till Majdan-

Det gäller Ukrainas framtid.
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torget. Folk i alla åldrar, olika bak-
grunder, men med ett mål: Barrika-
derna byggdes upp igen, nu ännu 
starkare. Man ville ha slut på detta 
diktatoriska styre. Folk vill leva i ett 
land med en ärlig regering, ett rätts-
väsende, en polis som inte är korrupt. 
Leva i trygghet i ett demokratiskt 
samhälle. Ett samhälle där pengar 
inte försvinner i riksdagsmännens 
fickor, eller förskingras av presiden-
ten, som bygger sina lyxslott, har 
egen helikopterbas mm.
Kravet är presidentens och hela re-
geringens avgång. Man vill också 
skriva nya grundlagar för Ukraina.

Presidenten svarade med att
införa speciella lagar 
Den 16 januari infördes följande la-
gar: Fullständig censur. De statliga 
TV-kanalerna får inte visa några po-
litiska program. Vill man se vad som 
händer i verkligheten, får man titta 
på den privata kanal 5. All aktivitet 
på sociala medier är förbjuden. Nu 
måste man ha tillstånd för att sprida 
information. För att köpa ett sim-kort 
till mobilen måste man visa upp ett 
pass. Om man sprider information 
som anses vara mot regeringen, kan 
man hamna i fängelse på 3-6 år. Dina 
blogg- och webbsidor kan stängas.

Nationalsången  upprepas varje timme.
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Säkerhetspolisen har nu mera aktivt 
börja kontrollera alla sociala medier, 
därför måste vi också vara noga med 
vad vi skriver.
Det blev också en hel lista lagar mot 
människornas rätt att protestera, bära 
hjälm, samlas i grupper. En hel lista 
av lagar, som i en diktatur. Utländ-
ska organisationer, kan anses som 
utländska agenter.
Striderna har eskalerat, presidenten 
vill varken förhandla, eller avgå.
Protesterna sprider sig runt om i lan-
det.  Folk har intagit viktiga byggna-
der i många residensstäder.
I Kiev har folk skjutits ihjäl av prick-
skyttar. Skottlossning mot journalis-
ter har också förekommit.
Man tvingade en demonstrant att 
klä av sig naken och stå tio minuter 
i kylan och sjunga nationalsången, 
medan polisen tittade på, och skrat-
tade. Men det börjar knaka i maski-
neriet. Det börjar komma avhopp i 
olika led, även i presidentens eget 
parti. Även bland polisen i de västra 
delarna av landet har en del avhopp 
varit.
Det är en svår uppgift att få bort pre-
sidenten och hans gäng, men vi hop-
pas att folket kan hålla ut och lyckas. 
Någon annan väg finns inte!
Regeringen bedriver också en så kall-
lad ”Anti-Majdan-demonstration”, 
vilket innebär att de beordrar folk 
att ställa upp som motdemonstranter. 
Det kan vara att t.ex. skolor får order 
från regeringen att skicka sina lärare 
till Kiev för att vara motdemonstran-

ter med hotet att de annars förlorar 
sina jobb. 
Intressant är att när man går där inne 
på Majdantorget, som är som en stad 
i staden, omgärdad av murar, byggda 
av snö, bräder, stålbalkar osv, så kän-
ner man en känsla av enhet bland 
dem som står där dag och natt, i ur 
och skur, människor i alla åldrar. 
Kyrkorna samlas varje morgon och 
kväll för bön från scenen. Man har 
också ett bönetält som man kan be-
söka. Här är allt organiserat, som 
ett militärläger. Mat-tross, under-
hållstross, vaktstyrka, m.m., och en 
mycket väl fungerande sjukvård.

Förtrösta på Gud!
För oss och arbetet gäller det att för-
trösta på Gud. Vara mycket visa och 
diplomatiska. Inte gå in i samtal med 
okända personer, om denna situation.
Vårt team har möjlighet att finnas 
till hands på plats i byn Piski, samt 
i Kiev och att utföra arbete. Många 
familjer har blivit hjälpta. Vi är glada 
för det. Tacksamma att de har möjlig-
het att fortsätta vara till stor hjälp och 
glädje, och särskilt nu i den svåra tid 
som råder.
I skrivande stund, får vi förstås an-
passa arbetet efter hur situationen är 
från dag till dag.
Det kan svänga väldigt fort till myck-
et mer krigiska förhållanden, och i 
sämsta fall med vapen inblandade.
Det råder en politisk och ekonomisk 
kris. Helt klart är det att folket inte 
ger upp nu. De har stått på barrika-
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Katja och Nadja packar matpaket med basvaror
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 Folksamling på Majdantorget.

 Grusjevskogatan där striderna pågick.
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derna i över två månader nu. Val-
språket lyder ”Tillsammans och till 
slut!”
Vi vill tro på en positiv lösning. Att 
det Ukrainska folket får den presi-
dent och regering de förtjänar.
Att leva med ett hopp om en bättre 
framtid.

I tjänst för Herren
Boas & Mirjam Adolphi

Tack Nordisk Östmission för gåvor-
na ni skänkt till människorna! I de-
ras desperata stund har de sett hopp. 
Det är många tack som uttryckts och 
många tårar och böner riktats till 
Gud.

Ambulerande sjukvårdspersonal.
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OKTOBER 2013
Gåvor 51.005 kr och 100 euro
Kollekter  1.266 kr 
Summa 52.271 kr och 100 euro 

Kollekter oktober 2013
Upphärad 640, Ytterby 255, Fardhems 
pastorat 371.

Begravningar oktober 2013
Stig Ahl, Solberga, Wendel Karlsson, 
Släp, Olle Olofsson, Jörlanda, Allan Jo-
hansson, Vislanda, Inez Andersson, Ska-
telöv, Märta Svensson, Skatelöv, Märta 
Niklasson, Ytterby, Svea Johansson, Öst-
ra Frölunda, Göran Thurfjell, Gunnar Ols-
son, Norum, Lotten Jürisoo, Horred, Elsie 
Andersson, Gårdsjövägen, Kyrkhult.

Hyllningar oktober 2013
Karl Johan, Jörlanda, Eva B Gärtner, 
Västra Frölunda.

NOVEMBER 2013
Gåvor  19.237:00
Arv 162.781:68
Kollekter  12.211:50
Summa 194.230:18

Kollekter november 2013
Pjätteryd 277:50, Ev luth missionsfören-
ingen Linköping 1000, Ytterby 999, Bro 
pastorat 700, Hovsjö i Södertälje 9235.

Begravningar november 2013
Mimmi Jonsson, Göteborg/Backaryd, 
Lotten Jürisoo, Horred, Alfhild Eriks-
son, Stråvalla.

Hyllningar november 2013
Rita Dalemar, Lysekil, Margareta Hjal-

marsson, Varberg, Asta Tamnhed, Var-
berg, Ragnhild Madeland, Nybro, Karin 
Svenungsson, Grinneröd.

Arv november 2013
Gunborg Björklund, Linköping.

Arbetskrets november 2013
Fotskäl 200.

DECEMBER 2013
Gåvor 71.055:00
Arv  1.370:65
kollekter  8.836:50
Summa 81.262:15

Kollekter december 2013
Uddevalla 460, Naum 326:50, Alvesta 
500, Kungälvs kyrkl samf 590, Sätila 
och Hyssna 2354, N Vi-Tidersrums ev 
luth missionsförening 2000, Göteryds 
kyrkl samf 1006+1000+600.
 
Begravningar december 2013
Greger Petersson, Västervik, Barbro 
Lundgren, Bokenäs, Astrid Thorbjörns-
son, Solberga, Henry Mattsson, Bernt 
Johansson, Skaftö, Maj-Lis Johansson, 
Alvesta, Anna Maria Robertsson, Hyss-
na, Ruth Kristiansson, Gullholmen. 

Hyllningar december 2013
Evy Rosengren, Lindberg, Gunborg och 
Sigvard Gustavsson, Bro (Vikorne), Lars 
Olof Johansson, Örgryte.

Arvet är ett tillägg som borde ha bokförts 
i april.

Övriga upplysningar lämnas av kassören.

Gåvoredovisning
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Medeltredingen är ett kontrakt eller prosteri 
i Visby stift, det mellersta av tre på Gotland. 
Fortsätter man österut hamnar man i Balti-
kum, som är delat i tre stater. Det mellersta av 
dessa tre länder är Lettland, och större delen 
av detta nummer av NÖ-tidningen behandlar 
just Lettland. Dess lutherska kyrka är delad i 
tre stift. Vi har en artikel om kyrkans historia, 
och sedan tre som behandlar nutiden: en som 
handlar om hur det är att vara präst i Lettland, 
en om kyrklig utbildning och en om diakoni. 
Vi har en kort levnadsbeskrivning av tre luth-
erska pastorer. NÖ har som en kärnverksam-
het haft detta med god litteratur. Hur överför 
man t ex svenska kristliga böcker till andra 

språk? Jo, läs den artikel som beskriver hur 
den kända boken Stengrunden har bearbetats 
för läsare i Lettland!
Vi har ett lager med gamla nummer av vår tid-
skrift. Har du missat något är du välkommen 
att beställa! Tillsammans utgör våra utgåvor 
en ganska omfattande dokumentation över 
kyrkorna i Öst, främst de lutherska, samt över 
missionsarbete i ”våra länder”. Vi skickar tid-
ningen till alla givare, även om givandet varit 
i samband med en begravning. Varmt tack för 
alla era gåvor! Anmäl gärna adressändring till 
mig. Vi abonnerar på ändringar från Posten, 
men ibland verkar det ändå bli en miss. 

Anders Eliasson

Medeltredingen


