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Återlämnad prästgård. På Kronstadt används pastorns tidigare konfiskerade hus nu också 
som Guds hus för den lutherska gruppen. 
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I Johannes Döparens ord samman-
fattas passionshistoriens budskap: 
”Se Guds lamm, som borttager 
världens synd.” Här möter en upp-
maning till oss att ”se”. Det gör vi 
för det första genom att ge akt på, så 
att vi inte går förbi det som har hänt 
med Jesus och låter det försvinna i 
tidens och världens myller. Men se-
dan följer vi Johannes uppmaning 
om att ”se” genom att fortsätta att 
betrakta det som har hänt med Je-
sus. Att betrakta är att noga iaktta-
ga, att låta blicken förbli på det som 
händer.

Vi ser med vårt inre öga det som 
berättas för oss genom evangelier-
na. Vi ser hur Jesus bli förrådd, 
gripen, smädad och dödad. Genom 
ord ges bild. Genom att höra kom-
mer vi att se. Därför är en andakt, 
en ”betraktelse” något som hörs el-
ler läses samtidigt något som väck-
er och framkallar bilder. Men detta 
att orden framkallar inre bilder, det 
gäller ju alla ord och alla berättelser, 
inte bara de bibliska. Vi ser det som 
berättas för vårt inre. Men nu får vi 
av Johannes Döparen en uppmaning 
att se djupare. Vi kallas att se något 
som inte de som var med kunde 
se med sitt yttre öga, nämligen att 
detta är Guds lamm. Vi får genom 
passionshistorien inte bara en åter-

givning av historiska händelser utan 
vi uppmanas att se den djupare be-
tydelsen i dessa händelser.

Johannes pekade på en man i 
mängden, på Jesus från Nasaret. 
Vi kan se Johannes höja sin hand 
vid floden Jordan och peka. Men 
till detta kommer hans ord, som 
avslöjar och uppenbarar den dju-
pare, andliga betydelsen i det som 
nu hände. Se, Guds Lamm, som 
tar bort världens synd! Men detta 
ser inte det vanliga ögat, inte heller 
det inre öga som endast hör om de 
historiska händelserna. Men för den 
som har tron på vad Gud har talat, 
så blir denna historia världens mest 
centrala historia. Dessa historiska 
händelser, det som hände där och 
då, är avgörande för mig här och nu. 
Genom Jesu lidande och död har det 
öppnats en väg till himlen! I Hebre-
erbrevet uppmanas vi att frimodigt 
gå in i det allra heligaste sedan Je-
sus har framburit det fullkomliga 
offret (kap 10).

Evangelisterna ägnar stort utrym-
me åt att skildra Jesu lidande och 
död. Kapitel efter kapitel får vi reda 
på vad som hände i detta drama. 
Man hade ju kunnat tänka sig, att 
Bibeln endast fokuserade på resul-
tatet, att världen nu är försonad med 
Gud. Men istället beskriver den allt-

Betraktelse:

”När ögat jag låter dröja …”
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Vi har nu inlett 2017 då vi firar att 
det är 500 år sedan den lutherska 
reformationen började. 1517 skall 
Martin Luther ha spikat upp sina 95 
teser på kyrkdörren i Wittenberg. 
Det är naturligtvis viktigt att vi hål-
ler det lutherska budskapet levande, 
inte för att Luther upptäckte något 
nytt utan för att han återupptäckte 
vad som är själva kärnan i Bibelns 
budskap. Vi människor har inget att 
komma med när vi står inför Gud 
och hans lag och vi behöver inte 
heller komma med något ty Jesus 
Kristus, som är Gud själv har i vårt 
ställe lidit det straff, som vi borde 
ha lidit. Det räcker att vi tror på det-
ta såsom aposteln Paulus skriver till 

de kristna i Rom: Evangelium ”är 
en Guds kraft som frälser var och 
en som tror, först juden och sedan 
greken. Rättfärdighet från Gud up-
penbaras i evangelium, av tro till 
tro, som det står skrivet: Den rätt-
färdige skall leva av tro” (Rom. 
1:16–17). 

Nordisk Östmission har inte ar-
rangerat något stort med anledning 
av reformationsjubileet. Vi hop- 
pas att vi varje år skall få vara med 
och bidra till att människor i ”vår” 
del av världen skall få höra evange-
liet. Men något av det vi stött under 
senaste tid har koppling till jubile-
et. Under slutet av förra året lät vi 
göra en andra tryckning av Luthers 

Ordförandens spalt

så utförligt hur detta resultat upp-
nåddes. Det blir en historia genom 
vilken vi får lära känna Gud och 
hans kärleksfulla sinnelag mot oss. 
Det blir samtidigt en historia där vi 
lär känna Guds dom över synden. 
Det är inte bara en historia om nå-
got som hände för länge sedan utan 
det är också en historia om Gud och 
mig, här och nu. Så är passionshis-
torien Guds ord till både dom och 
frälsning. När jag ser händelsernas 
andliga och djupa betydelse så blir 
psalmens ord mina:

När ögat jag låter dröja
vid purpurmanteln du bär
dess blodiga färger röja,
vem rätte syndaren är.
Mig tvådde du ren med ditt rena blod
och plånade ut den handskrift
vars vittnesbörd mot mig stod.
(Sv. Ps 440:4)

Torbjörn Johansson 
rektor, Församlingsfakulteten
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huspostilla på ryska. Översättning-
en och första tryckningen gjordes 
2011. Vad som har varit speciellt 
med denna andra tryckning är att vi 
har kunnat sända 300 ex (av totalt 
1500 ex) till våra vänner i Charkiv 
Ukraina. Det var också försam-
lingen i Charkiv som bad om att få 
dessa böcker. På bilden ovan ser ni 
översättaren och bokförläggaren i 
S:t Petersburg. 

En andra markering av reforma-
tionsåret är den mindre summa, 
som församlingen i Charkiv bad om 
och som vi vid årets första styrel-
semöte beslöt att överlämna för att 
de under året skulle kunna anord-

na seminarier med anledning om 
reformationen. Blir det bra skall vi 
med glädje hjälpa till att fira refor-
mationen varje år framöver. 

Så närmar vi oss återigen ett års-
möte. Denna gång kommer vi att 
vara i Hajoms kyrka första sön-
dagen i april. Vi deltager i försam-
lingens högmässa i kyrkan och går 
sedan över till församlingshemmet 
för vårt årsmöte. I år får vi besök av 
en pastor från SELKU i Odessa som 
berättar om sin verksamhet. Mer 
information på annan sida i detta 
nummer. Hoppas vi ses! 

Martin Wihlborg

Bokförläggare Alexander Andrjusjkin (t.v.) och översättare Valerij Volodin (t.h) 
tittar på den nya ryska upplagan av Huspostillan i S:ta Katarina (svenska) kyrka i 
S:t Petersburg.
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Jesu uppståndelse, Påskhögtiden, är 
en sådan viktig högtid för kristna 
att vi inte vill fira den oförberedda. 
Det är därför vi har kyrkoårstiden 
som vi kallar för fastan. Den peri-
oden ägnas åt självprövning över 
vissa ämnen som en förberedelse 
för påsken. Ett av dessa ämnen är 
medlidande.

När profeten Jesaja talar om den 
förflutna tid som behagat Gud (Jes. 
58) ser vi hur beskrivningen är lik-
som ”genomdränkt” av medlidan-
de: ”Detta är den fasta jag vill ha: 
Lossa orättfärdiga bojor, lös okets 
band, släpp de förtryckta fria, bryt 
sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt 
den hungrige, skaffa de fattiga och 
hemlösa en boning, kläd den nakne 
var du än ser honom och drag dig 
inte undan för den som är ditt kött 
och blod.” (Jes. 58:6-7)

Medlidande är förmågan att kän-
na empati och sympati med den som 
är i nöd eller fara. Det är inte bara 
en känsla av beklagande – det är 
något mycket mer och större. Det är 
förmågan att dela andra människors 
bördor och lidanden. Det innebär 
att frivilligt vilja lida något för en 
annan, att lida med honom. Om ett 
sådant medlidande är det som Guds 
Ord talar.

Därför är verkligt medlidande 
inte begränsat till att visa sympati 
och tala vänliga ord. Medlidande 

innebär insatser som har till uppgift 
att lindra lidandet för den plågade.

Aposteln Paulus uppmanar de 
kristna i Ef. 4:32 att visa medlidan-
de med varandra, att vara ”goda och 
barmhärtiga mot varandra.” Och 
detta är vad kristna alltid har va-
rit. I Apostlagärningarna ser vi hur 
Kyrkan inte ligger på latsidan vad 
gäller att hjälpa änkorna. De kristna 
vände inte bort sina ansikten när de 
såg de fattiga, de hungriga, de för-
äldralösa och de som hade problem. 
När de kristna i Jerusalem var i 
hungersnöd ordnade de hednakrist-
na en insamling och skickade den 
med Paulus och Barnabas. Från de 
allra första dagarna efter Pings-
ten, Andens utgjutande, började de 
kristna praktisera ”aktivt” medli-
dande. Tack vare de kristnas med-
lidande uppstod så småningom de 
första sjukhusen!

När världen föraktade och var 
grymma mot de svaga, visade de 
kristna medlidande och omtänk-
samhet, motiverat utifrån Guds kär-
lek. De inte bara talade om Kristi 
kärlek, utan visade den också!

Om vi ser till vår värld idag, ser 
vi att många inte är förmögna att 
visa sympati och empati. Jesus ta-
lade om att när laglösheten tilltar 
kommer kärleken att kallna. Därför 
ser vi också i vår värld hur mycket 
medlidande som saknas. Man behö-

”Aktivt” medlidande
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ver inte söka länge innan man ser 
exempel på det. Där det finns en 
som tar sig an ett hemlöst djur, så 
finns det hundra som kastar iväg 
det. Där det finns en som ger åt de 
fattiga, finns det hundra som vänder 
sig bort från dem. Där det finns en 
som uppoffrar sig, finns det hundra 
som inte bryr sig. Sådan är verklig-
heten.

Guds ord visar återkommande 
på detta. Ett exempel är liknelsen 
om den barmhärtige samariten där 
Jesus visar att av tre är det bara en 
som visar medlidande – och det var 
inte prästen eller leviten. I liknelsen 
om den förlorade sonen finns det en 
son, som genom att begära ut arvet 
och sedan förslösa det visar, att han 
inte sympatiserar med sin faders 
hjärta, och den andre sonen kunde 
inte visa medkänsla med sin bror, 
som ångrade sina misstag. Vidare 
har vi liknelsen om mannen som 
fick 10 000 talenter efterskänkt men 
själv vägrade efterskänka 100 de-
narer. Tvist, domstolar och lidande 
i församlingen i Korint – listan kan 
göras lång…

Vi ser att detta är ett problem som 
har sina rötter i alla livsformer. Men 
det har sitt ursprung i människans 
hjärta, som behöver hjälp. Varenda 
en av oss, ja hela världen, behöver 
någon som visar sitt medlidande 
med oss och räddar oss från synden 
och ondskan!

Gud står inte vid sidan och tyck-
er synd om oss när vi behöver hans 

hjälp. Han har ”aktivt” medlidande. 
Därför har han givit oss sin son, Je-
sus Kristus. Bara Jesus är mäktig 
att visa oss sådan sympati att vi kan 
få riktig hjälp. I Hebreerbrevet 4:15 
läser vi: ”Vi har inte en överstepräst 
som ej kan ha medlidande med våra 
svagheter, utan en som blev frestad 
i allt liksom vi, men utan synd.” 

Kristus är en sådan överstepräst, 
eller med andra ord, en sådan med-
lare mellan oss och Gud. Men han 
inte bara leder oss till Gud, utan 
introducerar oss för sin Fader med 
våra svagheter, synder och lidan-
den. Han introducerar oss så för 
Fadern, att våra svagheter inte bara 
är våra, utan Hans. Men våra synder 
är inte bara våra, utan också Hans 
– och han bar bort dem! Våra lidan-
den är inte bara våra, utan också 
Hans, för han delar dem med oss.

Jesu medlidande säger oss att han 
inte godtar vårt lidande. Han vill 
lida med och för oss. 

Ibland ser människor på andras 
lidande som om det vore ett filmat 
drama med skådespelare. Medan 
man tittar delar man känslorna och 
erfarenheterna, men för att sedan 
bara kunna stänga av filmen. Gud 
ser inte på oss och vår status på det-
ta sätt. Han sympatiserade inte med 
oss från höjden. Han visade inte 
medlidande på avstånd, utan Han 
kom till oss för att ta på sig våra 
svagheter. Eftersom Han älskar 
oss bokstavligen genomtränger han 
våra känslor genom att bli frestad i 
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allt liksom vi. Men till skillnad från 
oss lät han sig inte frestas till synd. 

Guds medlidande till oss driver 
Honom att handla. Han sänder oss 
sin Son för att offra sig för oss, för 
han kan bara inte gå förbi, såsom 
prästen och leviten gick förbi sama-
riten. Han är den gode och empatiske 
som lämnar allt för att ta hand om 
oss och föra oss dit där Han kan tvät-
ta våra sår med sitt blod och förbinda 
dem. Han är den gode och medlid-
samme som säger ”jag betalar!”

Gud själv har visat oss medlidan-
de. Låt hans medlidande göra oss 
uppmärksamma på andras behov, så 
att vi inte bara talar om Guds kär-
lek, utan också visar den!

Sergej Bevz
Övers. fr. engelska: S.A.

Anm. Pastor Bevz i Dnipro-
petrovsk skickade ovanstående 

artikel redan i april 2016, men vi 
har inte tagit med den förrän nu.

Korset finns också i Ukraina.
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Mitt namn är Magnus Bengts-
son. Jag är svenskfödd präst, vigd 
i Lettland, och tjänstgör i en stad 
och församling som heter Aluksne. 
Aluksne ligger i Lettlands nordöstra 
hörn, vid ryska och estniska gränsen 
(aluksne.lv). Staden har drygt 6000 
invånare och ligger vid en sjö, längst 
in i en skyddad vik. Utanför Riga är 
kyrkogården den största i hela Lett-
land, vilket tyder på att boplatsen 
är mycket gammal. I staden finns 
en smalspårsjärnväg, som leder till 

grannstaden Gulbene i den svind-
lande hastigheten 20-25 km/h. 

Lettlands lutherska kyrka
Min uppgift är att skriva en artikel 
om vår församling. Det skall ske, 
men först vill jag sätta in försam-
lingen i en större kontext. Aluksnes 
ev.luth. församling är en del av den 
lutherska kyrkan i Lettland och dess 
ärkebiskop heter Janis Vanags och 
residerar i Riga. Han har fortfarande 
det största stiftet men det minskades 

Aluksnes ev.luth. församling

En historisk bild på kyrkan i Aluksne i Livland. Stadens namn på andra språk har 
varit Aluliina och Marienburg.
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vid 2016 års kyrkomöte (synod) ge-
nom att två kontrakt flyttades över 
till Daugavapils stift. Orsaken är 
att Daugavapils stift var opropor-
tionerligt litet i förhållande till är-
kestiftet. Daugavapils biskop heter 
Einars Alpe. Stiftsstaden Daugava-
pils ligger vid floden Daugava (på 
svenska Dyna) i sydöstra delen av 
landet. Daugavapils är landets näst 
största stad. Landets tredje största 
stad heter Liepaja och ligger vid ha-
vet i sydvästra delen av landet. Här 
residerar stiftsbiskop Hans Jönsson, 
bördig ifrån Skåne, sannolikt känd 
för en stor del av läsarna. I Sverige 

är det f.n. ingen merit att bli vald till 
biskop. Men i Lettland är det annor-
lunda. Här finns ingen statlig och 
politisk inblandning i kyrkans inre 
angelägenheter. Det stora flertalet 
präster och lekmän står för en klas-
sisk kristen tro. Det finns ett synod-
beslut om att utländska präster som 
antingen själva utlever homosex-
ualitet eller stöder dylikt inte får 
tjänstgöra liturgiskt inom vår kyrka. 
Vid 2016 års synod beslutades att 
endast män kan ansöka om präst-
vigning. Samma synod valde Hans 
Jönsson till biskop. Röstberättigade 
var präster och kyrkorådsordföran-

Aluksnes kyrka invändigt.
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den. Varför valde man Hans Jöns-
son, en utlänning, till biskop? Jag 
tror att det finns tre huvudorsaker. 
Hans har imponerat genom sin and-
liga klarsyn, samt sin kyrkorättsliga 
och ledarskapsmässiga begåvning. 
Sist men inte minst därför att han 
genom eget personligt uppoffran-
de har bevisat att han vill stå för 
en klassisk kristen tro även när det 
kostar. Alla litar på att Hans rakryg-
gat kommer att stå för en klassisk 
kristen tro. Och det var precis vad 
valmanskåren efterfrågade. 

Aluksnes församling
När jag nu har beskrivit kyrkan i 
stort är det dags för vår församling. 
Vi har c:a 270 kyrkotillhöriga, det är 
ganska exakt 3 % av befolkningen. 
Vi har ett genomsnitt på 49 personer 
som firar gudstjänst varje söndag. 
För att bli kyrkotillhörig, döpt och 
konfirmerad, måste man genomgå 
konfirmationsundervisning, som 
enligt kyrkans regelverk ska vara 
minst 20 timmar, utan övre fast-
ställd gräns. För att förbli kyrkotill-
hörig måste man gå till nattvarden 
minst en gång om året och betala 
12 euro om året i kyrkoskatt-avgift. 
Det har aldrig funnits ett obligato-
riskt statskyrkosystem som i Sveri-
ge men under mellankrigstiden var 
en hög procentandel av befolkning-
en frivilligt kyrkotillhörig. Denna 
tradition slogs i spillror under sov-
jetockupationen, som har lämnat 
svåra och djupa ärr i det lettiska fol-

ket. Vår församling fungerade un-
der hela sovjettiden och kyrkan var 
enbart gudstjänstlokal. Många för-
samlingar lade ner sin verksamhet 
och många kyrkor profanerades och 
vanhelgades, ofta som lagerlokaler 
eller rentav ladugårdar under sov-
jettiden. Men inte i Aluksne. Vad 
som avgjorde var en kombination 
av hur aggressiv den lokale kommu-
nistledaren var och hur taktisk den 
lokale prästen var. Mellan 1949 och 
1989 tjänstgjorde en präst vid namn 
Janis Kovals i Aluksne. Han sägs ha 
haft en förmåga att samtidigt vara 
icke-undfallande och taktisk, icke 
provocerande. Det är säkert sant, 
för annars hade han inte lyckats hål-
la församlingen vid liv och kyrkan 
oskändad. Fyrtio år i en församling 
imponerar. Det är inte unikt i Sveri-
ge. Men knappast vanligt heller. 

Församlingsarbete i Aluksne
Förutsättningarna för församlings-
arbete är väldigt annorlunda mot i 

Aluksnes ev.luth. kyrka i våra dagar.
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Sverige. Det som är ett problem i 
Sverige, teologisk liberalism och 
aggressiv attityd mot alla som inte 
är politiskt korrekta, är inget eller 
i alla fall ett betydligt mindre pro-
blem i Lettland. Jag har redogjort 
för den interna hållningen i kyrkan. 
Vad gäller det sekulära samhället är 
det naturligtvis aldrig populärt att 
nämna synden vid dess rätta namn. 
Det finns definitivt sekulära mass-
medier med en tydligt negativ håll-

ning mot klassisk kristen tro. Det 
går inte att driva en biblisk pastoral 
helt utan motstånd. Men det går 
med betydligt mindre motstånd än i 
Sverige. Företrädare för en klassisk 
kristen tro får ett visst mått av stryk 
i massmedia, men betydligt mindre 
än motsvarande företrädare i Sveri-
ge. Den s.k. ämbetslinjen fungerar 
som den ska. Det innebär att kyr-
korådet, som enbart kan väljas ur 
den gudstjänstfirande församling-

Stenen är en minnessten över pastor Ernst Glück och den första lettiska bibelöver-
sättningen som han gjorde i Aluksne. Ekarna planterade han som minnesmärke för 
Nya Testamentet, som var färdigt 1685 och för Gamla testamentet som var färdigt 
1689. Tryck skedde 1694 för svenska statskassans pengar. Karl XI tog initiativet 
och finansierade det hela. Enligt Magnus mening är detta Sveriges bästa gåva nå-
gonsin till lettiska folket. Det finns ett bibelmuseum i församlingen med info om 
detta. Bibeln är t.o.m. med på Aluksnes stads vapen!
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en, har inflytande i ekonomiska och 
administrativa frågor. Men allt som 
rör kristen lära, gudstjänsternas ut-
formning, kyrkans upplåtande o.s.v. 
är enbart prästens ansvarsområde, 
även om han givetvis är underställd 
biskop, prost och kyrkans regelverk. 
På detta sätt är det betydligt lättare 
att tjänstgöra här än i Sverige. 

Vad det gäller ekonomiska och 
materiella förutsättningar är situ-
ationen dock svårare än i Sverige. 
Församlingens budget ligger på 
c:a 400 000:- SEK om året. Jag vet 
inte hur stor den är i ett motsva-
rande pastorat i Sverige. Men utan 
tvivel betydligt större. Drygt 40 % 
av utgifterna är lönekostnader. Jag 
är den ende med en heltidstjänst. 
Kyrkorådets ordförande, en kanslist 
och en vaktmästare är anställda på 
halvtid. Körledaren och lokalvårda-
ren har varsin 15 % tjänst. Kantorn 
får 15 euro per gudstjänst och tjänar 
sitt levebröd på kommunala mu-
sikskolan. Men vi har ett normalt, 
och jag skulle vilja säga fullödigt, 
församlingsliv med Alfa, bibel-
studier, trosundervisning, diverse 
själavårdsgrupper, diakoni, sön-
dagsskola och små bönegrupper. 

Tionde är en god grund för  
församlingsarbetet
Hur är det möjligt med så få anställ-
da och en liten budget? Det finns 
fyra huvudorsaker. 
1. Det undervisas i församlingen 

om att ge tionde, 10 % av sin in-

komst till församlingen. Se t.ex 
Malaki 3:e kapitlet. I NT har ti-
ondet misstänkliggjorts av att 
de elaka fariseerna gav tionde. 
Men om man läser noga i Lukas 
11:42 så ser man att det inte i sig 
självt var fel, det var annat som 
var felet. Jag har själv gett tion-
de sedan 2001 och kan intyga att 
det som står i Malaki 3 är sant. 
Alla ger inte tionde, men tillräck-
ligt många gör det, för att vi ska 
lyckas hålla näsan över vattnet i 
ekonomiskt avseende.

2. Jag undervisar i församlingen 
om att alla ska vara beredda att 
tjäna ideellt utan betalning minst 
två timmar i veckan. Med svensk 
terminologi vara frivilligarbeta-
re, med lettisk terminologi vara 
tjänare. Alla gör det inte med 
mer eller mindre bra motivering. 
Men tillräckligt många tjänar, 
för att vi ska kunna klara oss 
med få anställda.

3. Människan är givetvis syndig var 
hon än bor, och inget är svart-vitt 
jämfört med Sverige. Men som 
huvudregel är de som kommer 
till gudstjänsterna mer hängiv-
na, positivt radikala, medvetna 
och brinnande än i Sverige. Som 
huvudregel brinner Andens eld 
med större låga än i Sverige. 

4. Det finns ingen förrättningstra-
dition som i Sverige. Jag behöver 
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inte lägga mycket tid och kraft på 
att viga, begrava och döpa dem 
som sällan eller aldrig kommer 
till kyrkan. Jag kan lägga huvud-
delen av mitt krut på att fostra den 
gudstjänstfirande församlingen 
att vara tjänare och människof-
iskare i sin vardag. I fornkyrkan 
fanns en regel om att det måste 
vara minst 12 familjer om man 
ville grunda en församling och 
få en egen präst. Det innebar, att 
det måste finnas minst 12 vuxna 
män i församlingen. Det är gi-
vetvis mycket värdefullt och bra 
med många kvinnor i försam-
lingen, men männen behövs ock-
så. Här finns nästan hela nyckeln 

till hur en från staten oberoende 
kyrka ska kunna klara sig. Om 
man har minst 12 familjer, och 
alla är brinnande i Anden, om 
alla ger tionde av sina inkomster 
och tjänar ideellt minst två tim-
mar i veckan, om prästen kan 
lägga huvuddelen av sitt krut på 
att vårda deras själar, då är det 
nästan problemfritt att klara sig 
utan skatteinkomster som i Sve-
rige idag. Dock bara nästan. Om 
man har en stor kyrkobyggnad 
som i stort sett överallt i Sverige 
och Lettland, då är underhåll av 
kyrkan det enda allvarliga pro-
blemet. Undantaget stora stads-
församlingar. Kyrkoreparationer 

Prästgården i Aluksne.
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kostar mycket. Där måste man 
antingen ha extern finansiering 
eller skaffa sig en mindre och 
billigare byggnad. I nästan alla 
avseenden håller vi näsan över 
vattnet och inte så sällan simmar 
vi vackert i församlingen. Men 
ifråga om kyrkounderhåll är 
drunkningsrisken stor. Kyrkta-
ket läcker, har gjort så länge och 
det kostar ca 1,5 miljoner SEK 
att lägga nytt tak. I dagsläget har 
vi inte råd med det. Vi försöker 
med diverse externa källor och 
sakta men säkert går det fram-
åt. När jag började tjänstgöra i 
Aluksne 2009 var ett nytt tak 
långt utom synhåll och totalt 
utopiskt. Idag är vi inte framme 
men taket är inom synhåll och 
inte längre totalt utpiskt. Jag vill 
också av hela mitt hjärta tacka 
Nordisk Östmission för frikos-
tig pekuniär hjälp! Situationen 
är ungefär densamma med alla 
landsorts- och småstadskyrkor i 
Lettland. Under Sovjettiden var 
alla kyrkoreparationer katego-
riskt förbjudna och efter 1990 
har pengabrist försvårat allt. Ja-
nis Kovals brukade smyga iväg 
till kyrkan på nätterna och re-

parera det han kunde. Men han 
kunde bara reparera i skymda 
vinklar och vrår, där ingen lade 
märke till det. Annars hade han 
råkat ordentligt illa ut. Jag hopp-
as uppnå två syften med denna 
artikel. Dels vill jag be om läsar-
nas förböner för vår församling 
i allmänhet och kyrktaket i syn-
nerhet. Dels hoppas jag att alla 
förstår, att det finns alternativ till 
en skattefinansierad kyrka. Den 
som betalar orkestern bestäm-
mer musiken. Så är det obevek-
ligt i alla tider och på alla platser. 
Om den stora sekulära allmän-
heten i Sverige betalar kyrkans 
verksamhet så vill de naturligt-
vis bestämma musiken, lägga sig 
i kyrkans interna angelägenheter 
och läroprofil. Med förödande 
konsekvenser för kristen tro, 
lära och moral de sista 100 åren 
i Sverige. Den gudstjänstfirande 
församlingen måste själv finan-
siera sin verksamhet, för att vara 
oberoende av folket och beroen-
de endast av Herren. Det är ing-
et alldeles enkelt mål att uppnå. 
Men det är ett möjligt mål att 
uppnå!

Magnus Bengtsson



NORDISK ÖSTMISSION

15

Vi har fått en hälsning från Nikolaj, som arbetar bland de unga på blind-
skolan i Charkiv i Ukraina. Brevet kom både på ryska och med en engelsk 
översättning bifogad. NÖ:s redaktion har gjort en, kanske något fri över-
sättning från engelska till svenska. Den texten har sedan, av ryskkunniga 
medarbetare i missionen, granskats och jämförts med Nikolajs ryska text.

Vi hälsar er alla hjärtligt med Fräl-
sarens frid som också idag säger 
”Frid vare med er” (Luk. 24:36).

Ännu ett år har fört oss närmare 
evighetens kust, såväl vad gäller 
växt och mognad som ett steg när-
mare vår Herre Jesu Kristi fantas-
tiska återkomst! Dessa nyårs- och 
juldagar lämpar sig apostlen Pau-
li ord väl: ”Ty frälsningen är oss 
nu närmare än då vi kom till tro” 
(Rom. 13:11b).

Som alltid förlöpte även år 2016 
snabbt. Vi ”flyger” verkligen fram 
då vår planets egen hastighet är 107 
000 km/h. Även vår tid är snart bor-
ta, våra år passerar snabbt, ”som om 
vi flög bort” (Psalt 90:10). 

När allt detta sagts vill jag för-
tydliga att det är Bibeln som är mitt 
ärende när jag möter barn och lä-
rare. Jag önskar att människor inte 
bara visste att det fanns en sådan 
skrift utan att man även besinnade 
vad som sägs där! 

Det finns många goda talare. När 
de talar kan de fånga dem som lyss-
nar. Många fångar stor åhörarska-
ror och kan använda framgången 
i publikerna. Men det visar sig att 

det inte är andlig spis som man ger 
människor.

För inte så länge sedan presen-
terades i England frågan vad man 
skulle prioritera att ta med sig till 
en öde ö. På utrustningslistan fanns 
även en Bibel. Tyvärr prioriterade 
endast 17 % av de tillfrågade att ta 
med Bibeln. Sådan statistik visar en 
befolknings religiositet.

Men vad sägs om vårt land? Det 
är ju känt av alla att de senaste 70 
åren har alla fostrats i ateistisk 
anda. Man kan förmoda att Bibeln 
hölls för att vara det minst priorite-
rade, att ingen skulle ta med den. 

När vi är med barnen vill vi in-
kludera alla typer av frågor som li-
vet bjuder på:

1. Hur uppträda och förhålla sig i 
olika livssituationer? 

2. Hur gör vi om vi går vilse i 
staden, i tunnelbanan eller på järn-
vägsstationen? 

3. Hur beter man sig om det brin-
ner? 

4. Hur hjälpa sig själv och andra, 
eller hur påkallar man annan hjälp? 

I själva verket är det barn med 
begränsade möjligheter. De behö-

En hälsning från blindskolan i Charkiv
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ver verkligen veta hur man hjälper 
sig själv och andra. Men detta upp-
märksammar lärare och pedagoger 
i skolan.

Från vår sida betonar vi mänsk-
lighetens historia när vi möter bar-
nen. Detta finns återgett i Bibeln. 
Den boken blir aldrig för gammal, 
den ger ljus över begynnelsen och 
grundsynden i himmelen genom 
den onde Lucifer. Fortsättningen 
ledde till änglarnas avfall, ett avfall 
som fortsatte på vår jord. 

Eftersom barn befinner sig i oli-
ka åldrar är det nödvändigt att finna 
ut vilka ord och vilka metoder man 
skall använda vid undervisningen. 
Det är omöjligt att använda bilder 
för blinda, men olika exempel och 
jämförelser ger resultat. Litet åt 
gången sås Guds ord i barnens hjär-

tan, men skörden är avhängig hjär-
tats jordmån (Matt. 13:3-8). 

Jag önskar alla medarbetare i 
Nordisk Östmission allt gott un-
der det nya året! Vi uttrycker vår 
särskilda tacksamhet till er för allt 
stöd och för ert deltagande i våra 
bekymmer! 

Blindskolans ledning och barnen 
ber mig alltid att skicka er de bästa 
önskningar och gratulationer, sär-
skilt i juletid. 

Vi är glada för att ni ger oss en 
materiell hjälp, och barnen känner 
denna omsorg och förtröttas inte att 
upprepa sin tacksamhet i ord!

Nikolaj Herasymtjuk
5 jan 2017 

(23 dec 2016 enligt julianska 
kalendern, red.anm.)

Nordisk Östmissions årsmöte
Femte söndagen i fastan den 2 april 2017

10 högm.gtj i Hajoms kyrka, 
 Ingvar Häggander, Göran Simonsson.

Kyrklunch i församlingshemmet
Föredrag av Oleg Schewtschenko från Ukraina

Nordisk Östmissions årsmötesförhandlingar
Avslutning.
Välkomna! 
Styrelsen.

Hajoms kyrka ligger i Marks och Bollebygds kontrakt.
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Det gångna nyåret planerade vi på plats för sommarens resa. Då hade 
vi Sankta Elisabets prästgård på Kronstadt som vår utgångspunkt. För-
samlingsresan till sommaren inleds med en övernattning i Viborg torsdag 
kväll. När vi nu kom till Kronstadt välkomnades vi av såväl diakonparet 
Pavel och Ludmila som av det rehab-center som flyttat in. Konstantin och 
Svetlana har förtroendet att pröva och utveckla en verksamhet, f.n. med tre 
medverkande.

När vi rekognoserade denna gång 
nådde vi fram till Kanneljärvi sta-
tion mellan Viborg och Zelenogorsk 
på Karelska näset, med Kanneljär-
vis gamla by intill som fått det rys-
ka namnet Pobeda (närmast som by 
till den då etablerade fabriken in-
till). Där låg en då modern försam-
lingskyrka, byggd på 1930-talet. 
När gränserna öppnades i början av 
1990-talet brann det som var kvar. 
Pastor Jurij Volodarskij tog emot 
oss en av helgernas kallare dagar. 
Från stationen är det c:a 3 km fram 
till kyrkan. Jurij iordningsställde 
själv den gamla sakristian som kyr-
kolokal, värmd av en vedkamin. 
Där har han tjänstgjort de senaste 
22 åren. Han är diakonvigd i mitten 
av 90-talet och prästvigd i början av 
2000 då också församlingen åter re-
gistrerades. De har bedrivit ett om-
fattande söndagsskolearbete men 
den gudstjänstfirande församlingen 
är ändå inte större än fem – sex fa-
miljer. Arbetet i Kanneljärvi är ett 

exempel för alla som misströstar 
med de små gudstjänstgrupperna i 
församlingarna och frågan om me-
ningen med ett annars erkänt t.ex. 
barnarbete.

Planer för sommaren 2017
I sommar kommer vi från Kan-
neljärvi till staden Zelenogorsk, 
på finska Terijoki, som har en fin 
evangelisk-luthersk kyrka i natio-
nalromantisk stil från början av 
1900-talet, med en nyrenoverad fin 
timmerpräglad interiör. Kontrasten 
var och kommer att vara stor jämfört 
med Kanneljärvi. Det var i Terijoki 
som Konstantin von Koch verkade 
tills kommunisterna gjorde biograf 
av kyrkan. Biografen räddade kyr-
kan från rivning! Under försam-
lingsresan ägnas fredag eftermiddag 
och kväll åt dagens Zelenogorsk och 
gårdagens Terijoki. Där finns över-
nattningsmöjligheter. Där finns idag 
bl.a. kyrkoherde Aleksej Belousof 
med medhjälpare.

Välkommen till en församlingsresa till 
gränslandet omkring Finska viken: 2-7/8!
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Man kan fira gudstjänst i S:ta Katarina tillsammans med pastor Nilsson  
och kyrkvärden och tolken Volodin.

Lördag morgon fortsätter resan över 
Kronstadt ned till vikens sydsida, 
till Tyris församling och Sankt Jo-
hannes evangelisk-lutherska kyrka 
från 1830-talet, i byn Martysjkina, 
mellan samhället Lomanosov och 
Peterhof där Sommarpalatset ligger, 
på väg in mot Sankt Petersburg. Vi 

har varit i Tyris ett par gånger och 
blivit väl mottagna av kyrkoherden 
Alexander Chlynof. Klockan elva 
varje lördagsförmiddag inbjuder 
man till bibelsamtal. Vi försöker ta 
oss dit. Eventuellt har några redan 
legat övernatt i Lomanosov. Lördag 
eftermiddag kan man välja mel-
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lan Sommarpalatset/Peterhof eller 
fortsätta till Gubanitsas kyrka och 
församling där man iordningsställt 
ett lägercenter i kyrkan! Vi befinner 
oss nära hjärtat i det gamla Inger-
manland.

Söndag väljer man någon av 
dessa kyrkors gudstjänster eller föl-
jer med mig in till Sankta Katarina 
evangelisk-lutherska kyrka/kyrk-
hus som sjuder av bön och guds-
tjänst inne i Sankt Petersburgs cen-
trum. Den som sedan vill kan dröja 
kvar i sta’n för museum m.m. eller 
följa med tillbaks till Kronstadt för 
eftermiddagsgudstjänst i prästgår-
den alternativt i den nu återlämna-
de Sankta Elisabetskyrkan. Vi lär 
möta rehab-centret, ev. med någon 
mer medverkande. Återresa mån-
dag. Tillbaks i Stockholm tisdag 
förmiddag.

Resans syfte
Resan syftar till att få se fyra-fem 
evangelisk-lutherska nygamla för-
samlingar/kyrkor norr och söder 
om Finska viken. Det är ett gräns-
land som vi är ovana vid, men ock-
så en slags träning för att bättre se 
den värld som vi själva lever i, som 
länge demonterat våra gudstjänster 
och där barnen har vants av från 
bön och Jesus-tro. Kom med och be 
med och för dem och oss! 

Anmäl ert eget intresse, i even-
tuellt sällskap, till Nordisk Östmis-
sion före första juni. Räkna med en 
totalkostnad omkring 5 000 Skr.

Se till att passet/passen gäller 
längre än sex månader efter hemre-
san d.v.s. minst till 10 februari 2018 
och att du kan avvara passet två 
veckor under maj-juni för att ordna 
med Visumet. Om du redan vet - säg 
till vilken kyrka du/ni tycker verkar 
intressant för söndagsgudstjänsten! 

Jonas Nilsson,
Missionär och koordinator

för mer info: 076-063 15 49
jonas.nilsson@abo.fi

För reportage om tidigare  
kyrkresor se Nordisk Östmission 
2016/3 sid 15-25, 2014/4 sid 9-16 

och 2012/4 sid 9-21.  
Församlingsresan är en enklare 

resa, vi följer ett gemensamt spår.

En knapp har blivit ett minne från ett be-
sök i Terijoki / Zelenogorsk på gränsen 
mellan öst och väst. Nu finns möjlighe-
ten att anmäla sig till en resa dit under 
ledning av Jonas Nilsson. 
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Kan ett ortsnamn vara uppbyggligt? Den frågan vill NÖ:s kassör söka sva-
ra på utifrån en roman av en småländsk teolog som heter Christian Braw. 
Den kom ut 1972 och heter Caporetto. Artikeln var en gång ett betydligt 
längre föredrag.

Det finns en flod vid gränsen mel-
lan Italien och Slovenien, alltså på 
gränsen mellan öst och väst. Floden 
heter på slovenska Soča och på ita-
lienska Isonzo. Vid denna flod lig-
ger i Slovenien en stad som heter 
Kobarid. Staden har dock också ett 
namn på italienska, Caporetto, och 
ett på tyska, Karfreit. Under första 
världskriget, för hundra år sedan, 
1917, stod det ett stort slag där. Krig 
har följt mänskligheten sedan ur-
minnestid, och är en följd av syn-
den. Enligt Mose lag renas nästan 
allt med blod, och utan att blod 
utgjuts ges ingen förlåtelse. (Hebr. 
9:22). Det egendomliga med två av 
Kobarids namn är att de anknyter 
till försoningen. Dessutom tycks 
blodet spela en stor roll i romanen 
Caporetto, liksom i försoningen. 

Caporetto
Det finns något i Bibeln som bru-
kar kallas för nådastolen. Det är 
den heliga arkens lock, först i taber-
naklet, den heliga tälthelgedomen, 
och sedan i Jerusalems tempel. 
Översättningen nådastol kommer 
från vår lärofader Luther, och är 

ganska träffande. Det är alltså han 
som har översatt det hebreiska ordet 
kapporät med nådastol. Det är här 
den egendomliga ljudlikheten med 
Caporetto, det italienska namnet på 
Kobarid, dyker upp. 

Det var HERREN Gud som be-
fallde Mose att göra en ark, en låda. 
Samme Mose fick också befallning-
en att göra ett lock till arken, en 
nådastol. Det är ett ställe där förso-
ning sker, och man får nåd. Denna 
nådastol är i sig en förebild till Je-
sus. På samma sätt som nådastolen 
täckte över arken som ett lock, täck-
er Jesu blod över all världens syn-
der, så att den som tror på honom 
räknas vara helt felfri.

Arken stod allra längst fram i hel-
gedomen, i det allra heligaste. Hel-
gedomen hade olika förgårdar och 
man kan beskriva det som askar av 
typen rysk docka. Det fanns en för-
låt, ett draperi, mellan det heliga, det 
större rummet, och det allra heligas-
te, det mindre rummet. Denna förlåt 
fanns kvar fram till Jesu död på kor-
set. In i det allra heligaste kom över-
steprästen bara en gång om året, på 
den stora försoningsdagen. 

Ortsnamn, blod och försoning
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Karfreit 
Kobarid heter alltså Karfreit på 
tyska. Har då Karfreit något med 
blodet och försoningen att göra, 
bortsett från den blodiga slaget, 
då många dog? Jo, på tyska heter 
Långfredagen ingenting mindre än 
Karfreitag. Är inte det ett egendom-
ligt sammanträffande?

Gud behövde blidkas, och han 
ordnade det själv. Hämnden för all 
världens ondska som har ägt rum 
och kommer att äga rum, är redan 
utförd. Gud har gjort det genom att 
han dog på korset. Just korsdödens 
grymhet är en fingervisning om hur 
allvarligt Gud ser på synden och det 
onda. Det som ingen av oss kunde 
göra, det har Gud själv gjort. Ge-
nom att vara både Gud och männ-
iska kunde Jesus försona Gud och 
människan med varandra.

Långfredagen är alltså en stor 
högtidsdag för oss, och vi får se den 
i påskdagens ljus. Utan Jesu förso-
ning hade vi inte kunnat bli saliga. 
Utan uppståndelsen hade vi inte ve-
tat varken att Gud var nöjd eller att 
han hade segrat. Inte hade man kun-
nat ha ett evighetshopp heller. För-
soningen och uppståndelsen hänger 
alltså ihop. 

Kobarid
Kobarid, så heter alltså Caporetto/
Karfreit på det lokala språket. Jag 
frågande en man från Slovenien om 
det betydde något särskilt, men det 

gjorde det inte. Men i denna artikel 
skall det få påminna oss om vad 
försoningen betyder ”för mig”. Det 
kan bli uppbyggligt om det delas 
upp i sina stavelser. 

På det språk som Jesus talade, 
arameiska, heter son bar. Genom 
försoningen är det möjligt för de 
barn som Gud har skapat till sin 
avbild att också vara hans älskade 
barn genom dopet och tron, födda 
på nytt genom Jesu Kristi uppstån-
delse från de döda. 

Vi har ofta ett id-kort, körkort el-
ler pass. Har vi inte det, kan vi i alla 
fall få ett personbevis, där det står 
vem vi är och var vi är födda. Med 
en bild kan vi säga: En kristen har 
också ett sådant ID-kort, kan man 
säga, och det har ett vattenmärke, ty 
en kristens ID hänger ihop med att 
han lever i sitt dop, och där dör och 
uppstår med Kristus. 

Kobarids stadsvapen. 
Det har nog med fjällen, 
floden och himlen att 
göra. Men vi kan låta oss 
påminnas om några saker: 
1) Den treenige Guden;  
2) Kristi rena rättfärdighet; 
3) dopets vatten och 4) fisken 
– ett kristet tecken som man t.o.m. 
kan se på somliga bilar. 

Det är alltså i Jesus Kristus jag är 
vad jag är. Jesus allena hela kan det 
brutna genom sitt blod. 

Anders Eliasson
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Gåvoredovisning
Oktober 2016
Gåvor 30.775:00
Kollekter 17.082:00 + 10 euro
Summa: 47.857:00 + 10 euro

Kollekter oktober
Göteborgs S:t Pauli 11698, 
Solberga pastorat 1444, 
NÖ:s jubileum 120 kr+10 euro, 
Jonakapellet, Österåker 250, 
Södertälje 2430.

Begravningar oktober
Ola Larsson, Varberg,
William Fägerhall, Uddevalla, 
Rune Bengtsson, Karl Gustav.

November 2016
Gåvor 34.650:00
Kollekter      14.132:00
Summa: 48.782:00

Kollekter november: 
Ev luth missionsföreningen i  
Linköping 1000, 
N Vi-Tidersrums ev. luth.  
missionsförening 2040, 
Göteborgs Johanneberg 4022, 
Sätila och Hyssna 720, 
Södertälje 6350.

Begravningar november: 
Gerhard Edgren, Varberg, 
William Fägerhall, Uddevalla, 
Einar Lundberg, Jörlanda, 
Eira Persson, Lödöse
Gertrud Gabrielson, Falköping, 
Rune Bengtsson, Karl Gustav, 
Nils Carlson, Lerum, 
Margit Franck, Solberga, 
Enar Larsson, Brämhult.

Hyllningar november: 
Iris Larsson, Torsby (Älvsyssel), 
Maria Adrian, Växjö, 
Per Andren, Växjö, 
Jörgen Jacobsson, Göteborg, 
Sone Bengtsson, Laholm.

Tack för alla kläder och andra sa-
ker ni skänker till vår insamling i 
Solberga i Bohuslän! Det är öppet 
på lördagar 9-11. Elsie Alfredsson, 
tel. 0303-526 12, är kontaktperson 
för medarbetarlaget i insamlingsla-
dan. Vi skickar det insamlade österut.

Så här brukar det gå till när transpor-
ten kommer fram. Bilden är några år 
gammal.
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December 2016
Gåvor 86.824:00 + 50 euro
Kollekter       7.261:00
Arv  2.805:92
Summa: 96.890:92 + 50 euro

Kollekter december:
Veinge-Tjärby 176, 
Naum 700, 
Brastad 5591, 
Uddevalla 424, 
Kyrkliga förbundet i Lund 370.

Begravningar december:
Eira Persson, Lödöse
Emma Eriksson, Tostared, 
Einar Lundberg, Jörlanda, 
Gerd Larsson, Skepplanda, 
Evert Johansson, Norum, 
Ella Svegelius, Uddevalla.

Hyllningar december:
Agneta Hermansson, Mölndal, 
Lilian Fernling, Färgelanda, 
Karin Larsson, Partille.

Arv: 
Slutredovisning Eila Olsson.

Föreningar: 
Hajoms församlingshemsförening 
1358.

Övriga uppgifter lämnas av  
kassören.

De flesta gåvorna kommer till NÖ 
genom girering till vårt plusgirokon-
to (i Nordea). Några använder vårt 
bankgironummer, vilket leder peng-
arna till ett konto i en annan bank. 
Några har anmält till oss att de vill 
göra en fast överföring varje månad 
till oss. Dessa medel går i allmänhet 
till en tredje bank (det beror bl.a. på 
vilken bank givaren själv har). Några 
enstaka av er gör överföringar som 
inte är girering också till vårt plus-
giro. Om inte givaren har samma 
bank som plusgirot finns i, kommer 
vederbörandes namn inte som med-
delande, om man inte skriver just 
namnet som meddelande. Det gör 
inte så mycket att det står ”NÖM”, 
”till missionen” eller liknande som 
meddelande, men det finns en risk 
att man gallras ur vårt prenume-
rantregister om man inte minst en 
gång årligen skickar en gåva med 
sitt namn angivet. Man kan förstås 
också ringa till kassören och säga att 
man är anonym givare, men vill ha 
tidningen till sin adress.

Vi skickar tidningen till alla giva-
re, också sådana som ger till födel-
sedags- och minnesgåvor. Ibland, 
men inte så ofta, gallrar vi i regist-
ret. Vi har nämligen gåvans årtal 
angivet där. Då kan vi också se att 
många av er varit trofasta givare!



Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ’’att verka för evangelii spri-
dande bland i första hand östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också 
bland asiatiska folk’’. Nordisk Östmission deltar också i mån av möjlighet i ’’materiell 
hjälpverksamhet bland ovanstående folk’’.
Tidningen Nordisk Östmission utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, septem-
ber och december.
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Ansvarig utgivare: Simeon Appell, Vatared 2, 519 95 Tostared. 
Tel .0300-54 20 44, mob. 073-947 11 51, e-post: simeonappell@hotmail.com
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Vid insättning av minst 50:- på plusgiro 42 20 57-0 eller 

bankgiro 484-5350 får Ni vårt missionsblad 4 ggr om året.
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Posttidning B

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

Miljömärkt Trycksak 3041 0834Litorapid Media AB, Göteborg 2017

Mycket i detta nummer handlar om förso-
ningen, vilket passar bra så här i tiden före 
påsk. Jesu försoning var en förlikning mel-
lan Gud och människan, vilken ägde rum på 
ett träd. Kristus finns med redan i Gamla 
testamentet och kastar sin skugga framåt 
mot det som skedde vid tidens fullbordan. 

I detta nummer kan du läsa om lettiskt 
kyrkoliv (mer om det se NÖ 1/2014). De 
sedvanliga inslagen Ordförandens spalt och 
Gåvoredovisning finns också med. Du får 
vår tidning som tack för din gåva, även om 
det kan vara ett tag sedan gåvan gavs. Sam-
tidigt vill vi informera om vår verksamhet, 
om kyrkor och länder i ”vårt” område. Har 
du missat ett nummer? Hör av dig till kassö-
ren! Anders Eliasson

Förlikningens träd

Trädet kastar sin skugga på 
kyrkväggen i Kronstadt.


