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Missionären Jonas Nilsson hälsar församlingen i Kronstadts lutherska prästgård  
på Kristi förklarings dag.
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Ett verkligt julevangelium, men inte 
bara det. Det är evangeliet, som sam-
manfattning av hela Bibelns budskap 
till oss. Det börjar redan i 1 Mos. 3: 
”Kvinnans säd skall krossa ditt hu-
vud och du skall hugga honom i hä-
len.” Det för fram till Uppenbarelse-
boken 21:5 ”Se jag gör allting nytt!” 
Evangeliet har två heliga platser: 
Betlehem och Jerusalem. Födelsen 
och korsfästelsen-uppståndelsen. 
De hör oskiljaktigt samman. Utan 
inkarnation (Guds Sons födelse in i 
tiden) är kors och grav förgäves, och 
utan korsfästelse-uppståndelse är fö-
delsen en vacker början utan verklig 
mening.

Nu är hela evangeliet sant i sin full-
het med fokus på Betlehem och Jeru-
salem. Det är inte en vacker tanke, 
utan mycket jordnära vid en bestämd 
tid och en bestämd plats, klart om-
vittnad av det främsta ögonvittnet, 
själv delaktig i det underbara skeen-
det, Maria, Jesu moder, Josef, herdar 
och vise män. Det är just detta som 
ger vår kristna tro sin egenart, och 
gör den jordnära och djupt mänsklig, 
och därtill djupt förankrad i himme-
len. Även om vi inte kan bege oss till 
Betlehem, och falla ner i vördnad 
inför födelseplatsen med stjärnan, så 
kan vi göra det i tro och meditation 
inför honom som är Underbar i råd, 

Väldig Gud, sann Gud, sann männ-
iska, ett litet barn, helt beroende av 
en mors kärleksfulla omsorg. Barnet 
delar våra villkor av glädje och sorg, 
lidande och död. Samtidigt uppen-
baras vad Gud avsett med skapelsen 
och mänskligheten i dess helhet som 
en återspegling och avbild av honom 
själv.

När vi blir stilla inför barnet i 
krubban måste vi se och förstå litet 
av Guds oerhörda vågspel att kom-
ma till oss just som ett hjälplöst lin-
debarn. Det skulle inte dröja länge 
innan Herodes råa knektar, likt her-
darna, skulle söka efter barnet, men 
i en helt annan avsikt. Staden skulle 
snart förvandlas till en avgrund av 
fasa, skräck och sorg.

”Så älskade Gud världen att han 
utgav sin enfödde Son, för att var 
och en som tror på honom inte skall 
förgås utan ha evigt liv.” Joh. 3:16.

Så började uppfyllelsen av löftet 
i Första Mosebok och fortsättning 
skulle följa. Frågan till oss blir: Är 
vi villiga att följa honom vart han 
än går också idag och ta det kors på 
oss, som på ett eller annat sätt följer 
på den vägen? Det finns bara en väg 
som leder till Fadern. Jesus säger: 
”Jag är vägen och sanningen och li-
vet” (Joh. 14:6).

Bengt Westholm

Betraktelse:

Ett barn blir oss fött, en son blir oss given 
Jes. 9:6
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Ordförandens spalt:

Litauen

Nordisk Östmission har många kon-
takter i östra Europa. En av dessa 
som jag inte har nämnt något om i 
tidningen på ett par år är den luth-
erska kyrkan i Litauen. Kyrkan är 
liten och biskop Mindaugas Sabutis 
får själv ta ansvar för kontakter med 
andra länder.

Men nu under hösten har jag fått 
ett mail från biskopen. Han bekräf-
tar att han har genomgått en opera-
tion, som har bidragit till att kyr-
kans internationella kontakter inte 
har kunnat upprätthållas.

Vi har tidigare stött en försam-
ling i Birzai i norra Litauen där det 
fortfarande finns väldigt mycket 
att göra eftersom församlingsarbe-
tet tidigare varit eftersatt i många 
decennier. Nordisk Östmission 
tänker fortsätta sitt stöd av pastor 
Miseikis som under senare år har 
åstadkommit många förbättringar i 
församlingen.

Den lutherska kyrkan i Litauen 
har även ett ansvar för den obero-
ende lutherska kyrkan i Vitryssland 
och Sabutis är biskop också för 
denna kyrka. Även här har NÖ varit 
med och givit stöd. Ledande pastor i 
Vitryssland, Meyerson, som är över 
80 år, avgick förra året. Ledarska-
pet har nu övergått till pastor Pavel 
Lutjenko. (Pavel var värd när några 

representanter för NÖ besökte Vit-
ryssland förra året.) Denna vitryska 
kyrka är liten men biskop Sabutis 
lovar att den skall få mycket hjälp. 
T.ex. kommer man att ha gemen-
samma teologiska seminarier för 
både pastorer och lekmän både i 
Vitryssland och i Litauen. 

Det finns också planer på att bilda 
nya församlingar i Vitryssland först 
och främst i huvudstaden Minsk. 
Kanske det också skulle kunna gå 
att få till ett utökat samarbete med 
Ingermanländska kyrkan. Pastorer 
från Vitryssland skulle ju kunna 
skickas till Keltto i Ryssland för ut-
bildning.

NÖ har vidare skickat hjälpsänd-
ningar till kyrkan i Litauen. Kyrkan 
har nu fått ett erbjudande att få yt-
terligare en hjälpsändning.  
 
Stöd till IFB för bibelöversätt-
ning till ängsmariska
Nordisk Östmission har under flera 
decennier stött IFB (Institutet för 
Bibelöversättning) och dess över-
sättningar av Bibeln till ickeryska 
språk inom det gamla Sovjetunio-
nen. Det var nog tack vare vårt stöd 
som den lilla folkgruppen ngana-
sanerna 2005 kunde få en översätt-
ning av Lukasevangeliet (i urval). 
Efter det stödde vi översättningen 
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till tjetjenska under några år innan 
vi 2007 bestämde oss för att låta 
våra pengar gå till översättningen 
av hela Bibeln till ängsmariska. Vi 
får därför regelbundna rapporter 
från IFB angående denna översätt-
ning. Nu granskas översättningen 
av Första Samuelsboken samtidigt 
som profeten Hesekiels bok över-
sätts. Översättaren Larisa Orzajeva 
tackar oss för våra förböner och 
vårt stöd. Vid vårt styrelsemöte i 
oktober beslutade vi fortsätta vårt 
stöd med ytterligare 50 000 SEK. 

Hela Bibelöversättningen beräk-

nas vara klar 2022-23 och Nordisk 
Östmission hoppas att vi med er 
hjälp skall kunna vara med ända till 
hela översättningen är klar. 

Slutligen vill jag också önska 
alla läsare en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År. Glöm inte att vi 
firar julen till minne av att Gud 
själv blev människa och kom ner till 
denna världen för att lida och dö för 
oss. För att detta skall bli känt även 
borta i östra Europa har vi ett an-
svar som vi vill fortsätta att förvalta 
även under 2018.

Martin Wihlborg

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

gångna årets trofasta stöd och arbete  
i missionsverksamheten och  

önskar en riktigt 

God jul och ett välsignat nytt år!
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Vid den avslutande frukosten, då 
Vikingfärjan anlöpte Stockholm 
en av sommarens sköna morgnar, 
kom samtalet att kretsa kring trons 
grundfråga. Hemmavid kan gran-
nen avundsjukt säga till den som 
nämner dem i förbön: Jag önskar att 
jag också kunde tro. Tron kan före-
falla längre bort för oss i Sverige än 
för andra. Tre nycklar som en sam-
manfattning av resan: (1) tro är nå-
got vi alla ber om som gåva av den 
Helige Ande, Herrens bön är nyck-

eln framför andra, (2) tro är något 
vi möter i Bibelns tilltal och det är 
(3) en beröring som alla människor 
erfarit någon gång i livet, mer eller 
mindre avläsbart. Det är ett svar 
som stämmer såväl i svenskt, finskt 
som ryskt sammanhang. Det är en 
grundfråga i allt missionsarbete.

Syftet med församlingsresan var 
att möta åtminstone fyra försam-
lingar: Kanneljärvi och Zeleno-
gorsk, församlingar belägna ovan 
Finska viken, och Tyris församling 

Med fyra fiskar till fyra församlingar  
över Finska viken 2017

Nattvardsgång i Ingermanländska kyrkan
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söder om den. Staden Kronstadt 
(40 000) mitt i viken på ön Kotlin, 
med S:t Elisabets kapellgrupp – 
fjärde församlingen, har numera 
fasta förbindelser såväl norrut som 
söderut. Förbindelsen är ännu bara 
några år gammal.

Resan följde detta nya spår över 
viken. Vi rörde oss i den Inger-
manländska evangelisk-lutherska 
kyrkans sammanhang, ett gammalt 
gränsland alldeles i vår närhet. Till 
alla fyra gemenskaperna kunde vi 
lämna över en varmrökt regnbågs-
lax från karelska vatten, inhandlad 
i Disas fiskbutik hitom Kotka. Till-
sammans var vi fem personer. Resan 
gav anledning att samtala om trons 
grundfrågor också på hemmaplan.

Kanneljärvis uthålliga  
gemenskap
Efter övernattning i Viborg med 
kvällsmålet i det gamla runda tor-
net, en gång en del av Viborgs 

stadsmur, fortsatte vi på fredagens 
morgon fram till Kanneljärvi lo-
kaltågstation. Från stationen hade 
vi ytterligare tre kilometer upp till 
byn där man före kriget hade byggt 
en ny modern stor kyrka 1934. 
Trots ryssarnas senare övertagande 
av området stod kyrkan kvar men 
brann runt 1980. Pastor Jurij Wolo-
darskij hade själv sett lågorna. Väl 
förtrogen med området kunde han 
och hans fru initiera ett gudstjänst-
liv i sakristian som han återställt på 
egen hand. Han hade sett Guds hand 
mitt i naturvetenskaplig ateistisk 
kurslitteratur! Efterhand diakon- 
och prästvigd kunde han nu räkna 
mer än tjugo års tjänst vid samma 
altare. Arbete med söndagsskolan 
har hela vägen haft avgörande be-
tydelse. De var mycket oroliga för 
fortsättningen eftersom den Se-
cond-Hand butik som understött 
arbetet från Österbotten nu slagit 
igen. Men så länge krafterna står 

Högmässodeltagare i Kanneljärvi.
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bi skulle mässan firas. S:t Stefanus’ 
koinonia i Stockholm har också 
understött sedan länge, vilket var 
en anledning till att resan började 
i Kanneljärvi. När Stockholmsvän-
nerna återvände till söndagens hög-
mässa kl. 10 fick de möta en liten 
gemenskap som firade en glödande 
gudstjänst, om än lågmäld. Fiskgå-
van blev en förhoppning om Guds 
välsignelse över arbetet.

Terijokis anrika kyrka  
och församling
Till skillnad från Kanneljärvis en-
kelt restaurerade sakristia är nu 
Terijokis anrika sekelskifteskyrka, 

Kristi Förklaringskyrka i dagens 
Zelenogorsk, komplett renoverad 
med en vacker nordisk träinteriör. 
Under Sovjettiden tjänade kyrkan 
som biograf. Hit kommer busslaster 
av framför allt finländare. Fisken 
kommer väl till pass när sådana ut-
spisas i kyrkorummets bakre del. 
Där satt också vi för en kopp te, 
samtidigt som folk besökte kyrkan. 
Kyrkan ligger centralt. Många fla-
nerar förbi. Många besöker kyrkan 
också därför att man anstränger sig 
för att inbjuda till seriös konstvis-
ning på läktaren. Kyrkan har god 
akustik. Kyrkoherde Aleksej Be-
lousof hade just deltagit i represen-
tationen vid stadens årliga firande. 
Den finns en särskild koppling för 
NÖ till staden eftersom det var här 
som Konstantin von Koch verkade 
som missionär i mellankrigstiden. I 
biografin av Koch ”Från komman-
dobryggan till predikostolen” (KFb 
1975) finns ett foto på det missions-
hus han verkade i.

Kronstadts envisa kapellgrupp
Redan fredags kväll mötte vi Pavel 
och Ludmilla, diakonparet som fun-
nits i den gamla prästgården sedan 
kyrkan fick tillbaks den 2015. De 
har sörjt för att vännerna i kapell-
gruppen och de inneboende på Re-
habcentret fått fira gudstjänst varje 
söndag. Årets nyhet var att Pavel 
presenterade två böcker som han 
fått publicerade, en om kyrkan och 
ungdomen och en om Paulus som 

Pastor Juri Wolodarskij firar guds-
tjänst trots att större delen av kyrkan 
ligger i ruiner.
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teolog. Hur han fått tid till det kan 
man undra med heltidsarbete förut-
om gudstjänstliv på Kronstadt och 
i hans moderförsamling Tyris. Om 
Kanneljärvi har ett eget kyrkoråd 
och Zelenogorsk ett eget fullmäkti-
ge, så är Kronstadt ännu endast en 
gudstjänstgrupp bestående av ett 
par familjer. Pavel personligen har 
biskopens förtroende att leda arbe-
tet. Ett par familjer utgör den trogna 
kärnan. I söndagskvällens guds-
tjänst firades prästgårdens tvåårs-
jubileum med Kristi Förklaring det 
rätta datumet 6 augusti! En liten kör 
från Tyris medverkade. Här blev fis-

ken närmast en del av det kyrkkaffe 
som diakonfamiljen inbjuder till i 
sitt eget hem.

Tyris väletablerade gemenskap
Lördags morgon nådde vi Sankt 
Johannes kyrka i Tyris församling 
i byn Martysjkina, mellan sommar-
palatset och samhället Lomanosov. 
Kyrkoherden hade inlett det åter-
kommande bibelstudiet varje lör-
dag förmiddag kl. 11. Denna dag 
lästes de inledande verserna till 
Matteusevangeliets sjunde kapitel. 
Efter kyrkohedens genomgång blev 
vi inbjudna till att dela reflektioner 

Högmässa på Kronstadt (Kristi förklarings dag)
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om vad det innebär att inte döma. 
Frågan är aktuell för alla som ser 
kontrasten mellan att leva trons liv 
och det som förväntas av människor 
i allmänhet år 2017. Det blev ett en-
gagerande samtal. Tyris församling 
var en av de tidigt återöppnade efter 
perestrojkan. Man firar ännu de-
lar av sin högmässa på finska men 
man tvekar inte att förtydliga att det 
handlar om en kristen församling i 
dagens Ryssland. Man välkomnar 
också en hel del konserter som ett 
sätt att nå flera. Kyrkoherden har 
tjänat församlingen i tolv år vilket 
vittnar om ett gott förhållande och 
förtroende. Den sist överlämnade 
laxen delade vi omgående i det föl-
jande fikat. Det smakade gott!

Gubanitsa kyrka och  
Sankta Katarina
Lördag eftermiddag/kväll fortsatte 
två av oss ända ner i det egentliga 
Ingermanland, till Gubanitsa kyrka. 
Finska viken omges av en skogbe-
klädd kust men strax söder om den 
sprider ett Östergötland ut sig. Där 
låg en gång om varandra finska, rys-
ka och kanske några estniska byar 
ända fram till Stalins tid. I Gubanitsa 
bys evangelisk-lutherska kyrka för-
beredde man ungdomsläger följande 
dag. Kyrkan är iordningsställd med 
bäddplatser på läktaren. I förbere-
delsearbetet hördes även finska rös-
ter, inklusive några på svenska! Om 
vårt resesällskap varit större skulle 
några kunnat legat över natt där. Jag 

tog taxi tillbaks upp till kusten. Lena 
åkte runt Sankt Petersburg för att ta 
sig tillbaks till Zelenogorsk för över-
nattningen.

En huvudtanke med församlings-
resan är att kunna återvända till 
en församling som redan besökts. 
Denna gång samlades alla på sön-
dagskvällen på Kronstadt. Några 
av oss hade firat söndagshögmässa 
i Kanneljärvi. Jag ledde en rysk-
svensk högmässa kl. 13 inne i Sank-
ta Katarina kyrkhus i det centrala 
Sankt Petersburg, ett kyrkhus och 
församling som idag är en del av 
Rysslands lutherska större tysk-rys-
ka kyrka. Där hade flera grupper 
redan firat sin gudstjänst, bl.a. ang-
likanerna kl. 11. Trots den gamla 
sportskolans mellangolv är akusti-
ken mycket god.

Sammanfattningsvis kan sägas 
att det finns många evangelisk-luth-
erska kyrkor och församlingar i 
olika kondition att besöka runt Fin-
ska viken i Ryssland. Tron har fått 
nytt liv. På landsbygden dominerar 
ännu dessa vid sidan om dagens or-
todoxa. Till nästa sommar planeras 
en liknande resa i Ladoga området, 
inklusive dagsbesök på Konevits 
och övernattning på Valamo. Finns 
det intresse för en liknande försam-
lingsresa till runt Finska viken igen 
- välkomna med er intresseanmälan 
för båda fallen!            

Jonas Nilsson
missionär och reseledare  

072-931 83 42
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Den som är intresserad av detta område är välkommen med på en försam-
lingsresa längs Ladogas västra strand 23 juli - 1 augusti 2018!

Avresa måndag med färja till Hel-
singfors. Buss med ankomst till 
Sankt Petersburg tisdag kväll. 
Tidig morgon upp över Karelska 
näset. Dag på Konevits, vidare 
till Priozersk (Kexholm). Besök i 
församlingen nära kolchosen Se-
vastejannåva. Vidare ut på Valamo 
med övernattning. Därpå Sordavala 
evangelisk-lutherska församling.

Söndagshögmässa i någon av de 
församlingar vi besökt alt. Kron-

stadt, S:t Katarina eller S:t Peters-
burg. Alla samlas i Sankt Peters-
burg söndags kväll. Måndag - dag 
till förfogande i Sankt Petersburg 
eller efter önskemål. Anmälan med 
passkopia, försäkringsintyg och 
anmälningsavgift 1000 kr, senast 1 
mars. Begränsat antal platser. Prel. 
totalkostnad 7000 kr inkl. mat.

Jonas Nilsson
072-931 83 42

Ladogas västra strand

St Petersburg=S:t Petersburg; Vyborg=Viborg; (nära finska gränsen);  
Sortavala=Sordavala (längst norrut); Priozersk=Priozersk-Kexholm
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Sedan åtskilliga år har NÖ kontakt med en luthersk kyrka i Moldavien, 
och vi ger också anslag dit, genom Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL). 
Från den sistnämnda organisationens tidskrift ”Lov og Evangelium” har vi 
hämtat innehållet i nedanstående artikel. Den ursprungliga texten är skri-
ven av Per Bergene Holm och vi gör här ett referat från den.

Den största bristen hos folket i 
Moldavien är deras brist på syn-
dakännedom, menar både Per och 
ett tyskt missionärspar som bor en 
bit utanför Kamenka. Därför be-
hövs Andens upplysning så att Or-
det får väcka människor så att de ser 
sin synd och sin nöd.

Vladimir Mosers uppgifter är i 
första hand att förkunna Guds ord. 
Han är herden för hjorden i försam-
lingarna. Hans hustru Natalia Mo-
ser har ansvar för det humanitära 
arbetet, vilket i stor utsträckning 
finansieras av ”Moldovian Christi-
an Aid”. Det rör sig om mat, hus-
hållsartiklar och en del mediciner 
till behövande församlingsmed-
lemmar, och andra som vänder sig 
till församlingarna. I Transnistrien 
(den östra delen av landet) samlas 
församlingarna i Kamenka och 
Tiraspol varje söndag trofast i det 
lutherska församlingshuset på or-
ten. I Kamenka leds gudstjänsterna 
av diakonen Sergej och det finns 
en organist som spelar både till li-
turgin och psalmsången. Den hjord 
som samlas här är trofast, några 
nya tillkommer, samtidigt som an-

dra åker därifrån för att arbeta på 
andra ställen. Det kommer 15-20 
varje gång. I Tiraspol samlas för-
samlingen i den lägenhet som Na-
talias mor en gång ägde, och som 
nu tillhör Natalia. Diakonen Pavel 
leder gudstjänsterna och man har 
också organist. Hjorden är trofast. 
Några har varit med sedan starten 
1992, men de flesta har kommit se-
nare. Nu samlas det 10-15 stycken 
varje söndag.

Något om kyrkoliv i Moldavien

Tiraspols stadsvapen. Staden ligger vid 
floden Dnjestr.
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Av och till får man besök från 
Norge, mest av Per Bergene Holm. 
För att göra det enklare har dia-
konerna läst upp Pers till ryska 
översatta predikan. Församlingen i 
Chisinau samlas fortsättningsvis i 
ett kulturhus i stadens centrum, och 
som regel kommer det bara 5-10 
personer.

Förutom böcker av Luther och 
Rosenius delar man även ut små 

trycksaker med betraktelser skrivna 
av Vladimir Moser själv.

NLL har skickat drygt 249 000 
norska kronor till missionsarbetet i 
Moldavien under 2016. Av det har 
NÖ bidragit med en tiondedel. Det 
mesta har gått till löner och arvoden 
för pastor, diakoner, bokförare m.fl.

Bed gärna för Vladimir Moser 
och hans medarbetare i Moldavien!

Referat: A.E.  

Nordisk Östmission har under flera år gett stipendier till elever från Lettland som har 
gått STM-programmet vid FFG. De tre första eleverna har nu i stort sett genomfört 
sina kurser. Nyligen har två nya elever från Lettland anslutit till kurserna. I samband 
med Lutherjubileet vid FFG blev det tillfälle för Naomichi Masaki (ansvarig för kur-
sen) och ordföranden att diskutera några frågor angående vårt fortsatta stöd.
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I augusti i somras var vi tre perso-
ner som reste till ett barnhemslä-
ger i Ukraina i två veckor, för att 
evangelisera och undervisa barnen 
i engelska. Det var undertecknad, 
Petra Snickars (född Laato) och 
Isak Snickars. Som ni förstår av 
namnen, så var det en familjekon-
stellation med på resan. Men väldigt 
färsk, och jag är väldigt tacksam att 
detta unga par valde att bli med, 
trots att det bara var ett par veckor 
efter bröllopet! Speciellt tacksam, 
eftersom detta var ett stort projekt 
för mig. För fyra år sedan gjorde vi 
samma sak första gången (men då 
var Sanni med, och inte Isak), och 
det var första gången i mitt liv som 
jag upplevde att Gud verkligen kall-
lade mig till en uppgift. Det gick 

bra, och jag tror det var ett viktigt 
projekt. Sen dess har jag hoppats 
på att kunna få göra det igen, men 
ganska snart efteråt blossade kriget 
upp i Ukraina. Det har i senare tid 
hållit sig inom begränsade områ-
den, så vi har åter sett på möjlig-
heten att resa till barnhemslägret. 
Redan förra året hoppades vi på 
att kunna åka dit, men då blev det 
inte möjligt p.g.a. en alltför stor ar-
betsbelastning på mitt jobb. Men i 
år blev det möjligt! Denna gång fick 
vi också en inbjudan från de ukra-
inska myndigheterna, som önskade 
att vi skulle komma igen. Det är lite 
speciellt! Det kan ha bidragit till att 
vi inte behövde förbereda några do-
kument denna gång, förra gången 
var det mycket mer dokumentarbete 

Barnhemsevangelisation i Ukraina

Bilden på vårt visitkort. Anders, Isak och Petra.
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att göra i förberedelsefasen. Men 
det kan också bero på att försam-
lingsledaren Gennadij Miller gör 
ett väldigt bra jobb i förhållande 
till myndighetskontakten. Han och 
hans församling är väldigt duktig 
på att dela ut de hjälptransporter 
vi sänder dit, till olika institutioner 
som barnhem, skolor och sjukhus. 
Att de gör det utan att vilja ha något 
tillbaka, skapar respekt och tillit, 
och öppnar dörren för evangeliet. 
Denna gång föll det sig också så 
bra, så att vi skickade dem en hjälp-
transport i våras, så att mycket av 
den var utdelat precis innan vi kom. 
Men inte allt, bland annat hade 
Gennadij sparat flera lådor med lek-
saker, som vi fick väldigt god nytta 
av på lägret. Dem använde vi som 
priser i olika tävlingar, och vi för-
sökte vara lite innovativa i att hitta 
anledningar att dela ut dem, så att 
barnen samtidigt blev uppmuntrade 
att läsa i de bibelberättelseböcker 
som vi delade ut. Men det kan vara 
lite svårt också, det gäller att det 
inte är för stora skillnader på leksa-
kerna, för att de inte ska ge upphov 
till avundsjuka. Några av leksaker-
na använde vi också som rekvisita 
till några korta teaterföreställningar 
som vi spelade upp för barnen, för 
att tydliggöra några viktiga teman 
som synd och förlåtelse. För några 
av barnen blev det väldigt stort att 
vi kom med dessa gåvor till dem, 
en pojke (Dima) som vi fick extra 
mycket kontakt med utbrast en gång 

till vår tolk Valia: ”Wow! Varför 
köper ni allt detta och ger till oss? 
Wow!” Nu var det ju inte helt rik-
tigt, för vi har ju inte köpt detta, det 
är ju gåvor från givare i Sverige. 
Men om någon av dem läser detta, 
så vill jag att ni ska veta att också 
små, i våra ögon obetydliga leksa-
ker, kan få ge mycket glädje när de 
kommer i rätta händer!

Man kan oroa sig mycket för ett 
sådant här projekt om man har pla-
neringsansvaret för det, man kan 
tappa fokus på att det är Gud som 
ska göra det. Det är ju hans förbe-
redda gärningar vi vill gå i. Och det 
tror jag vi fick, för planeringsarbe-
tet blev väldigt tunt, men resultatet 
blev gott, och var bara Guds för-
tjänst! Vi fick god hjälp av Gennadij 
och hans fru Natasja, som var med 
oss en hel del på lägret. Och vi fick 
en underbart bra tolk, Valia, som 
var väldigt duktig på att arbeta med 
barn, med en levande tro som hon 
gärna delade med sig av. Dessutom 
kunde hon spela gitarr och sjunga, 
vilket var mycket viktigt för att hål-
la en stundom energisk barnaskara 
i schack. På det här lägret var det 
c:a 300 barn och ungdomar, och på 
våra samlingar (som var frivilliga) 
kom det i början 20-30 personer, 
men det ökade, och på sista sam-
lingen var det c:a 100. Vi hade två 
samlingar per dag. Gennadij berät-
tade att det vanligtvis var motsatt, 
att det blev färre och färre som 
kom, allt eftersom nyfikenheten 
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lade sig. Men det verkade som att 
vi fick nå in till flera av dem. Några 
som det var extra svårt att nå in till, 
var de äldre ungdomarna, eftersom 
vårt program var mest inriktat på 
de yngre barnen. Det kändes svårt, 
för de äldre behöver verkligen lära 
känna Jesus innan de lämnar barn-
hemmet, och ska ut i ett vuxenliv de 
inte har blivit förberedda för. Det är 
nämligen så många barnhemsbarn 
som går ut i kriminalitet och prosti-
tution, för det är så svårt för dem att 
få jobb. Men vår sista kväll på lägret 
fick vi äntligen möjlighet att samla 
en grupp av de äldre ungdomarna, 
och det var verkligen välsignat. Jag 
är mycket tacksam till Gud för den 
samlingen. Vi fick också ett posi-
tivt efterresultat, vi delade ut visit-
kort på lägret, med en bild på mig, 
Petra och Isak på ena sidan, och 
med Gennadijs kontaktuppgifter 
på andra sidan. Det har resulterat i 

att flera har hört av sig till Gennadij 
och vill komma med på deras guds-
tjänster på söndagarna. Gennadijs 
församling har en minibuss som de 
kör runt och hämtar folk med till 
gudstjänsterna, så därför finns det 
möjlighet också för barnhemsbar-
nen att komma med. NÖ har varit 
med och bidragit till den bussen.

Avslutningsvis har jag en häls-
ning från tolken Valia, som bad mig 
hälsa hem till vår mission att detta 
var ett väldigt gott och viktigt arbe-
te, och att jag skulle tacka alla för 
att vi genomförde det här projektet! 
Och det visade sig att hon menade 
vad hon sade, för när vi skulle skilj-
as åt blev det svårt för mig att över-
tala henne att ta emot sin lön för 
uppdraget. Det är inte vanligt i ett 
krigets Ukraina, men säger något 
om karaktären till den tolk vi begå-
vades med.

Anders Olsson

Petra lär ut engelska glosor. I denna utomhuspaviljong hade vi våra samlingar.
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Föreställ dig att du inte minns din 
mamma, inte någonsin har sett din 
far och inte vet om du har syskon. 
Föreställ att du kanske har en sjuk-
dom eller har en utvecklingsstör-
ning som du har fått p.g.a. mamma 
då hon drack för mycket under den 
tiden hon var gravid med dig. Nu le-
ver du i ett barnhem, där det finns 
många likadana som du, och ni alla 
längtar efter kärlek och en egen 
familj med föräldrar och syskon. I 
sådana här livsförhållanden lever 
många barn i de ukrainska barn-
hemmen. Fast många av barnhems-
barnen har en mamma, en pappa 
eller syskon, och inte alla har det så 
illa som det här beskrevs, så är så-
dana livsförhållanden mycket vanli-
ga för barnhemsbarn i Ukraina.

I somras var vi med på NÖs barn-
hemsprojekt, som ägde rum i söd-
ra Ukraina i en liten by som heter 
Rybakovka. Petra hade varit där 
en gång förut för fyra år sedan, då 
samma projekt ordnades för första 
gången. Nu i år, när vi hade gift oss 
och Petra gärna ville fara på nytt, 
tänkte vi att vi kan väl åka båda två. 
De första dagarna i Ukraina var lite 
tuffare p.g.a Finlands kalla sommar 
var vi inte vana vid 30 graders het-
ta. Men trots svårigheter i början, 
så började arbetet på lägret bra. Vi 
kom i allmänhet bra överens med 
lägrets personal, vilket var en fin 

grej (speciellt med tanke på förra 
gången).

Under våra dagar på lägret hade 
vi ett schema som gjorde vårt ar-
bete och vår tidsplanering lättare. 
Vi hade alltid lektioner klockan 10 
och 17, och däremellan åt vi, hade 
kanske lite fritid och planerade 
kommande lektioner. Under lek-
tionerna berättade vi bibelhisto-
rier, undervisade om Bibeln, sjöng, 
delade ut Biblar och annan kristen 
litteratur, lekte och undervisade 
engelska. Petra undervisade, ge-
nom historier, de tio buden. För det 
hade hon fått ett material med bil-
der från en vän i Finland, som hade 
gjort materialen som examensar-
bete i yrkeshögskolan. Materialen 
var jättebra stöd till undervisning-
en fast Petra måste anpassa det till 
den ukrainska kulturen. På engels- 
kalektionerna kunde vi använda 
samma material för att undervisa 
nya ord till barn via bilder.

Ett av det finaste tillfällena på 
lägret var vår sista lektion på sis-
ta dagen. På lektionen var nästan 
hundra barn och det var jättesvårt 
att få dem att vara tysta och hålla 
dem kvar på lektionen. Det bästa 
sättet att få allas uppmärksamhet 
var att sjunga tillsammans. Vi hade 
sjungit jättemycket under våra lek-
tioner och barn började kunna de 
flesta sångerna utantill. På sista 

På barnhemslägret i Ukraina
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På vår resa till Ukraina för att 
evangelisera på barnhemslägret, 
passade jag också på att besöka fler 
av NÖ:s vänner, eftersom det inte är 
så ofta vi är där. Jag stannade några 
dagar längre än Petra och Isak. För-
utom Gennadijs församling i Niko-

lajev (Mykolajiv), så besökte vi ock-
så den andra SELKU-församlingen, 
den tidigare DELKU-församlingen, 
och de två församlingarna utanför 
Nikolajev som Gennadij Miller har 
planterat, Bogomazu och Zelenyj 
Jar. Efter lägret besökte jag också 

Församlingsbesök i Ukraina

lektionen delade vi upp barnen i två 
grupper och hade en tävling: vilken 
grupp känner till sångerna bäst om 
man bara hör melodi? Vår tolk, som 
var väldigt duktig att spela gitarr, 
spelade sångernas melodier vi hade 
sjungit under veckorna, och då nå-
gon gissade rätt, sjöng vi alla sång-
en tillsammans. Barnen sjöng väl-
digt mäktigt och man kunde knappt 
höra gitarrmelodin bakom. Det var 
härligt att höra hur de lovade Gud 
genom att sjunga så mäktigt!

Två veckor är inte en lång tid och 
det går snabbt. Efteråt kändes det 

hur lite man kunde göra för de här 
barnen och hur mycket mer man 
skulle ha velat göra. Paulus skriver 
i andra Korintierbrevet (12:9) att en-
sam är vi svaga men i Gud har vi 
vår starkhet. Må Han välsigna allt 
det lilla som vi gjorde. Vi får be att 
han tar hand om alla barn vi mötte, 
att de skulle läsa sina Biblar, be och 
hitta en församling där de kan växa 
i tron. Vi får be att Gud ska leda de-
ras liv och att vi tillsammans med er 
efter det här livet skulle få se dem 
alla framme i himmelen.

Petra & Isak Snickars

Församlingen i Zelenyj Jar.
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Sergej Bevs församling i Dnipro 
(namnet är nu avkortat från Dnipro-
petrovsk, red. anm.). Under dessa 
besök var det ett speciellt behov 
som vi fick se; alla vill ha mer luth-
ersk litteratur, speciellt katekesen. 
Det är något vi nu arbetar med i 
NÖ:s styrelse. Det är så gott att få 
se att hungern finns där, och vi har 
alla möjligheter att tillfredsställa 
den! Men det kommer att ta lite tid. 
Hoppas kunna rapportera mer om 
det senare!

I Gennadijs församlingsplante-
ringar Bogomazu och Zelenyj Jar, 
är det gott att få se att det andliga 
livet frodas. Där är det människor 
som får en sund oro för sina själar, 
och söker Gud. Och det är också 
god uppslutning om det praktiska 
arbetet som behöver göras. Detta är 
små byar, så i förhållande till stor-
leken på byarna är det god uppslut-
ning i församlingarna. I Zelenyj Jar 
ska vi hjälpa dem att upprusta för-
samlingslokalen.

Delar av församlingen i Bogomazu (barnen var ute och sprang vid fototillfället).

I den tidigare DELKU-kyrkan i Mykolajiv, med några av kyrkorådets medlemmar.
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I den tidigare DELKU-försam-
lingen i Nikolajev var det vi först 
fick upp ögonen för katekesbeho-
vet. Och vi fick se ett exempel på 
Guds planering. Petra hade genom 
sin fars försorg tagit med sig någ-
ra katekeser på ryska. Hon frågade 
mig om det, och jag sa inte nej, men 
jag tänkte att det nog inte var så lätt 
att sprida dem på barnhemslägret. 
Men denna församling blev väldigt 
glad för att få ta emot 11 stycken! 
De behövs i deras konfirmand- 
undervisning. De fick dessutom en 
bok om liturgi som också togs emot 
med tacksamhet.

Tyvärr är det för sällan vi är ute 
på församlingsbesök. Vi märker 
att det betyder mycket för dem vi 
stödjer, att vi besöker dem personli-
gen. Som nu när jag besökte Sergej 

Bevs’ församling i Dnipro. Detta 
var första gången vi fick besöka 
dem, och Sergej har varit där runt 
tre år nu. Det är en församling med 
många unga familjer. De satsar på 
ett utåtriktat arbete med hjälp av 
engelskundervisning. De har ock-
så ett arbete i byn Zorja utanför 
Dnipro, och evangeliserar på mili-
tärsjukhus. Det var gott att få lära 
känna flera personer, och att få se 
att Sergej gör ett gott arbete där. 
Förhoppningsvis ska vi kunna hålla 
tätare kontakt i framtiden!

Anders Olsson

Anm. Det har visat sig att kate-
keserna var en utgåva av Svebilius’ 
katekes! Men översättningen till 
ryska är inte lika gammal som ka-
tekesen, utan ganska ny.

Liten samling i byn Zorja. T.v. Sergej Bevs med fru.
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Europa vad är det? Geografiskt är 
det väl området mellan Gibraltar 
och Ural. Det är också ”den del av 
vår världsdel, som är präglad av 
kristen och judisk kultur”. Vad är 
då Östeuropa? Jo, den östra delen 
av vår världsdel, eller hur? Men un-
der en stor del av 1900-talet var det 
för många av oss den del som låg 
under kommunistiskt välde, även 
om landet i fråga närmast var en del 
av Mellaneuropa (se även baksidan 
av tidningen). Länder som Finland 
(där de evangeliska i nära 300 år var 
svenska undersåtar) skonades dock 
från kommunismens ok. 

I år firas 500-årsminnet av re-
formationen. Den evangeliska tron 
spred sig ganska snabbt österut, 
fastän den senare också stötte på 
motstånd. Redan på 1520-talet 
nåddes Riga och det gamla Reval 
(Tallinn), och de ryska härskar-
na har haft lutherska undersåtar i 
hundratals år. Genom tyska kolo-
nister spreds lutherska församling-
ar i detta rike, medan de tysktalan-
de i Siebenbürgen (Transsylvanien) 
i nuvarande Rumänien nåddes av 
reformationen redan när de var bo-
satta där. Den ryske tsaren utfär-
dade på 1830-talet en kyrkolag för 
de lutherska församlingarna i sitt 
rike, strax därefter följt av en kyr-
kohandbok. Ibland kan man märka 
att gamla riksgränser fortfarande 

har betydelse, t.ex. gränsen mel-
lan etniska lutheraner och etniska 
katoliker i Lettland går ungefär 
där gränsen en gång var mellan 
Sverige och Polen. Lutheranerna 
i Slovakien har under olika tider 
haft sin överhet i Wien, Budapest, 
Prag eller Bratislava (Pressburg). 
Det är som ett stort lapptäcke ös-
ter om Östersjön, från Enare träsk 
till Adratiska havet, där lutheraner 
talar finska, estniska, lettiska, slo-
vakiska men även ungerska, ryska, 
ukrainska och någon mån polska 
och litauiska. Några svensktalande 
kan man möta, inte bara i Finland. 

En liten överblick hur det var 
strax innan järnridån försvann hit-
tar man i Sam Dahlgrens bok ”Poli-
tik och kyrka” från 1989.

Sedan järnridån dragits undan 
har NÖ kunnat börja understödja de 
spridda lutheranerna och deras för-
samlingar. Vi har dock inte arbete 
i alla länder. Bläddrar man i äldre 
nummer av vår tidning hittar man 
där en hel del artiklar som skildrar 
ett land och dess kyrkor eller de 
lutherska församlingar som finns 
där, ibland med historiska utblickar. 
Är numren inte alltför gamla, har 
vi dem i lager. Några exempel: 
Ryssland m.m. 3/2003, Baltikum 
1-2/2004, Utvandrare i öst 4/2004, 
Lettland 2/2005 och 1/2014, Biskop 
Harald Kalnins 4/2006, Moldavien 

Femhundra år i Östeuropa
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Varmt tack för alla gåvor som kom-
mer till vårt lager i Solberga i Bo-
huslän. Vi tar emot hela och rena 
kläder och annat som vi kan skicka 
österut. Mottagare är kristna för-
samlingar och stiftelser, vilka se-
dan kan dela ut bland behövande. 
Lagret är vanligtvis öppet lördagar 
9-11 och ansvarig är Elsie Alfreds-
son (tel. 0303-526 12), som dessut-
om har flera medarbetare. Senaste 
transporten gick till Lettland. Från 
Elsie kommer också bilderna på 
transportarbetarna.

Transportcentralen

Gösta Johansson tar den sista lådan.

Lastningen till Lettland är klar 24 augusti 2017.

1/2007, Ukraina  2/2001, 1/2008, 
Ingermanland i Ryssland 1-2/2009, 
Galizien 3/2008, Slovakien 3/2014. 
Andra gånger flimrar enskilda or-
ter förbi läsarens öga, såsom Kron-
stadt, Charkiv, Odessa, Dagö och 
Gammalsvenskby. Jag ägnade mig 

en gång åt att upprätta ett artikel-
register för NÖ-tidningen fr.o.m. 
1964, ett register som sedan har 
byggts på när nya nummer kommit 
ut. Därför är det lätt att hitta bland 
alla numren.

Anders Eliasson
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Gåvoredovisning
JULI 2017
Gåvor 28 873:00
Kollekter 1 444:00
Arv 264 187:07
Summa: 294.504:07

Kollekter juli 2017
Bro pastorat 914,
Uddevalla 330,
Jonakapellet Österåker 200.

Begravningar juli 2017
Lennart Johansson, Romelanda,
Elsa Carlsson, Uddevalla,
Stig Andersson, Karl Gustav,
Martin Johansson, Valinge,
Birgitta Johansson, Valinge,
Kerstin Nordblom, Frillesås.

Hyllningar juli 2017
Nils Marelius, Uddevalla,
Mats Karlsson, Karlskoga,
Ingrid Björkvald, Osby,
Annie Johansson, Frillesås,
Anders Eliasson, Lane Ryr,
Stig Hammarson, Göteborgs  
S:t Pauli,
Ulla Ericson, Vara.

Sy- arbets- och missionskretsar 
juli 2017
Jörlanda 7848.

Arv juli 2017
Ella Svegelius

AUGUSTI 2017
Gåvor 33 075:00
Kollekter 3 215:00
Summa: 36 290:00

Kollekter augusti 2017
Gällivare-Malmbergets pastorat 431,
Solberga pastorat 1909,
Skepplanda 875.

Begravningar augusti 2017
Astrid Gustafsson, Vislanda,
Anders Hansson, Solberga,
Ella Johansson, Fotskäl,
Börje Rundgren, Ö Tommarp,
Christina Örtenblad, Sundals Ryr.

Hyllningar augusti 2017
Inga Olsson Halltorp,
Stig Larsson, Ytterby,
Hans Lycke, Göteborg

SEPTEMBER 2017
Gåvor 48 221:00
Kollekter 12 942:00
Summa: 61 163:00

Kollekter september 2017
Frändefors 570,
Knislinge 604,
Kungälv-Ytterby 6192,
Göteborgs S:t Pauli 2650,
Göteborgs Johanneberg 2926.
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Begravningar september 2017
Bertil Olsson, Ytterby,
Bengt Bengtsson, Öckerö,
Barbro Jakobsson, Göteborg,
Ingrid Andersson, Ytterby,
Alvar Leek, Öxnevalla,
Henrik Lindström, Lane Ryr,
Ingrid Ansebo, Göteborg.

Hyllningar september 2017
K F Fernbom, Mjöbäck,
Gösta Nilsson, Kyrkhult,
Hans Nyman, Östra Torsås.

Övriga upplysningar lämnas  
av kassören.

Betalningar från utlandet
Nordisk Östmission kan ta emot 
kronor på Plusgirot i Nordea 
(NDEASESS) som internationellt 
har nummer SE29 9500 0099 6026 
0422 0570.

Betalningar i euro kan också 
skickas till vårt konto i Deutsche 
Postbank (PBNKDEFF) med kon-
tonummer DE77 5901 0066 0006 
0306 64.

Mottagare är i båda fallen Nord-
isk Östmission, och den adress 
som NÖ har registrerad hos Skat-
teverket är den hem till kassören 
(se baksidan).

Bokstäverna efter bankens 
namn är BIC-koden (även kallad 
SWIFT-adress), som man behöver 
använda vid internationella gire-
ringar. Obs att BIC för Deutsche 
Postbank drabbats av tryckfel för 
några år sedan!

Vi räknar med att ge ut en årgång 
Nordisk Östmission även nästa år, 
och det blir årgång 55. Vi skickar vår 
tidning till dem som har givit en gåva 
de senaste åren, samt till sådana som 
vi vill informera om vår verksamhet. 
Vi får ibland höra eller läsa att vårt 
missionsblad uppskattas av våra läsa-
re. Samtidigt vill vi tacka för alla som 
hjälper oss att ha vårt prenumerantre-
gister aktuellt.

Några av er ger genom banköver-
föring och inte girering eller ”betal-
ning”. Det går bra, i synnerhet om 
man själv har internetbank. Men hör 
gärna av er till kassören, så att ni inte 
blir gallrade ur registret eftersom ni 
vanligtvis inte kan identifieras genom 
överföringen. Detta under förutsätt-
ning att ni vill ha NÖ-tidningen, och 
inte vara alldeles anonyma. Eftersom 
vi antecknar senaste gång en giva-
re givit till NÖ, hjälper detta oss att 
gallra sådana som inte givit på länge. 
Gallring sker dock oftast efter åtskil-
liga år. Våra trofasta givare får tid-
ningen dock ändå, även om man nu 
inte orkar eller inte har råd att ge.

När dessa rader skrivs står en stor 
konferens i Tyskland om förföljda 
kristna för dörren. NÖ förväntar sig 
någon form av artikel i nästa nummer 
med anledning av denna konferens. 
Annat smått och gott kommer nog 
också i nästa nummer. Tänk gärna på 
de förföljda och på allt missionsarbe-
te i dina förböner!

Nordisk Östmissions organisations-
nummer är 857202-8267.

A.E.
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Rättfärdighetens förste står det i en av våra 
adventspsalmer, som du kanske nyss har 
sjungit när du läser dessa rader. Det passar 
bra att ta fram nu i slutet av år 2017, ett år 
som man världen runt har firat som 500-års-
jubileet av reformationen. NÖ:s arbete är, 
som framgår av namnet, inriktat på att mis-
sionera och hjälpa österut, i flera fall i de län-
der som under 50-70 år på 1900-talet var un-
der kommunistiskt välde. Vi samarbetar med 
östeuropeiska lutheraner som tillhör någon 
kyrka eller något sammanhang som har med 
den augsburgska bekännelsen att göra. En av 
de saker som reformationen återupptäckte 
var detta att rättfärdiggörelsen innebär att 
Herren Gud tillräknar syndaren Kristi rätt-
färdighet, en främmande rättfärdighet så att 

denne frikänns. Kristus, vars födelse vi firar 
i december, är just Rättfärdighetens furste, 
då han är konung i Guds rike. Uttrycket Rätt-
färdighetens förste pekar på det att han skul-
le vara den förste för oss, den om vilken vi 
kan sjunga allena han är värdig tack och lov!

Inne i tidningen kan du främst läsa om 
arbete i Ryssland, Ukraina och Moldavien. 
Men vi understödjer också kristet arbete i 
Lettland, Litauen och Slovakien, och har 
kontakt med vitryssar, perser och rumäner. 
Alla dessa människor behöver få höra om 
rättfärdigheten från Gud, en riktigt stor jul-
gåva som skänks genom julens födelsedags-
barn, Rättfärdighetens furste.

Anders Eliasson

Rättfärdighetens furste


