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Det ukrainska bibelsällskapet, här företrädda av ordföranden Vladimir samt ytterligare en 
styrelseledamot, sprider den heliga Skrift i landet. Att sprida Guds ord är en angelägen  
uppgift också för Nordisk Östmission. Läs mer inne i tidningen. Foto: Martin Wihlborg. 
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I Lukasevangeliets femtonde kapitel, 
och för den här betraktelsen läser vi 
särskilt de sju första verserna om det 
borttappade fåret. Där får vi en klar 
och tydlig undervisning om livet 
med och utan Gud och om vägen från 
”utanförskap” till ”innanförskap”. 
Det kan tyckas, vid en första genom-
läsning, som om det bara skulle gälla 
människor, som ”sölat ner sig” totalt 
och om hur de blir omvända från sitt 
destruktiva liv. Men en sådan läsför-
ståelse är alltför snäv. Som det stod 
bakpå en bil som jag hamnade efter 
för några år sedan: ”Även du som har 
det bra behöver Jesus!” Anledningen 
till ”utanförskap” från Gud kan va-
riera men alla behöver komma in i 
värmen på samma sätt.

Borttappad – ser vi det så? Alla 
de som går på andra stigar än Guds 
vägar. Enligt en färsk undersökning, 
som publicerats i tidningen Dagen, 
säger 75 % av ungdomar i Sverige 
mellan 18 -29 år, att de inte har någon 
tro alls. Till dessa ungdomar kom-
mer många också i andra årgångar. 
Borttappade från Guds mening med 
deras liv, från förlåtelse och upprät-
telse, från Jesu fasta hand att greppa 
om, när det krisar och från hoppet 
om ett evigt liv i himmelens glädje. 
Man går miste om tillvarons värde-
fullaste gåvor. – Vad måste ske?

Omvänd – När blev det föränd-
ring, när blev det glädje i himme-
len? Jo, när någon omvände sig. Så 
mycket krävs. Vågar vi komma med 
det? Omvänd er! Gång på gång blir 
detta receptet i nya testamentet, när 
det skall evangeliseras. ”Omvänd 
er och tro evangelium”. Kan det 
månne finnas ett samband mellan 
bristen på tydlig och kärleksfull 
förkunnelse om omvändelsen och 
de höga talen för brist på tro och 
kristet liv i vårt land?

Ett – Ett får, en människa. Fast 
många gånger. Någon har sagt apro-
på evangelisation i dag, (naturligtvis 
med respekt för att Gud kan ordna 
med massväckelse), att det viktiga 
är, att varje bekännande kristen sö-
ker kontakt med en människa i sin 
närhet. Hur kontakten ska ske va-
rierar. Bön om Guds Andes ledning 
är viktigare i detta än något annat. 
Den ”bortsprungna” människan kan 
ju ha fastnat i alla möjliga snår, lik-
som fåret. Ovis vägledning om krist-
na ting under uppväxten, tvivel utan 
reell hjälp att komma vidare, ovilja 
mot att ta itu med djupen i sitt liv, 
massor av fördomar mot Gud och 
allt kristet, en känsla av att inte passa 
in i de ”fina” kristna sammanhangen 
och mycket annat. – Men tänk om vi 
alla, som bekänner oss till Kristus, 

Betraktelse:

Tre nyckelord
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under resten av detta år skulle kon-
centrera oss, var och en, på en enda 
”borttappad” medmänniska, vittna 
om Kristus och bereda vägen för 
Anden, så att Gud sedan kan göra 
sitt verk. Sakta, ja visst, men stadigt 

kommer procenttalen över dem som 
inte har någon tro att minska. Och 
glädjen i himmelen blir enligt Guds 
ord stor, när en enda människa på 
avvägar blir omvänd.

Svante Enander

Ordförandens spalt

Jag har tidigare bl a i nr 3 2017 av vår 
tidning berättat om hur biskop Ser-
gej Maschewski gör allt för att för-
störa för många av församlingarna i 
det som förut var DELKU. Flertalet 
av pastorerna i kyrkan har blivit av-
satta därför att de inte fullständigt 
har underordnat sig. Jag har bett att 
kyrkoledningen skall förklara vad 
dessa pastorer har gjort för fel men 
har då bara fått otydliga svar om att 
de har brutit mot ett antal paragrafer 
i deras kyrkolag. Man har inte kon-
kret kunnat svara på vad de avsatta 
gjort sig skyldiga till.

Trots att pastorerna har blivit av-
satta har flera av dem fortsatt att 
genomföra sitt uppdrag att predika 
Guds Ord i sina församlingar. Det-
ta gäller åtminstone tre av de pas-
torer som Nordisk Östmission stö-
der och en fjärde som nu också har 
bett om vårt stöd. Maschewski dri-
ver dock fortfarande ett stort antal 
mål i olika domstolar för att kom-
ma åt kyrkolokaler och på så sätt 

göra det ännu svårare att fortsätta 
fira gudstjänst i församlingarna. 
Bl.a. har församlingen i Petrodolina 
(i närheten av Odessa) som leds av 
pastor Alexander Gross varit myck-
et drabbad. Man har redan haft be-
sök av poliser vid ett par tillfällen, 
som kommit för att genomföra en 
avhysning. Hittills har dock dessa 
poliser inte fullgjort sin uppgift. 
Det är i många fall lokala poliser 
som innerst inne inser att det de fått 
i uppgift att göra inte är rätt. Nu har 
dock församlingen fått reda på att 
en mycket mer hårdför polisstyr-
ka har fått i uppgift att genomföra 
avhysningen. Inför detta har för-
samlingen beslutat lämna kyrkolo-
kalerna. Alexander Gross har bett 
att vi skall be för honom och hans 
församling. Själv flyttar Alexander 
med familj till ett annat hus som är 
hans eget så han kommer att klara 
sig. Men för församlingen kommer 
det naturligtvis att få långtgående 
konsekvenser som inte längre kom-
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mer att ha sin regelbundna guds-
tjänst i Petrodolina.

Nordisk Östmission är beredd 
att fortsätta att stödja pastor Gross, 
hans församling och de övriga för-

samlingarna som har slängts ut ur 
kyrkan. Vi hoppas också på ert stöd 
och era förböner i den här allvarliga 
situationen.

Martin Wihlborg

Besök i S:t Petersburg juni 2018

Under många år har vi stött Jonas 
Nilsson med reskostnader i sam-
band med hans missionsarbete för 
Ingermanländska kyrkan på Kron-
stadt. Kronstadt ligger på en ö i 
Finska viken och är en del av Sankt 
Petersburgs federala stadsområ-
de. Eftersom jag själv inte varit 
där sedan 2010 var det hög tid för 
mig att resa dit. Under fyra dagar 
i början på juni besökte jag därför 
Sankt Petersburg tillsammans med 
Jonas, för att på plats få en bättre 
inblick i verksamheten. Vi var där 
fredag-måndag första veckoslutet i 
juni. Jonas har ju själv många gång-
er berättat om sitt arbete i vår tid-
ning men jag vill ändå ge min bild 
av detta, som vi har stött under så 
många år.

Jonas arbete sker på uppdrag av 
den Ingermanländska kyrkan. Där-
för började vi med ett besök på den 
Ingermanländska kyrkans kansli 
där vi fick träffa Maria Skipper, 
som är ekonom och Tuijana, som är 

jurist. Kanslichefen Galina som vi 
skulle träffa var inte på plats men vi 
fick löfte om träff på måndag.

Vi passade också på att gå in i 
några av stans kyrkor. Framförallt 
Sankta Katarina kyrka där svensk-
språkig gudstjänst firas. Kyrkan är 
mycket använd i och med att den 
också hyrs ut till andra församling-
ar. Vi var också inne i Annenkirche, 
en gammal tysk kyrka som eldhär-
jades alldeles efter det att den hade 
lämnats åter till kyrkan men som 
nu byggs upp inifrån och kan an-
vändas till vissa delar. Denna kyrka 
innehåller också konstutställningar.

Besök på Kronstadt
På lördagen tog vi bussen ut till 
Kronstadt och till den stora präst-
gården där kyrksal och rehabcenter 
är inhyst. Där hade vi stämt möte 
med Aleksej Belousof som är kyr-
koherde i Zelenogorsk (ligger norr 
om Finska viken) men även hjälper 
till som själasörjare på ett hospice. 
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Där tar han hand om både personal 
och intagna. Belousof berättade om 
sitt arbete. NÖ betalar en liten lön 
till Belousof för detta arbete.

I prästgården bor diakonen Pavel 
Tsvetkov med sin fru Ludmila och 
deras son Timofej. I prästgården 
finns också flera gästrum. Jonas 
och jag övernattade i var sitt. På 
eftermiddagen kunde Jonas och jag 
ta promenad på Kronstadt där vi 
besökte museum, hamnen m.m. På 
kvällen fick vi tillfälle att prata med 
Pavel och Ludmila i samband med 
kvällsmaten som Ludmila hade la-
gat. Pavel berättade om sitt arbete i 
församlingen och jag berättade om 
NÖ.

Även rehabcentret är placerat 
i dessa lokaler. Det leds av Kon-
stantin Trusjkov. Avsikten är att 

män som har problem med alkohol 
eller narkotika skall erbjudas ett 
rehabiliteringsprogram. Tidigt på 
morgonen var dessa män uppe och 
åt frukost och i samband med det 

Sankta Katarina. Foto. Martin Wihlborg

Konstantin som förestår rehabcentret. 
Foto: Martin Wihlborg
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hölls det också morgonbön. Däref-
ter gav de sig av för att arbeta i con-
tainerhamnen där de fått tillfälligt 
arbete. På kvällen pratade vi med 
Konstantin. Han har uppenbarligen 
inget lätt arbete. Han har själv haft 
missbruksproblem. Förutom att 
leda rehabteamet utbildar sig Kon-
stantin på kyrkans utbildningscen-
ter i Keltto. För mer information om 
arbetet hänvisas till Jonas artikel i 
nr 1 2018 av vår tidning.

Söndag
På söndagen åkte Pavel, Jonas och 
jag ut till gudstjänsten i Tyris (sö-
der om Finska viken) där kyrkoher-
de Chlynof höll mässan. I kyrkan 
efter gudstjänsten fick jag berätta 
om NÖ. Chlynof är väldigt bra på 
engelska vilket gjorde att vi under 
det efterföljande kaffet kunde ha en 

mycket intressant diskussion. Där-
efter åkte vi tillbaka till Kronstadt 
och deltog i deras mässa kl 15 som 
leddes av diakon Tsvetkov. Jag räk-
nade till 13 personer på mässan på 
Kronstadt vilket nog får anses bra. 
Efter gudstjänsten fick jag tillfäl-
le att berätta om NÖ. Vid kyrkteet 
träffade vi bl.a. Tamara, Marina och 
Vittalis som hör till kärnan i för-
samlingen. Även två medlemmar av 
Konstantins grupp var med.

Måndag
På måndag morgon åkte vi in till 
kansliet igen för att få vår utlova-
de träff med kanslichefen Galina. 
Församlingen i Kronstadt har nu 

Kyrkoherde Belousov (t.v) tillsammans 
med Jonas Nilsson.  
Foto. Martin Wihlborg.

Galina är kanslichef.  
Foto: Martin Wihlborg. 
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registrerats som religiös grupp. 
Rehabgruppen diskuterades bl.a. 
en eventuell medverkan i komman-
de konferens inom kyrkan för hur 
man skall ta hand om hemlösa. Vi 
pratade även om att representan-
ter från rehabcentret skulle kunna 
besöka Sverige. Galina hade en 
konkret fråga om NÖ kunde bidra 
med pengar till duschkabin i präst-
gården. Vid styrelsemötet efter 
min hemkomst togs beslut om ett 
sådant bidrag.

Tyvärr blev det inte något möte 
med biskop Aarre Kuukauppi, men 
mötet med flera representanter från 
kyrkans kansli, och med flera av 
dem som bodde ute i prästgården 

gjorde att resan ändå blev mycket 
värdefull.

Efter min hemkomst har vi ock-
så fått förfrågan om att finansiera 
utgivning och tryckning av Inger-
manländska kyrkans årskalender. 
Även detta beviljades på vårt senas-
te styrelsemöte.

För mig var det mycket värdefullt 
att på plats få se en del av verksam-
heten med ett lutherskt försam-
lingsbygge på Kronstadt, som Jonas 
så trofast har arbetat med under 
många år. Det är ingen lätt uppgift 
men vi ser att det är vår uppgift att 
med Herrens hjälp fortsätta att stöd-
ja detta.

Martin Wihlborg

Pavel och Ludmila Tsvetkov tillammans med Jonas. Foto: Martin Wihlborg.
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NÖ:s ordförande berättar här om ett 
besök i den ukrainska staden Char-
kiv, som på ryska heter Charkov. 

Andra helgen i maj firade den 
lutherska församlingen i Charkov 
att det var 250 år sedan den första 
lutherska församlingen bildades i 
staden. Nordisk Östmission hade 
inbjudits att vara med på detta fi-
rande.

Jag blev väldigt väl mottagen av 
pastorn i församlingen Pavel Sj-
varts hans fru Agata och de två bar-
nen Hanna (5 år) och Mirjam (2 år). 
De hade t.o.m ordnat ett rum i sin 

egen lägenhet för mig. De har nyli-
gen skaffat en ny lägenhet. Den för-
ra lägenheten ägs av DELKU och de 
är rädda att de skall bli vräkta från 
den när biskop Maschewski fortsät-
ter sin förstörelse.

Bibelspridning
På fredagen fick jag förmånen att 
tillsammans med Pavel besöka det 
Ukrainska bibelsällskapet och en 
organisation som skapats efter Tjer-
nobyl-katastrofen.

Vid besöket på Ukrainska bibel-
sällskapets östra del togs vi emot av 

Charkovs församling 250 år

Familjen Sjvarts
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flera av styrelsen framförallt ordfö-
rande Vladimir som berättade om 
organisationen. Pavel är själv enga-
gerad i denna styrelse. Ukrainska 
bibelsällskapet är uppdelat i fyra 
regioner, den västra med placering i 
Lviv, den centrala i Kiev, den södra 
i Cherson och den östra i Charkov. 
Jag fick se på ryska biblar, ukrain-
ska biblar, barnbiblar, blindskrifts-
biblar och även bibelkommentarer. 
När det gäller ukrainska biblar 
fanns det fyra olika varianter; den 
ortodoxa, den katolska och två till. 
Man har stöd från norska bibelsäll-
skapet, dock inte det svenska. Vla-

dimir uttryckte att bibelsällskapet 
hade fyra uppgifter: (1) Översätta 
bibeln. (2) Trycka biblar. (3) Fördela 
ut biblarna. (4) Arbeta för att biblar-
na läses.

Han ansåg att bibeln lästes allde-
les för litet i Ukraina. Många år av 
kommunistiskt styre har gjort att 
man inte läser bibeln. Detta gäller 
även människor som går regelbun-
det i kyrkan.

Efter överläggning med Pavel  
Sjvarts har styrelsen beslutat att 
skänka pengar till ett mindre antal 
NT på ryska och på ukrainska samt 
ett antal helbiblar.

Pastor Pavel Sjvarts hälsar åhörarna välkomna till kyrkan. Foto: Martin Wihlborg
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Tjernobyl och nobelpris i Charkiv
Vid besöket på Tjernobylorganisa-
tionen träffade vi bl.a. ordförande 
Anatolij. Det var 1986 när reaktor 
4 vid kärnkraftverket i Tjernobyl 
norr om Kiev exploderade. Bland de 
första som upptäckte att något hänt 
var anställda vid kärnkraftverket 
i Forsmark som uppmätte förhöjd 
strålning. Efter ett tag förstod man 
också i Sovjetunionen vad som hänt 
och gick ut och berättade det offent-
ligt. Vid kärnkraftverket byggdes 
en ”sarkofag” som reaktorn bäd-
dades in i. Den rostade efterhand 
och en ny sarkofag byggdes ca 10 
år senare. Olyckan har påverkat folk 
i omgivningen. Bl.a. har vissa can-
cersjukdomar ökat. Den största ned-
fallet (70 %) skedde i Vitryssland. 
Hela händelsen, hur det radioaktiva 

nedfallet påverkade världen i övrigt 
m.m. finns beskrivet i en utställ-
ning. Här finns också bilder från 
den by som evakuerades i samband 
med olyckan och som ännu inte har 
blivit beboelig. Tjernobylorganisa-
tionen har även utbyte med Japan 
efter reaktorolyckan i Fukushima.

Vi gjorde också en vandring ge-
nom staden. Bl.a. passerade vi sta-
dens universitet. För en svensk var 
det naturligtvis extra intressant att 
se statyer på de forskare med ukra-
inskt ursprung som fått nobelpris. 
Det är en kemist, en fysiker och en 
ekonom (priset till Alfred Nobels 
minne). Som svensk var det natur-
ligtvis intressant att höra att man 
även i Ukraina hade informerats om 
krisen i Svenska Akademin.

I övrigt tittade vi på statyer och 

Kyrkans egen kör vid musikgudstjänsten. Foto: Martin Wihlborg
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stridsvagnar från 1:a och 2:a världs-
kriget som finns i utplacerade cen-
tralt i Charkov. Charkov har nämli-
gen en fabrik som byggde många av 
Sovjetunionens stridsvagnar.

Kyrkan som Waldemar ordnade
På kvällen var det konsert i kyrkan 
med anledning av jubileet. Många 
var inbjudna men tyvärr kom det 
inte speciellt mycket folk. Vi var 
nog högst 35 personer. Två grupper 
framträdde. Församlingens egen 
kör, som bestod av 6 kvinnliga 
sångare ledda av en av församlings-
ledningen, sjöng sina flesta styck-
en a capella. De sjöng mycket bra. 
Dessutom fanns det en inbjuden 
grupp från en reformert församling 
i Rivne. Där ingick sångare, trum-
mor, gitarr och keyboard. Även de 
gjorde ett mycket professionellt in-
tryck.

Högmässan på söndagen var kl. 
10:00. I gudstjänsten tjänstgjor-
de samtliga närvarande lutherska 
präster d.v.s., Pavel Sjvarts, Alex-
ander Gross, Oleg Fischer och Igor 
Sjemigon. Jurij Lukovoi från en re-
formert kyrka läste text. Dessutom 
var präster från katolska, ortodoxa, 
pingströrelsen och baptisterna när-
varande. Pavel predikade över en 
text i Predikaren. Efteråt fick in-
bjudna ställa sig upp och framföra 
sina hälsningar. Jag fick äran att 
börja. Jag höll det överlägset längs-
ta talet. Började med att berätta om 
vår grundare pastor Konstantin von 

Koch som föddes i Ukraina. Han 
var senare också verksam som fö-
reläsare för ukrainare i Tyskland 
och som radiomissionär. En an-
nan radiomissionär var Waldemar 
Wardaschko. När Sovjetunionen 
kollapsade i början på 1990-talet 
kunde den lutherska församlingen i 
Charkov återuppstå och Waldemar 
blev dess förste pastor. NÖ gjor-
de detta ekonomiskt möjligt. Efter 
Waldemar har vi fortsatt att stödja 
församlingen. Jag avslutade med att 
säga att vi hoppas att Pavel och hans 
familj skall vara kvar länge i Char-
kov. Alexander, en rektor från en 
kristen privatskola i Charkov över-
satte. I övrigt framfördes hälsning-
ar från övriga kyrkosamfund samt 
en representant från staden.

Efteråt bjöds alla på lunch i kyr-
kan. En del kom fram och pratade, 
speciellt sådana som ville höra nå-
got om Sverige eller pröva engelska. 
Jag hälsade också på Nikolaj He-
rasymtjuk som vi har stött för hans 
arbete på en blindskola.

Jag känner mig oerhört glad för 
att jag genomförde resan och förstår 
att församlingen var glada för att 
jag var där. Jag är också oerhört im-
ponerad över det engagemang Pavel 
visar i sitt arbete och alla arbetsupp-
gifter han genomför. Inte minst är 
det mycket roligt att se samma en-
gagemang från Agata som gör en 
stor uppgift i församlingen och bl.a. 
utbildar söndagsskollärare.

Martin Wihlborg
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EVS – Slovakiskt evangeliecenter

Kära bröder och systrar! Tack för 
era böner och ert stöd!

EVS arbete växer. Vi delar med 
oss av evangeliet, sammanför ihop 
människor och betjänar människor 
i den lutherska kyrkans församling-
ar, och även utanför kyrkan. 
Den 4-6 maj höll EVS möte (kon-
ferens) i Piestany. Mer än 600 
människor deltog. EVS möte äger 
alltid rum där det finns behov för 
dessa tre mål: God undervisning, 
god gemenskap och att generatio-
nerna är tillsammans. Våra talare 
kom både från utlandet och från 
Slovakien. Det fanns program för 
barnen och tävlingar för tonåring-

arna. Det var en fina dagar, och vi 
har fått många fina återkopplingar. 
Några exempel:

– Jag har fått mycken uppmunt-
ran för kommande dagar; Jan, 41 år 
från Maly Cepcin.

– Jag har hittat nya vänner i Kris-
tus; Milan, 32 år från Stara Tura.

– Jag upptäckte hur mycket Je-
sus älskar mig. Jag kan verkligen 
vara fri i honom; Dana, 25 år från 
Kostolne

– Jag gillade den höga nivån på 
lektionerna, att vara tillsammans 
med vänner och att mötet var så 
väl förberett; Frantisek, 72 år från 
Martin.

Möte med EVS
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EVS årsmöte är ett ställe för alla 
och vi uppmuntrar människor att 
följa Kristus.

I oktober kommer vi att starta 
EVS tankesmedja. Det finns många 
tvisteämnen och frågor i samhället, 
och vi kristna behöver ta ställning. 
Vi ser mängder av dagordningar för 
dem som är emot Bibeln och kris-
tendomen, och många människor 
frågar oss om vi kan vara mer när-
varande i medierna och ge svar och 
uppfattningar i den offentliga de-
batten. Vi kommer alltså att starta 
EVS tankesmedja. Det är en grupp 
på 10-15 människor som kommer 
att skriva artiklar och göra videofil-
mer. Vi kommer att publicera dem 
i medierna för att visa kristna, bib-
liska uppfattningar och värderingar. 
Det hela kommer att ledas av en 
erfaren luthersk pastor och teolog, 
vid namn Ondrej Kolarovsky, som 
är 46 år, och som också kommer att 
vara en del av EVS arbetslag. 

Just nu håller vi också på att arbe-
ta med en ny CD-skiva. På den finns 
våra gamla goda lutherska psal-
mer utfört på ett nytt sätt av unga 
människor. Detta är CD nummer 
två eftersom den första CD-skivan 
mottogs så väl av folk. EVS sång-
grupp reser mycket, och besöker 
församlingar och uppmuntrar folk 
med sånger, vittnesbörd och för-
kunnelse. 

Vi reser och förkunnar i kyrkor 
i Slovakien, i församlingar, under 
högtider och på kyrkodagar o.s.v. Vi 
ger ut böcker och nyhetsbrev som 
hjälper folk.

Vi har börjat med särskilda öv-
ningar för pastorer. Dessa behöver 
också hjälp, uppmuntran och ut-
veckling. Övningarna finns i tre 
led: 1. Att leda dig själv. 2. Att leda 
ett arbetslag. 3 Att leda en försam-
ling. Detta arbete har mottagits väl. 
Vi har många som vill vara med i 
dessa övningar nästa år. 

En söndag i Piestany. Artikelförfattaren syns i bild t.h. på främsta raden.
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Vår hemsida www.chcemviac.com 
växer och når ut till fler och fler 
människor. Under 2017 hade vi 
180155 besök på hemsidan, och 
2566 är prenumeranter på vårt ny-
hetsbrev. Vi håller likaledes på med 
vår Facebook-sida, och vår EVS 
supporterklubbssida (fb.com/evsko) 
har nått den nästnästnäst högsta 
platsen bland Facebook-sidorna 
i Slovakien (allra högsta platsen 
bland de icke vinstdrivande i Slo-
vakien och den kommer högt upp 
bland 1887 andra FB-sidor (källa: 
analyser från likealizer.com))

Vi arbetar aktivt på fängelser. 
Vårt lag besöker återkommande 13 
fängelser, och vi avlade under för-
ra året 195 besök i fängelser. Vi har 
kontakt med 110 fångar brevledes.

Vi betjänar människor med dag-
liga andakter, seminarier, undervis-
ning och rådgivning.

Vi är ett gott arbetslag som gillar 
att arbeta tillsammans och som har 
uppgiften att sprida evangelium till 
Slovakien. Be för EVS arbete i Slo-
vakien! Tack så mycket!

Slavomir Slavik
Övers fr engelska: A.E.. 

Ledare tränas att missionera. Bilderna kommer från EVS. 
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Rapport från ett pojkhem i Slovakien

År 2015 gav NÖ ett engångsanslag till ett pojkhem i Slovakien, ett diakonalt 
projekt. Här kommer en rapport från detta hem. En av våra styrelseleda-
möter har nämligen varit på besök.

På en bibel- och semesterresa i Slo-
vakien, arrangerad av Curt West-
man, fick jag tillfälle att besöka ett 
av de arbeten NÖ har stött. Det är ett 
pojkhem i Velky Slavkov. Det är ett 
hem för unga män med mycket dåli-
ga förutsättningar för att klara sig i 
vuxenlivet, mest romska pojkar som 
växer upp på barnhem, och därför 
hör till samhällets mest utsatta, när 
de skall lämna barnhemmen. Men 
på detta hem får de arbete, ordnade 
former, gemenskap och framför allt 
Guds ord och kärlek. Föreståndaren 
Stanoslav har en väldigt god inrikt-
ning med ett klart guds-fokus. Han 
gav oss information om arbetet som 
jag ger vidare till er.

Det är nu 20 unga män på hem-
met, och tio till som hör till hem-

met, men som bor i egna lägenheter. 
Detta hem har funnits i 19 år, och 
totalt är det c:a 260 personer som 
har bott där. De som bor där har 
olika grad av självständighet. Det är 
ju meningen att de till slut ska klara 
sig själva, så självständigheten mås-
te övas upp stegvis. De flesta som 
kommer till hemmet har olika miss-
bruksproblem, som alkohol, droger 
eller spelmissbruk. Nyligen har de 
också fått in yngre ungdomar med 
psykiska problem, även så grava 
som schizofreni. Egentligen borde 
hälften av dem vara på riktiga in-
stitutioner, specialiserade för deras 
problem. Men det statliga sociala 
systemet har inte resurser nog, och 
det hade kostat att få dem in på sa-
natorium, och de själva har ju inga 

Stanoslav berättar, han är den andre från vänster. Foto: Anders Olsson
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pengar. Stanoslav betonade att de 
anställda inte är specialiserade för 
dessa typer av människor, och de 
psykiska sjukdomarna tar mycket 
energi och kräver extra fokus. Men 
man ber Gud att han ska ge dem de 
förmågor de behöver för att hantera 
situationen. Och de märker också 
att bönerna är väldigt viktiga för 
effekterna av arbetet. Man anlitar 
också externa specialister som dok-
torer och psykologer, i den mån det 
är möjligt.

En viktig del av behandlingen är 
att sätta de unga männen i arbete. 
Det är inte självklart att man får god 
arbetsmoral av en barnhemsupp-
växt. De flesta av de unga männen 
jobbar i hemmets snickarverksam-
het. Några arbetar i externa före-
tag, och andra med allehanda små-
jobb som trädgårdsarbete och annat 
som folk ringer till dem om. De har 

också mindre verksamheter som 
vedförsäljning. Tidigare har man 
försökt sig på jordbruk, men det har 
varit svårt med lönsamheten efter-
som man inte haft egna marker utan 
varit tvungen att köpa fodret till kor-
na. Nu ser det ut som att man kan 
få arrendera marker av kommunen, 
så de har hopp om att komma igång 
med jordbruk igen. Genom stöd har 
man fått köpa ett gammalt hus-ske-
lett, som man nu har rustat upp, och 
man har tänkt att hysa djurhållning, 
lagerlokaler, snickeriverksamhet, 
fabriksverksamhet och samlingslo-
kal högst upp. Det är inte helt färdigt 
än, men snickeriet är färdigt till 90 
%. Detta är ett stort projekt som jag 
är väldigt glad över att kunna se hur 
det har gått framåt! Även om det har 
bromsats av byråkratin. Det är gott 
att se att de är driftiga och vågar sig 
på många olika saker!

Pojkhemmets hus. Foto: Anders Olsson
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Den viktigaste delen av behand-
lingen är den kristna gemenska-
pen. De har möten på söndagarna, 
och ibland program också på andra 

kvällar. Man har mer aktiviteter på 
vintern än på sommaren. Men allt 
deltagande är frivilligt. Fler än hälf-
ten är alltid med på söndagarna, och 
de tycker om att sjunga och höra 
Guds ord. Avslutningsvis berättade 
Stanoslav om en av de unga männen 
som genomgått en stor förändring 
de senaste fem åren. Han hade stora 
problem i början, men han fullför-
de sina studier och tog körkort. Nu 
är han ledare för snickarverksam-
heten, och ska snart gifta sig. Det är 
hopp om pojkarna när Guds ord och 
kärlek får göra sitt arbete!

Anders Olsson

Det restaurerade verksamhetshuset. 
Foto: Anders Olsson

Även i år har NÖ givit ett anslag 
till Barnens ambassads sommar-
läger. Årets läger ägde rum i Kar-
paterna. Vi klipper ut ett elektro-
niskt rundbrev:
Hemma är det tråkigt utan vänner. 
Men på lägret är det super, super. 
Jag har lärt mig att skjuta med pil-
båge. Jag har lärt mig många fina 
sånger om Gud. Jag gjorde pap-
persblommor till mamma under 
pysseltimmen. Våra ledare är snälla 
och rättvisa. Jag får mat fem gång-
er om dagen och jag får ta om så 
många gånger jag vill. Det är roligt 
i Karpaterna.

/Kiril 9 år

Tack Nordisk Östmission för att ni 
gav denna värdefulla gåva till bar-
nen! Tack för att ni även denna som-
mar finansierade hela sommarlägret! 
”Dags att säga hejdå till vännerna. 
Tiden på sommarlägret flög förbi. 
Det här var första gången jag har 
varit med på ett sommarläger. Jag 
gillade det jättemycket och vill kom-
ma tillbaka. Jag hittade många nya 
vänner, och jag kommer att sakna 
dem.

Jag är väldigt tacksam för en un-
derbar sommar i Karpaterna.”

/ Nastja 15år

Boas och Mirjam Adolphi

Sommarläger i Karpaterna
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Bilderna kommer från Barnens ambassad
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Nordisk Östmission anslog 25 000 kr för att täcka kostnaderna för ett se-
minarium i Moldavien. Här kommer en kort redovisning. Den som höll i 
undervisningen på seminariesamlingen var Per Bergene Holm från Norsk 
Luthersk Lekmannsmisjon, som vistades i Moldavien 20-26 juni. Han be-
rättar:

Jag hade tre dagar i församlingen i 
Kamenka, med en serie bibelförkla-
ringar över Galaterbrevet. Det fanns 
också deltagare från församlingen i 
Tiraspol. Vi bodde på sanatoriet på 
orten. Folket från orten bodde och 
åt hemma, så det blev bara över-
nattning och utspisning för gästerna 
från Tiraspol.

Kostnaderna för seminariet blev 
cirka 1000 USD.

Dessutom gavs det en gåva till 
församlingen, så att de kunde köpa 
en luftkonditionering, cirka 1000 
USD. Vi hade lycka med vädret. 
Det kom lite regn, och temperatu-
ren sjönk från 30 grader till under 
20, så det var en för möten mycket 
behaglig temperatur. Men lokalen 
är liten och det finns normalt abso-
lut ett behov av en luftkonditione-
ring under sommarhalvåret.

Det resterande beloppet föreslog 
jag Vladimir och Natalia Moser att 
det kunde användas till luftkondi-
tionering i församlingslokalen i Ti-
raspol, där det också är varmt och 
dålig luft under sommarhalvåret.

Jag berättade att Nordisk Östmis-
sion stod bakom gåvorna både till 
seminariet och luftkonditionering-
en, och skulle hälsa så mycket till-
baka och uttrycka ett gemensamt 
tack.

*

Anm. Vladimir Moser har genom-
gått en hjärtoperation, och därför 
finns det anledning till förböner. 
Både Kamenka och Tiraspol ligger 
i den del av Moldavien som kallas 
Transnistrien.

Seminarium i Moldavien

Vladimir och Natalia Moser.
Foto: Per Bergene Holm
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Deltagare i seminariet i Kamenka. Foto: Per Bergene Holm
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I bearbetat skick kommer här andra delen av ett föredrag som NÖ:s kassör 
höll i Bäve församling i februari i år. Första delen trycktes i förra numret 
av NÖ-tidningen.

Länder under korset
Jag gör några nedslag i länderna där 
korset med tre bjälkar kan förekom-
ma.

I Rumänien finns jämte en mängd 
ortodoxa kyrkobyggnader också en 
del lutherska kyrkor, t.ex. i Sibiu/
Hermannstadt. 

Det lilla landet Moldavien, som 
politiskt liknar Cypern, har några 
små lutherska församlingar. Det är 
här Bender ligger, och nog fanns det 

en kristen församling där på Karl 
XII:s tid?

I Ukraina ser man nuförtiden 
återigen många vackra ortodoxa 
kyrkor med ryska kors. De är gärna 
målade i vitt och blått och har tak 
som blänker. Därtill kommer gre-
kisk-katolska kyrkor förutom ett 
stort antal protestantiska kyrkor och 
församlingar. En del av dessa för-
samlingar försöker hjälpa de många 
internflyktingarna. Andra har förlo-

Under korset med tre tvärbjälkar, del 2 

Vasknarva 1996, en ortodox helgedom i ett land där de flesta kristna är lutheraner. 
Detta är på ett sätt ett gränsområde mellan öst och väst, mellan Estland och Ryss-
land. Foto: Anders Eliasson.
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rat de församlingar som befann sig 
på Krim. Det är här vi hittar de luth-
erska församlingar som använder 
det grekiska korset och dessutom en 
evangeliserad chrysostomosliturgi. 
Detta fanns redan på 1930-talet i 
det som då var östra Polen, i trakten 
av nuvarande Ivano-Frankivsk (se 
Anders Jarlerts artikel i NÖ 2/18). 
Galizien med z var, och är kanske, 
ett myller av olika kristna trosrikt-

ningar. Dessutom fanns det judar, 
även någon med en kristen bekän-
nelse i judisk tappning, det som 
nuförtiden kallas ”messiansk jude”. 
Han hette Lucky, och var där när 
Theodor Zöckler (1867-1949) var 
luthersk pastor i staden. I Kiev har 
jag besökt en pastor som tjänstgör 
i kyrkan med denna liturgi. Tanken 
med en sådan evangeliserad liturgi 
tycks från början ha varit ett evang-

Ett exempel på nordisk luthersk litte-
ratur översatt till ryska ”Gud, varför 
sover du?”. Boken, som är skriven av 
Leif Andersen, kom ut på ryska i vint-
ras, och den är översatt av Valerij Volo-
din. Originalförlaget är Lohses Forlag, 
och den ryska utgåvan har Svetotj som 
förlag. Nordisk Östmission har betalat 
översättning, tryck samt den summa 
som Lohses skulle ha.

Det kan vara många inblandade i en 
översättning: en dansk författare och 
ett danskt förlag, en rysk översättare 
och ett ryskt förlag samt en svensk 
missionsorganisation med ett dansk-
klingande namn.
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elisationsknep. Den uppstod kanske 
från början i Brittiska Nordamerika 
och godkändes sedermera av kän-
da lutherska teologer. Lutherska 
församlingar samlas i kyrkor man 
fått tillbaka, i lägenheter eller i hus 
som köpts och ändrats till kyrka. 
Nybyggnader förekommer också. 
Odessa, Mykolajiv, Zmijivka och 
Charkiv är olika exempel på det-
ta. I Gammalsvenskby finns en 
kyrka från 1880-talet som numera 
har återställts, och då fått en orto-
dox kupol med ett ortodoxt kors på 
långhuset. 

I Baltikum dominerar det latinska 
korset, även om det ortodoxa korset 
fanns på tsar-tiden och bland rys-
ka invandrare (sovjetmedborgare). 
Gränsen mellan etniska katoliker 
och lutheraner går ungefär där grän-
sen mellan Sverige och Polen gick 
efter 1629, med Kurland som undan-
tag. F ö var det under den svenska 
tiden som prosten Glück översatte 
bibeln till lettiska. Han gjorde det 
i Aluksne (se NÖ 1/2017) där det 
finns en ek planterad till minne av 
detta, och i stadens vapen finns den 
heliga Skrift avbildad! Kyrkoherden 
i församlingen, Magnus Bengtsson, 
idag är bördig från Sverige. I dagens 
Lettland är de kristna ganska jämt 
fördelade i tre hopar: lutheraner, or-
todoxa och katoliker.

Under kommunisttiden var det 
alltså svårt för de kristna i öst. För-
följelse var vanligt, somliga blev 
martyrer, medan andra, även präs-

ter, lyckades lirka med myndighe-
terna. Nu är det för det mesta bra, 
i synnerhet om man tillhör en tra-
ditionell kyrka. Det är kanske mer 
den gamla vanliga striden mellan 
kyrkan och världen, åtminstone i 
den del av Östeuropa som skulle 
kunna räknas till västvärlden.

I Estland kan vi nämna den lilla 
lutherska församlingen på Runö, 
den svenska Mikaelsförsamlingen 
i Tallinn och församlingen i Jõhvi. 
Ortodoxa kyrkor ser man här och 
var, och ett kloster, t.ex. i Kuremäe. 
Tallinn har en stor ortodox kyrka 
uppe på Domberget. I Jõhvi ser den 
ortodoxa kyrkan ut som en träkyrka 
från Karelen, fast byggd i tegel.

I Vitryssland finns det försam-
lingar av olika slag, mest sådana 
med det ortodoxa korset.

I det väldiga Ryssland ser man 
nu efter järnridåns bortdragande 
många ortodoxa kors uppe på kyr-
kornas kupoler och torn, så även i 
S:t Petersburg. I den staden finns 
också flera lutherska församling-
ar med finskt, tyskt och finlands-
svenskt ursprung. Men ryska an-
vänds mest som gudstjänstspråk. I 
Karelen finns bägge slagen av kors, 
t.ex. i Terijoki, där den ortodoxa 
kyrkan är granne med den luther-
ska från 1907, vilken f ö skändades 
redan efter vinterkriget. I den åter-
ställda kyrkan har jag övernattat! 
Det var i Terijoki NÖ:s grundare 
K von Koch verkade under om-
kring 15 år. På Kronstadt, där NÖ 
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understödjer arbete, finns förutom 
den ortodoxa Amiralitetskyrkan en 
luthersk kyrka på väg att återläm-
nas. Kyrkliga hus lämnas som sagt 
tillbaka i öst, och bland dem är den 
lutherska prästgården på ön. 

Korset och försoningen
”Korset” kan användas som en sam-
manfattande benämning för förso-
ningen, förutom det att korset är ett 
föremål. Som föremål är det först 
det som Jesus hängde på och sedan 
har det använts som symbol i oli-
ka storlekar. Man kan tala om kor-
sets mysterium, ett mysterium som 
innehåller soning, försoning, betal-
ning, en ställföreträdande tillfyl-
lestgörelse och dessutom Jesu seger 
över den onde. Man får bara se till 
att talet om segern inte skymmer so-
ningen och detta att Jesus betalade 
en lösen för oss, ungefär som man 
kan lösa den som tagits som gisslan. 

Korset visar hur allvarligt Gud tar 
det med synden. Synden är allt det 
onda som skiljer en människa från 
Gud, och den är något som upp-
tänder Guds vrede, d.v.s. hans be-
stämda och omutliga nej till allt ont. 
Guds väsen är sådant att han kräver 
att synden straffas samtidigt som 
hans väsen också vill släppa synd-
aren fri. Genom att låta sig kors-
fästas har vår Herre Jesus öppnat 
en väg för människan till Gud. På 
ett likartat sätt kan blodet innehålla 
flera betydelser: dels det påtagliga 
Jesu blod som rann på korset, dels 

också som en sammanfattning av 
försoningen, i synnerhet när man 
menar att Jesus med sitt blod har be-
talt vår skuld och sonat våra brott. 
Jesus har sonat den syndens bjälke 
som finns i mitt öga!

Korset är något av Guds heliga 
åskledare. Guds vrede behövde 
stillas! Genom att låta sin vrede gå 
genom korset och drabba Jesus, har 
han blivit nöjd, och du går fri när 
du är i Jesus. Du har en himmelsk 
Fader!

Såvitt jag förstår symboliserar 
det ryska ortodoxa korset, det med 
hela tre tvärbjälkar, balansen mel-
lan frälsning och fördömelse, där 
den nedersta bjälken visar de två 
utgångarna av livet: himmel eller 
helvete. 

Detta blev till slut också en betrak-
telse över korset, vårt enda hopp.

Anders Eliasson 

Lutherrosen i östkyrklig tappning
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Gåvoredovisning
APRIL  2018
Gåvor  22.297:00
Kollekter    3.035:00
Summa  25.332:00

Kollekter april 2018
Göteborgs S:t Pauli 2448, 
Ödenäs 587.

Begravningar april 2018
Eivor Andersson, Karl Gustav,
Margit Tamnhed, Uddevalla, 
Sigvard Staxäng, Stenkyrka (Tjörn), 
Brita Sandström, Göteborg, 
Said Ove Rydén, Vara, 
Carl Gustaf Andrén, Lunds dom-
kyrkoförs, 
Roy Grundehall, Skaftö, 
Stig Laninge, Göteborg.

Hyllningar april 2018
Anders Lindman, Göteborg, 
Barbro Gustafsson, Solberga, 
Asta Skåring, Uddevalla.

MAJ 2018
Gåvor 37.795:00
Arv 348 376:76 
Kollekter  7.302:00
Summa 393.473:76

Kollekter maj 2018
Pauluskapellet, Uppsala 3319, 
Älekulla 235, 
Öxabäck 515, 
Torestorp 620, 
Domkyrkopastoratet, Göteborg 
2358, 
Gällivare-Malmbergets pastorat 
255.

Hyllningar maj 2018
Anders Lindman, Göteborg, 
Allan Gunnarsson, Norum, 
Soile Andreasson, Hålta.

Begravningar maj 2018
Margit Andersson, Ytterby, 
Said Ove Rydén, Vara, 
Anna-Greta Larsson, Ytterby, 
Linnéa Andersson, Ytterby, 
Junis Johansson, Horred, 
Greta Rhedin, Jörlanda.

Arv: Cecilia Olivius, Växjö.
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JUNI 2018
Gåvor 52.917:00
Arv 2 535:95 
Kollekter  3.512:00
Summa 58.964:95

Kollekter juni 2018
Sätila och Hyssna 1665, 
Kungälv-Ytterby 1190, 
Särö pastorat 490.

Hyllningar juni 2018
Allan Gunnarsson, Norum, 
Soile Andreasson, Hålta, 
Gerd Eliasson, Solberga.
Ruth Friberg, Borås

Begravningar juni 2018
Eivor Johansson, Uddevalla, 
Linnea Andersson, 
Gunilla Svensson, Almundsryd och 
Härlunda.

Arv: Ingrid Fritzén, Tranås (Säby) 
(slutredovisning).

Missions- och sykretsar, försälj-
ningar m.m. andra kvartalet 2018
Slätthög 5000, 
Jörlanda 11667.

Övriga upplysningar  
lämnas av kassören.

Rättelse
Nummer 2/2018: På sidan 12 står 
”Årsmötet 2017” som överskrift. 
Skall givetvis vara ”Årsmötet 2018”. 
På sidan 24 står det i bildtexten ”15 
mars”, skall vara ”15 april”.

Transport
Vår senaste transport avgick 15 au-
gusti till Lettland. Tack för era na-
turagåvor och för att ni hjälper till 
att lasta!

Saknar du något nummer av 
NÖ-tidningen? Vi har ett lager av 
gamla nummer.

Gåvor kan sändas till plusgiro 
42 20 57-0, känt sedan 1956!
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Posttidning B

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

I vårt missionsblad vill vi skildra 
missionsarbetet och de områden 
NÖ understödjer arbetet. Denna 
gång är det Moldavien, Ukraina, 
Slovakien och området runt S:t 
Petersburg som är med. Där hittar 
man orterna i överskriften. Bilden 
till höger visar innersidan av S:t Ka-
tarina (svenska) kyrka i S:t Peters-
burg. Innersidan av den kristna tron 
är viktig, och du får gärna be för 
NÖ! Tack för era gåvor! Det är för 
att ni sänder dem, som ni får vårt 
blad, samtidigt som vi kan informe-

ra. I kommande nummer räknar vi 
med en berättelse från sommarens 
församlingsresa.

Anders Eliasson

Från Kamenka och Karpaterna  
till Kronstadt och Katarina

Danagård Litho, Göteborg 2018  
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