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”Ljuset skiner i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
Bild från Aluksne i Lettland. Alla lettiska julbilder i detta nummer av missionsbladet har 
förmedlats av prästfamiljen Bengtsson i Aluksne.
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I filmer och böcker där det före-
kommer skattkartor är själva skat-
ten ofta utmärkt med ett stort och 
tydligt X. Tydligare kan det inte 
bli att här är det! Här finns skatten, 
rikedomen, det man sökt efter. Så 
långt sagans värld. Men Den heliga 
Skrift är ingen saga. Julevangeliet 
börjar ju inte ”det var en gång en 
tomte…” utan vi sätts in i ett världs-
historiskt sammanhang, då Augus-
tus var kejsare och Herodes konung. 
S:t Lukas, den store historikern, 
ledd av Den Helige Ande, en oslag-
bar kombination för övrigt! Han är 
noga med de historiska detaljerna. 
Inget lämnas åt slumpen. 

”Det var en gång” får vika för 
”Vid den tiden...” (Luk 2:1), vi vet 
var och när vår tid delades i två de-
lar, i ett före och ett efter Kristus. 

Just därför blir det så extra mäk-
tigt att bortom sagans skattkarta 
med sitt x, träda in i födelsekyrkan i 
Betlehem, gå ner till den grotta som 
kyrkan är byggd på, och knäböja vid 
det altare som under sig inte har ett 
X, men väl en stor stjärna av silver, 
omöjlig att missa, med inskriptionen:

”Här föddes Jesus Kristus av 
jungfrun Maria”. Så nära ett X på 
en skattkarta som vi kan komma! 
Att röra vid denna sten är att bok-
stavligen röra vid julevangeliets 
berättelse, här hände det! Det som 
profeten Jesaja förutsagt sjuhundra 
år tidigare: ”För ett barn blir oss 

fött, en son blir oss given. På hans 
axlar vilar herradömet, och hans 
namn är: Under, Rådgivare, Mäktig 
Gud, Evig Far, Fridsfurste”. ”Men 
Maria tog all detta till sitt hjärta och 
begrundade det” (Luk 2:19). I detta 
nyktra konstaterande gömmer sig 
bråddjup. Dels indikerar denna vers 
vem som gett Lukas informationen 
om Kristi födelse. Vem kunde bätt-
re berätta om denna natt än Jung-
frun Maria själv? Vi har ju att göra 
med ögonvittnesskildringar! 

Maria visar oss också vad som 
är avgörande om vi ska orka den 
kristna pilgrimsvandringen. Hon 
visar oss vad vi behöver göra för 
att hålla ihop, nämligen att hålla 
oss till Guds Ord och låta det rotas, 
växa och genomsyra oss till kropp 
och själ. Ordagrant kan det översät-
tas så här: ”Maria skyddade noga 
dessa ord och förde samman dem i 
sitt hjärta.” 

Nej det var inte en gång en tomte, 
utan en frälsare. Julens budskap är 
och kommer alltid att vara tills Her-
ren kommer åter: ”Kristus till jorden 
är kommen, oss är en Frälsare född.” 

Så vi kan vara tacksamma över 
att Herren satte ett X, eller snarare 
ett kors, mitt i världshistorien. Där i 
Betlehem där det idag står att läsa:

”Här föddes Jesus Kristus av 
jungfrun Maria”.

Magnus Magnusson
Torestorp, Öxabäck och Älekulla

Betraktelse:
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Ordförandens spaltOrdförandens spalt
Ingermanländska kyrkan och 
Nordisk Östmission
En av de många kyrkor som Nord-
isk Östmission samarbetar med är 
Ingermanländska kyrkan i Ryss-
land. Ingermanland har historiskt 
varit ett landskap söder om finska 
viken. När Sverige erövrade Inger-
manland på 1500-talet flyttade fin-
ska bönder dit och grundlade Ing-
ermanländska kyrkan. Efter freden 
i Nystad 1721 återlämnades Inger-
manland till Ryssland. Ingerman-
ländska kyrkan växte kraftigt och 
i slutet av 1800-talet var 75 % av 
invånarna i Ingermanland medlem-
mar av kyrkan. Under kommunist-
tiden förbjöds kyrkan och många 
av dess medlemmar förföljdes och 
avrättades. Men redan på 1970-talet 
fick man återigen tillåtelse att starta 
församlingar. Efter Sovjetunionens 
fall har kyrkan kunnat växa även i 
områden utanför Ingermanland och 
har idag ca 8000 medlemmar förde-
lade på 83 församlingar i Ryssland. 
De finns så långt österut som i Ir-
kutsk vid Bajkalsjön. För en utförli-
gare beskrivning av Ingermanländ-
ska kyrkan hänvisas till nr 2018:1 
av vår tidning. 

Biskop i Ingermanländska kyr-
kan har sedan 1995 varit Aarre 
Kuukauppi. Biskop Aarre avgick 
under förra året med pension. Kyr-
kans nye biskop heter Ivan Laptev 
som tidigare var rektor på Keltto. 

Keltto som ligger i närheten av S:t 
Petersburg är ingermanländska 
kyrkans utbildningscentrum.

Under senare år har vi gett stöd 
till föreläsningar som Timo Laato, 
Församlingsfakulteten i Göteborg, 
har gett på Keltto. I höstas har han 
t.ex. gett en kurs om paulinsk teo-
logi. P.g.a. covid-19 har denna kurs 
getts digitalt. 

Nordisk Östmission har under 
många år stött en församling på 
Kronstadt i närheten av S:t Peters-
burg. Jonas Nilsson har varit och 
är vår kontakt i denna församling. 
Själv har jag varit med honom där 
vid två tillfällen, dels 2010, då jag 
också fick träffa biskop Kuukauppi 
på Keltto, och dels 2018, då besöket 
framförallt gällde Kronstadt. 

Ytterligare en del av vår verk-
samhet har varit det stöd som getts 
till Konstantin Subbotin som under 
några år har lett en grupp ungdomar 
som åkt till Corpus Christi. Själv 
fick jag tillfälle att möta honom 
förra sommaren då han besökte 
Corpus Christi när det genomför-
des i Göteborg. Det är därför med 
glädje vi i detta nummer tar in en 
artikel från Subbotin som beskriver 
den verksamhet han ansvarar för i 
Ural-kontraktet av Ingermanländ-
ska kyrkan. Tyvärr står det inget om 
något deltagande på Corpus Christi 
denna sommar. Det beror helt en-
kelt på att det inte blev något. Vi i 
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Nordisk Östmission hade beslutat 
stödja en grupp från hans kontrakt 
och hade t.o.m. skickat pengarna, 
men tyvärr fick ju hela tillställning-
en ställas in p.g.a. pandemin. 

Här måste jag också nämna att 
vi har finansierat översättning och 
tryckning av böcker till ryska. 
Översättningarna har skett av Va-
lerij Volodin och trycktes av Alex-
ander Andrjusjkin på hans tryckeri 
Svetotj. Tyvärr är det nu svårt att 
sälja böcker i Ryssland men vi har i 
höst fått information om att ett antal 
exemplar har överlämnats till Kelt-
to där biskop Laptev har tagit emot 
dem. 

Ett annat intressant samman-
träffande: Sedan många år stöder 
vi ju IFB:s översättning till ängs-
mariska. Mari-land ligger i samma 
område som Ural-kontraktet och 
Josjkar-Ola som nämns i Subbotins 
artikel är också hemstad för bibel-
översättaren Larisa Orzajeva. De 
tillhör dock inte samma kyrka. 

Jul och Nyårshälsning
2020 har verkligen varit ett hän-
delserikt år. Covid-19 har påverkat 
världen på ett sätt som knappast 
någon hade kunnat förutse. Just när 
jag skriver det här har Europa just 
nåtts av något som ser ut som en an-
dra våg. Vi får fortsätta att be Gud 
bevara oss i det som sker, samtidigt 
som vi kan vara övertygade om att 
inget sker utan Guds vilja. Guds ord 
och löften står fast och i förvissning 
om det vill vi i Nordisk Östmission 
fortsätta att så gott vi kan även un-
der 2021 hjälpa till att sprida kun-
skapen om hur Gud blev människa 
och kom hit för att försona alla våra 
synder.

Jag vill också tacka alla er läsa-
re och understödjare för att ni vill 
vara med i denna verksamhet. Jag 
får sluta med att önska er en God Jul 
och ett Gott Nytt år i vår Frälsares 
namn!

Martin Wihlborg

Biskop Laptev och bokförläggare  
Andrjusjkin visar upp skrifter som 
finansierats med svenska pengar.



NORDISK ÖSTMISSION

5

Kära trogna understödjare!Kära trogna understödjare!

Vill med denna hälsning i första 
hand understryka det stora värdet av 
ett troget och långsiktigt understöd. 
Det är just det som vi i den Evange-
liska lutherska kyrkan i Lettland er-
far från Nordisk Östmission och som 
är oerhört betydelsefullt för oss ge-
nom de olika utmaningar som mött 
och möter oss. För närvarande är 
understödet huvudsakligen fördelat 
i samråd med oss till fyra områden. 

1. Lutherakademin 
Utbildning är viktig men kostar!
Kyrkans har sedan 1997 sin egen 
utbildningsanstalt Luther Akade-
min http://www.luteraakademija.
lv/. Det kostar med utbildning. Tack 
vare stort stöd utifrån kunde evang-

eliska lutherska kyrkan i Lettland 
starta sin egen utbildning när det 
stod klart att studierna på den statli-
ga teologiska fakulteten inte längre 
förberedde studenterna på ett sätt 
som gjorde dem dugliga för tjänst 
i kyrkan. Ärkebiskopen Janis Va-
nags som då också undervisade på 
fakulteten, är nu rektor för Luthera-
kademin (LA) i Riga. Utgifterna för 
Lutherakademin utgör nästan 12 % 
av hela kyrkostyrelsen budget, och 
mer kan inte kyrkan tillåta från de 
gemensamma medlen. Därför är 
Nordisk Östmissions regelbundna 
stöd till Lutherakademin av stor be-
tydelse, och utgör i sin tur 8 % av 
Lutherakademins basbudget eller 
garanterar en halv lärarlön.

En transport från Sverige anländer.



NORDISK ÖSTMISSION

6

Statlig ackreditering
Som ett under blev LA ackredite-
rad 2013, vilket betyder att teol.
kand.-examen är automatiskt god-
känd i många länder. Men eftersom 
vi är få studenter, och även få fastan-
ställda lärare står vi inför stora ut-
maningar för att få ackrediteringen 
för LA förlängd. Den är tidsbegrän-
sad och efter varje tidsperiod om-
prövas den. Vi hade den på sex år, 
och när den skulle omprövas förra 
året visade det sig att själva det stat-
liga prövningsinstitutets certifiering 
gått ut så de kunde inte längre göra 
omprövningen och delvis därför gav 
staten en automatisk förlängning på 
ungefär två år. Vi upplevde det som 
två nådeår. Vi har under den senas-

te perioden intensivt arbetat för att 
göra om teol.kand. från en akade-
misk till en professionell teol.kand. 
Då måste den vara på fyra år. Vi har 
redan vår akademiska teol.kand. på 
fyra år, men nu får vi lägga in minst 
en termins praktik under dessa fyra 
år. Det löser samtidigt problemet 
med praktikutbildningen, som inte 
hitintills varit tillräckligt struktu-
rerad. Därför är det en nödvändig 
process som vi nu går igenom med 
hopp om att vi får förlängd ackredi-
tering, och även om vi inte får det, 
har vi förbättrat och anpassat vår 
utbildning, så att den ännu bättre 
tjänar kyrkans behov. Lutheraka-
demins utbud består av teologiska 
programmet, kyrkomusikerpro-

Julfirande i Korskyrkan i Riga. Prästen är Karlis Rudolfs Zikmanis.
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grammet och kyrkoarbetarekursen. 
Vi arbetar också för att utveckla 
fortutbildningssystemet, och för att 
Lutherakademin ännu bättre ska att 
vara en resurs i kyrkans och dess 
medlemmars teologiska reflektion.

LA som ett utbildningscenter i 
Östeuropa med engelskspråkigt 
program
I samarbete med Missourisynoden 
arbetar vi med att få till gång en 
engelskspråkig variant av vårt nya 
teologiska program. Församlingsfa-
kulteten i Göteborg har lyckats väl 
med ett engelskspråkigt teologiskt 
mastersprogram, och vi hoppas att 
på ett motsvarande sätt lägga upp 
ett program för en teologisk kan-
didatexamen. Det skulle ge oss ett 
bredare studentunderlag, och stärka 
vårt lilla teologiska institut som ett 
centrum för luthersk teologisk ut-
bildning i Östeuropa. 

2. Studiestöd till masters- 
studenter på FFG
För att fortsätta på utbildnings-
temat, så är det andra strategis-
ka stora stödet, som NÖ ger till 
ev.luth. kyrkan i Lettland, studie-
bidrag till studenter som deltar i 
ovan nämnda mastersprogram på 
FFG. Stödet är viktigt för att göra 
det möjligt för präster att studera 
vidare eftersom prästlönerna inte 
är så höga. Samtidigt behöver vi 
ett flertal präster som studerat 
vidare, och som därmed kan un-
dervisa på enstaka kurser på LA. 
Eftersom vi inte har råd med så 
många heltidslärare får vi därför 
framöver använda en stor del av 
prästerskapet som lärare. Det för 
också in en viktig praktisk erfaren-
het i utbildningen. En del av dem 
som studerat mastersprogrammet 
är också bättre rustade för att gå in 
i en ledaruppgift i kyrkan.
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3. Stöd till lettiska ungdomar.
NÖ ger också ett viktigt stöd till 
ungdomar som gör det möjligt för 
dem att deltaga i Corpus Kristi ung-
domsläger i Nordeuropa. Det stär-
ker deras tro, skapar kontakt och 
vigdar vyerna. Vi är tacksamma att 
det finns bra läger att skicka ungdo-
mar till och att vi får stöd till detta!

4. Hjälpsändningar
Många lever knapert i Lettland ur 
ett västeuropeiskt synsätt. Skulle 
man jämföra med Västeuropa så le-
ver runt 35 % under det som betrak-
tas som existensminimum. Därför 
värderar en stor del av befolkningen 
materiellt stöd. Hjälpsändningar 
som kommer från Nordisk Östmis-
sion förbättrar ekonomin för många 

och gör det möjligt för dem att för-
bättra sin situation.

Med denna lilla hälsning vill jag 
än en gång å den lettiska kyrkans 
vägnar uttrycka vårt tack för ert 
långvariga och långsiktiga stöd! För 
egen del så ser jag det också som en 
speciell uppgift att som svensk och 
varande biskop här främja och upp-
rätthålla detta samarbete. Jag hade 
förhoppningar om att kunna orga-
nisera en resa inom Lettland för 
intresserade men p.g.a. epidemin 
får det vänta. Ser fram emot fortsatt 
samarbete!

I Kristi kyrkas gemenskap,
+ Hans Martin Jönsson

Liepajas biskop
Lettlands ev. luth. kyrka

Lutherdom och kyrkoliv i Lettland har behandlats tidigare i NÖ-tidningen, 
bl.a. i nr 1/2004 och 1/2014. Därtill kommer åtskilliga andra artiklar under 
åren som berör t.ex. en enskild församling eller en enskild präst.
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Lutherdom långt österutLutherdom långt österut

NÖ samarbetar med den ingemanländska kyrkan i Ryssland, vilket Martin 
Wihlborg berättar om i sin spalt. Här kommer ett brev från pastor Subbotin 
i nämnda kyrka.

Kära Bröder och Systrar
Nåd vare med er och frid från Gud 
vår Fader och Herren Jesus Kristus!

Här följer en mycket kort sam-
manfattning av verksamheten se-
dan maj 2020 i Ingermanländska 
kyrkans kontrakt i Ural. Det är 
många goda nyheter men det finns 
också några bekymmer som jag 
önskar att ni skall be för.

Först och främst tackar vi Gud 
för hans ledning under nedstäng-
ningen p.g.a. covid-19. Alla kyrkor 
i vårt kontrakt har varit stängda för 
allmänheten under tiden april till 

slutet av juni. Vi lyckades sända 
våra gudstjänster, bibelundervis-
ning och andra aktiviteter digitalt. 
Speciellt roligt var det att de fles-
ta eleverna i vår ”Grundläggande 
kristen tro” kunde fortsätta genom 
att vara med via skype, zoom och 
liknande och att några också blev 
konfirmerade när det blev möj-
ligt. I vår församling i Tjeboksary 
var det t.ex. 4 vuxna som slutligen 
blev konfirmerade, och det var fyra 
unga människor som åkte med oss 
till Koltusji för att konfirmeras vid 
det årliga ungdomslägret i augusti.  

Konfirmandläger i Keltto/Koltusji



NORDISK ÖSTMISSION

10

Marat, vår diakon från Udmurtien, 
och jag körde dem hela vägen till 
Sankt Petersburg, med en minibuss. 
Även om det var det ovanligaste 
konfirmationslägret under alla tider, 
med mycket få deltagare p.g.a. pan-
demin (det var fler ledare än delta-
gare), så kände jag mig priviligierad 
att få undervisa efter 5 års uppehåll. 

Ett annat exempel på hur vår kyr-
kas nya missionsstrategi fungerar 
är Velmemaförsamlingen (Upp-
ståndelseförsamlingen) i Saransk. 
Den fortsatte att sända konserter 
och sin kristna grundkurs digitalt 
under nedstängningen och nu kom-
mer dussintalet unga män och kvin-
nor till kyrkan. Tre mycket aktiva 
ungdomar konfirmerades denna 
sommar. 

Tacka Gud tillsammans med oss 
för alla nya kristna lärjungar i vår 
kyrka! Soli Deo Gloria! 

Så fort det blev tillåtet att ha 
samlingar i kyrkor återupptog vi 
samlingarna med alla nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. Vi har också 
gjort två större evenemang för alla 
församlingar inom kontraktet.
• 21-23 juli hade vi missionsläger 

för Ural-kontraktet i Josjkar-Ola 
där biskop Ivan Laptev deltog.

• 12-14 Augusti hade vi familjelä-
ger för Ural-kontraktet i Iglino 
– en förstad till Ufa. 

Vi har också sett den första fruk-
ten av våra böner för ämbetets 
framtid i kyrkan. Den 22:e juli fick 
en medlem av vår församling, en 
tidigare radikal muslim, Alexan-

Besök i en församling i Izjevsk.
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der Malysjev välsignelsen att bli 
kateket, d.v.s. lekmannapredikant. 
Tre unga från vårt kontrakt åkte till 
seminariet i Koltusji (= det som på 
finska kallas Keltto, red. anm.) för 
att studera på heltid och tre andra 
kommer att börja sina teologiska 
kurser i november.  Vi har tidigare 
bett för att få präster till Kirov och 
Izjevsk. Nu finns de på plats! 

Jag kan berätta en fantastisk his-
toria. Min faster, som bor i Kirov, 
var på resa tillsammans med sina 
arbetskollegor. Hon såg då en av 
dem, Ivan, läsa en bok om luth-
ersk teologi. Hon ställde några frå-
gor och det visade sig att han hade 
studerat luthersk teologi under lång 
tid och planerade att börja på luth-
erseminariet. Hon nämnde för ho-
nom att hon hade en brorson som 
var luthersk pastor. Det kunde inte 
bara vara en tillfällighet i en stad 
med fler än 500 000 invånare! Nu är 
Ivan student vid Koltusjiseminariet 
och samtidigt mycket aktiv med att 
organisera församlingslivet i Kirov. 
Detta är något som vi har bett om 
under lång tid. 

Nu finns det också en ny försam-
ling i Izjevsk, huvudstaden i Ud-
murtien, där vi tidigare bara haft 
en liten landsförsamling. Strategin 
i vårt kontrakt har varit att vi skall 
flytta centrum för församlingarna 
till större och mer viktiga städer så 
att de skall få lättare att överleva. Nu 
kommer det också bli möjligt i Ud-
murtien med den nya gruppen som 
anslöt sig till Ingermanländska kyr-
kan. Gruppen består huvudsakligen 
av 30 medlemmar från en f.d. tysk 
”brödragemenskap”. Jag besökte för-
samlingen tillsammans med biskop 
Laptev 23 juli. Ledaren av gruppen, 
Alexander Grebennikov, kommer att 
studera teologi i Koltusji för att bli 
pastor i Ingermanländska kyrkan. 

18-20 september anordnade vi 
ytterligare en informell ungdoms-
samling i Ural-kontraktet. Ca 40 
människor från praktiskt taget alla 
församlingar i kontraktet möttes i 
Kazan. Den här gången beslutade 
vi oss för att återställa en övergiven 
skridskoåkningsrink som låg precis 
bredvid vår kyrka. Det var stort att 

Missionsläger i Josjkar-Ola

Församlingen i Syvtyvkar
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få arbeta tillsammans, läsa Bibeln, 
sjunga hymner och glädja sig åt 
kristen gemenskap. Grannarna upp-
skattade verkligen vårt arbete och 
ett av företagen i närheten gick med 
på att förse rinken med vatten och 
elektricitet under vintern. Vi måla-
de Bibelverser på planken och satte 
även upp skyltar för att välkomna 
människor till den närliggande lo-
kala kyrkan. 

Under den här tiden har jag också 
gjort tre resor till församlingen som 
ligger längst norrut i kontraktet, 
Syktyvkar. Den äldre pastorn där, 
Sergej Elfimov, var tvungen att flyt-
ta söderut p.g.a. problem med häl-
san, och jag behövde deltaga på för-
samlingens årsmöte där vi bestäm-
de att ledigförklara hans tjänst. Nu 

har vi en diakon ifrån Kazan som 
tjänstgör som volontär. Jag är tack-
sam om ni ville tänka på situationen 
i era förböner, eftersom vi saknar 
pastorer här och det är smärtsamt 
att se att en god församling skall be-
höva lida av att det saknas själavård 
och regelbunden nattvardsgång. Jag 
har bara möjlighet att åka dit en 
gång i månaden eftersom det är 850 
km från Tjeboksary. 

En annan nyhet, eller snarare öns-
kan om förbön, är att det senaste 
mötet i kyrkans synod utsåg mig till 
att bli en av två vicebiskopar, dvs 
en som skall kunna tjänstgöra som 
biskop vid behov. I denna uppgift 
ingår även att representera biskopen 
vid olika internationella samman-
hang. Detta är enormt ansvarsfullt 

Ungdomssamling i Kazan
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och jag ber er att tänka på mig i era 
dagliga böner!

Tacksam om ni också vill be för 
byggprojekten i Tjeboksary. För-
handlingarna som biskop Laptev 
har med ledningen i staden har bli-
vit senarelagda p.g.a. coronasitua-
tionen. Jag hoppas att få möta den 
nyligen utnämnde ryskortodoxe 
biskopen nästa vecka. I våra sam-
manhang betyder det mycket att 
som en icke ryskortodox kyrka få 
ett informellt godkännande av ho-
nom. Men vi misströstar inte utan 
gör allt som är möjligt och sätter all 
förtröstan till Gud som står ovan all 
mänsklig kraft. 

Jag ber om ursäkt för detta långa 
brev men detta är ändå bara några 
små glimtar av det liv som pågår 

här. Tack för allt stöd som gör vårt 
arbete möjligt! Det gör skillnad. 

”Den tjänst ni utför med denna in-
samling bidrar inte bara till att fyl-
la de heligas behov utan bär också 
rik frukt genom deras många tack-
sägelser till Gud. När ni nu består 
provet i denna tjänst, kommer de att 
prisa Gud för att ni lydigt bekänner 
er till Kristi evangelium och med 
så gott hjärta delar gemenskapen 
med dem och med alla. De kommer 
också själva att be för er och längta 
efter er på grund av Guds överväl-
digande nåd mot er. Gud vare tack 
för hans obeskrivligt rika gåva.” 
(2 Kor 9:12-15).

Konstantin Subbotin
Övers fr engelska:  
Martin Wihlborg
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Anförande om Nordisk ÖstmissionAnförande om Nordisk Östmission

Föreliggande lilla artikel utgör en lätt bearbetning av det manuskript som 
NÖ:s kassör hade med sig till ett missionsmöte i Tidersrum (se bilden på 
kyrkan, sid. 16), vid vilket han var ombedd att också säga något om Nordisk 
Östmission.

NÖ är alltsedan 1956 en missions-
organisation som vill nå folken i öst 
med evangelium, men också hjälpa 
till humanitärt. Den är organise-
rad som en ideell förening med en 
styrelse på nio personer, varav jag 
är kassören. NÖ grundades av pas-
tor Konstantin Koch, som hade ett 
förflutet som marinofficer i tsarens 
flotta, och därefter många år som 
missionär för det som nu är ”Ljus i 
Öster”. På våra årsmöten brukar vi 
normalt ha en talare österifrån.

NÖ samarbetar med och under-
stöder lutherska församlingar i 
Östeuropa, ett område som under 
flera årtionden led under förföljel-
se av kristna och ett kommunistiskt 
förtryck. Den kristna tron har dock 
överlevt, och sedan järnridån dragit 
undan har dittills oanade möjlighe-
ter för evangeliets spridande uppen-
barat sig. Det finns lutherska för-
samlingar som återkommit, fått nytt 
liv och på sina håll också har växt. 
Kristna blir inte längre förföljda, 
åtminstone om man tillhör ett tra-
ditionellt kyrkosamfund. Däremot 
finns det ett inflytande västerifrån 
när det gäller världsligt liv, som inte 

är något odelat gott. Detsamma gäl-
ler förstås villfarelse, som man inte 
är förskonad från. Här har kyrkorna 
i öst en uppgift att stå upp för sann 
lära och heligt leverne. 

Nordisk Östmissions stöd är in-
riktat på några av länderna i öst. 
Det gäller att inte splittra sig alltför 
mycket. 

Lettland, med dess lutherska kyr-
ka är ett av huvudmålen för vårt 
arbete. Där understöder vi kyrkans 
utbildningsanstalt ”Lutherakade-
min” i Riga. Vi har samarbete med 
enskilda pastorer, och även i Lett-
land finns det mottagare av våra 
hjälptransporter. Lettlands kyrka 
hör till dem som stärkts genom 
de svåra åren under rådsrepubli-
ken, när det var Kreml som styrde 
världsligt. 

I Ryssland understöder vi bland 
annat kyrkligt arbete på Kronstadt, 
som är den ryska motsvarigheten 
till Karlskrona, en flottbas i Öst-
ersjön. Vidare har vi ett mångårigt 
stöd till IFB, där vi s.a.s. betar av 
ett språk i taget när det gäller bi-
belöversättning. F.n. gäller det den 
ängsmariska översättningen. 
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Jul i Aluksne kyrka, som ingår i Lettlands ev. lutherska kyrka. 
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Ukraina är ett annat av våra hu-
vudmål, vilket bl.a. hänger samman 
med att vi under nästan 40 år hade 
en ukrainsk missionär, Wardasch-
ko, på vår lönelista. F.ö. är det bara i 
utlandet som NÖ är med och finan-
sierar löner; hemmavid arbetar vi 
ideellt. Vi har kontakt med flera oli-
ka lutherska församlingar i Ukrai-
na, i Charkiv, Odessa, Kiev m.fl. 
städer. De olika församlingarna har 
litet olika liturgi. Någras liturgi lik-
nar den ortodoxa. Församlingar och 
kristna stiftelser i Ukraina har varit 
mottagare av transporter.

Vi har också sänt transporter till 
Rumänien, i samarbete med den 
rumänske pastorn i Göteborg. Mer 
om detta kan man läsa i vårt mis-
sionsblad Nordisk Östmission, som 
kommer fyra gånger om året. (Vi 
har fortfarande ett lager av äldre 
tidningar).

I Slovakien bidrar vi med löne-
kostnaden för en missionär. 

Vi har kontakt med kristna i 
Moldavien.

Vidare ger vi bidrag till radiomis-
sionsverksamhet på persiska. 

En östlig hälsning är ”Kristus är 
uppstånden, ja han är sannerligen 
uppstånden”. Den uppståndelsen 
visar att vår Herre är nöjd med den 
försoning som hans Son har utfört. 

Man kan se spår av Jesu stora för-
soningsverk på många olika sätt. Ett 
exempel har vi i Slovenien, ett land 
som NÖ inte har verksamhet i, men 
som låg bakom järnridån. Staden 
Kobarid heter på italienska Capo-
retto, vilket vittnar om nådastolen 
på förbundsarken i templet ’kapo-
rät’ på hebreiska. På tyska heter den 
Karfreit, vilket vittnar om vår sto-
ra försoningsdag, Karfreitag, d.v.s. 
Långfredag. (Läs mer i NÖ 1/2017!) 

Jesus skall bli känd och trodd 
även i Österlandet. Tänk på hur de 
vise männen kom för att tillbe him-
melens konung, världens frälsare!

Tack för de gåvor som kommer 
från er!

Anders Eliasson

Anm: IFB= Institutet för bibelöver-
sättning

Tidersrums kyrka. 
Foto Anders Eliasson
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Betalningar från utlandetBetalningar från utlandet
Nordisk Östmission kan ta emot kronor på Plusgirot 42 20 57-0 i 
Nordea (NDEASESS) som internationellt har nummer SE29 9500 
0099 6026 0422 0570.

Betalningar i euro kan också skickas till vårt konto i Deutsche Post-
bank (PBNKDEFF) med kontonummer DE77 5901 0066 0006 0306 64.

Mottagare är i bägge fallen Nordisk Östmission, och den adress som 
NÖ har registrerad hos Skatteverket är den hem till kassören (se bak-
sidan).

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  God jul och ett  
välsignat nytt år!välsignat nytt år!
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GåvoredovisningGåvoredovisning
JULI 2020
Gåvor 38.659:00 kr
Kollekter    255:00 kr
Summa 38.914:00 kr

Kollekt juli 2020
Jonakapellet, Österåker 255.

Begravningar juli 2020
Gustaf Gustafsson, Solberga, 
Margit Karlsson, Färgelanda, 
Birgit Börjesson, Harestad, 
Agneta Enander, Ljung, 
Anna Nilsson, Uddevalla  
(Dalaberg), 
Gudrun Gustafsson, Solberga, 
Kerstin Christofferson, Lane Ryr, 
Yngve Andersson, Hägersten, 
Ingvar Nilsson, Kungälv, 
Alice Andersson, Ytterby, 
Margaretha Berndtsson, Uddevalla.

Hyllningar juli 2020
Barbro Johansson, Uddevalla, 
Kerstin och Håkan Larsson,  
Hajom, 
Lena Eliasson, Ytterby.

AUGUSTI 2020
Gåvor 29300:00 kr
Kollekter 14731:00 kr
Summa 44031:00 kr

Kollekter augusti 2020
Uddevalla 407, 
Göteborgs S:t Pauli 4640+6059, 
Frillesås 1410, 
Solberga 1915, 
Kila 300.

Begravningar augusti 2020
Margit Karlsson, Färgelanda, 
Görel Nordqvist, Göteborg, 
Ainy Andersson, Solberga, 
Bert Zetterström, Kungälv, 
Sune Svensson, Vrå.

Hyllningar augusti 2020
Chester och Helfrid Åhsberg, Ås, 
Johannes Andersson, Tostared.

Sy- Arbets- och missionskrets au-
gusti 2020
Solberga 2000.
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SEPTEMBER 2020
Gåvor  91.608:00 kr
Kollekter   9.027:00 kr
Summa 100.635:00 kr

Kollekter september 2020 
Hyssna 410, 
Ev luth missionsföreningen,  
Linköping 1000, 
Öxabäck 260, 
Älekulla 350, 
Kyrkliga förbundet i Växjö 2750, 
L M Engströms gymnasium 900, 
Södertälje 2657, 
Naum 700.

Begravningar september 2020
Bert Zetterström, Kungälv, 
Margit Karlsson, Färgelanda, 
Ingegerd Börjesson, Träslöv, 
Roland Andersson, 
Svante Enander, Ljung, 
Sigvard Gustavsson, Bro (Vikorne), 
Bernt Sandblom, Sörbygden.

Hyllningar september:
Irene Svenungsson, Backa, 
Ingvar Klasson, Hästveda, 
Ingemar Larsson, Solberga.

Övriga upplysningar lämnas  
av kassören.
Skänker du pengar genom bank- 
överföring, och inte girering?  
Då är det inte säkert att kassören 
ser varifrån pengarna kommer, 
utan bara det meddelande du skri-
vit, vilket ofta måste vara kortfat-
tat. Skriv gärna hellre en del av ditt 

namn i stället för t.ex. ”NÖM”. 
Hör av dig till kassören och be-

rätta, om du inte redan har gjort det 
förstås, så att du inte blir gallrad ur 
prenumerationsregistret! 

Vid girering, ”betalning”, till pg 
och bg kan man oftast skriva gan-
ska många ord. Överförs pengarna 
från ett personkonto avslöjas dock 
tillräckligt mycket om avsändaren. 
Vid internetbetalning kommer of-
tast namn och adress upp på avin, 
men en och annan bank hoppar över 
gatuadressen.  

Nordisk Östmissions kassörer:
Ludvig Lindqvist 1956-1964
Sigrid Dergård 1964-1988
Erik Granbom 1988-1996
Anders Eliasson 1996-

Varmt tack för alla gåvor till NÖ. Myck-
et kommer som pengar, andra saker 
som naturagåvor. Flitiga människor i 
Bäve församling har stickat, och NÖ 
skickar vidare österut med en av våra 
transporter. På bilden ser vi Sara Be-
ran Peterson (t.v.) från Bäve försam-
ling och Elsie Alfredsson från NÖ.  
Foto: A.E.
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Med detta nummer har Nordisk 
Östmission fullbordat 57 årgångar. 
Under de åren har det kommit sam-
manlagt 251 utgåvor, detta nummer 
inräknat. Tillsammans utgör dessa 
en omfattande dokumentation över 
missionens arbete, och vårt hörn av 
världen. Mycket har det informerats 
om. Undertecknad har haft förmå-
nen att vara med i redaktionen i 
åtskilliga år. Därför har ni ofta sett 
det jag skrivit på denna plats, som 
har varit redaktionens särskilda och 

traditionella plats. Jag vill tacka er 
för alla gåvor, och alla andra kon-
takter jag haft och har med er giva-
re. Vi räknar med att ge ut tidskrif-
ten också under 2021. Betala gärna 
in 50 kronor som medlems- och pre-
numerationsavgift! Stora och små 
gåvor är välkomna! Ni får också 
gärna be för missionen och att fler 
skall få lära känna den uppståndne 
vännen Jesus (sv.ps 251)!

Anders Eliasson

251251

Danagård Litho, Göteborg 2020  
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