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En luthersk församling i Ukraina, utanför sin kyrka i Basjtanka. Bland de närvarande ser 
man biskop Jurtjenko, Oleg Schewtschenko, och Gennadij Miller. 
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Tänk er Jona, som kastades i havet 
för att stilla Herrens starka vre-
desvind, och den stora fisken som 
slukade Jona och sedan spydde upp 
honom på land och därmed räddade 
honom ur strömmarna och brottsjö-
arna, sjögräset, det kvävande vatt-
net och de helvetets portar som an-
nars skulle ha reglats bakom honom 
för evigt.

− Det är den räddningen undan 
Guds vredes stormvindar, djävu-
lens alla strömmar, syndaskuldens 
sjögräs och framför allt döden och 
dödsriket som Petrus skulle ”fånga” 
människor till och dra upp dem på 
det goda landet på den andra stran-
den för. Vattnet är – här – en livs-
fiende (Ps 18:5). Fiskafänget är – 
här – räddningen undan den eviga 
undergången.

Den stora fisk som räddade Jona 
var/är Frälsaren Jesus. 

– Vi ska nog inte spekulera kring 
formerna, på något sätt räddade han 
Jona till livet, kroppsligt den gång-
en och till Jonas hela varelse den 
dag, när Jona efter ”tre dagar” kas-
tades upp och in i uppståndelselivet. 

Den sortens fiskafänge blev Pet-
rus’ kallelse. Petrus räddar ingen, 
men Frälsaren behöver honom i 
frälsningsverket. Jesus anförtror 

Petrus att sköta näten från kyrkbå-
ten, Guds frälsnings ark.

Det blir fångst först när Frälsa-
ren befaller Petrus, alltså kyrkan, 
att lägga ut näten. ”Ty inte genom 
någon människas styrka eller kraft 
ska det ske utan genom Anden” 
(Sak 4:6). Det är Anden som kallar, 
upplyser, helgar och behåller, den 
Ande som Jesus sänder.

Det står inte, men kanske var det 
Jesus själv (eller Anden?) som såg 
till att Petrus och de andra inte fick 
något natten före – för att övertyd-
ligt visa att när vi lärjungar, kyrkan, 
ska ”fånga människor”, händer det 
något bara om han vill.

Var det fel av Petrus att fiska den 
där natten? Gjorde de något fel i sitt 
hantverk? Och: nog hade det varit 
mer juste om de sluppit det ”me-
ningslösa” slitet? 

Nej, nej.
Det är kanske så att Gud medve-

tet ibland låter oss slita med att göra 
Jesu frälsning till levande verklighet 
för andra, utan att det händer något 
alls? Det kan vara Guds medvetna 
tanke och plan att vi misslyckas!?  
Eller är det ”bara” så att vi inget får 
därför att vi fiskar dåligt, alltså ber 
illa?! (Jak 4:2-3)

Berättelsen om vad som hände 

Betraktelse:

FiskafängetFiskafänget
Lukas 5:1-11 
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Ordförandens spaltOrdförandens spalt

Missionskonferensen senarelagd
I förra numret av tidningen berät-
tade jag att vi tillsammans med 
några andra missionsorganisatio-
ner planerade att genomföra en 
missionskonferens under septem-
ber månad. Vi har nu tänkt igenom 
detta en gång till och bestämt oss 
för att inte genomföra konferen-
sen i år. Polismyndighetens regler 
med anledning av covid-19, som 
gäller åtminstone t.o.m. augusti, 
gör att det skulle bli svårt för våra 

gäster från Ukraina och Ryssland 
att komma in i Sverige. Detta kom-
binerat med att vi idag ser ökade 
risker för smitta på många håll i 
världen gör att vi har bedömt ris-
kerna som alltför stora för att våra 
föredragshållare inte skulle kunna 
komma till Sverige. Eftersom vi 
tycker att det är värdefullt att få 
möta föredragshållarna fysiskt har 
vi beslutat att senarelägga konfe-
rensen till nästa år. Vi återkommer 
om detta i kommande nummer. 

där vid Genesarets sjö måste göra 
oss ödmjuka. Vi ska bara göra vad 
han vill. Inte mer, inte mindre. 
Petrus gjorde som Jesus sade åt ho-
nom – fast hans fiskekunskaper och 
fiskarerfarenhet sade att det inte 
skulle gå, men: ”eftersom du säger 
det”. Å andra sidan gjorde Petrus 
inget magiskt, ingen ”inre resa” el-
ler något annat religiöst. Han kasta-
de ut sina nät, och det visste han ju 
hur man gör. Det blev inte som han 
trodde – men det är rätt vanligt när 
Jesus får vara herre; det oväntade, 
men inte oförnuftiga, händer.

Lydnad och trohet är vad som gäl-
ler och att lyssna noga. Inte bara i 
princip eller som när man skriver/
läser en betraktelse, utan på riktigt, 
och i stort som smått.

Petrus drabbades av syndakänne-

dom. En sådan brukar börja med att 
Jesus predikar eller handlar – inte 
med att vi ser på oss själva. När Je-
sus drabbar oss blir reaktionen an-
tingen att vi förhärdar våra hjärtan 
(typ: ”den mannen måste tystas”) 
– eller att vi inser, som Petrus, med 
skräckblandad förtjusning att vi är 
syndare inför honom, som är Guds 
Son. Syndakännedomen har, rent 
allmänt, avsikten att driva oss till 
Jesus och att vi ska ”lämna allt” och 
följa honom. Händelsen i texten sä-
ger dessutom att mission/fiskafänge 
ska bedrivas av förlåtna syndare 
(som också kan hantverket att fiska). 
Den som kastats i havet och varit i 
den stora fiskens buk fiskar bäst.

Niklas Adell
Landeryd (Linköping)
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Årsmötet 2021
Vi har nu, om också något sent, 
genomfört vårt årsmöte med de 
punkter som skall behandlas enligt 
våra stadgar. Denna gång blev det 
ingen förändring i styrelsen. Däre-
mot valdes det en ny revisor samt 
en ny person i valberedningen. Jag 
vill därför passa på att tacka Inge-
mar Larsson som varit revisor i 23 
år och Irene Karlsson som varit le-
damot i valberedningen under 12 
år. Tack för att ni så länge har tjä-
nat Nordisk Östmission. Samtidigt 
vill jag hälsa Eva Forssell Arons-
son välkommen som ny revisor och 
Magnus Svensson som ny ledamot 
i valberedningen. 

Hälsningar från Belarus
Vid årsmötet 2018 fick vi besök från 
Pavel Lutjenko från Belarus. Vi har 
fortsatt att hålla kontakt med ho-
nom och hans kyrka. Pavel har fått 
ett litet stöd för att han skall kunna 
resa och besöka sina församlingar i 
Belarus. Under pandemin har man 
dock inte fått samlas till gudstjänst i 
Belarus. Han har därför inte behövt 
några pengar till sitt resande. Istäl-

let har Pavel själv skrivit en bok i 
grundläggande kristen tro som är 
avsedd för människor i Belarus. 
Vi har stött honom i utgivningen 
av den boken. Hans lilla kyrka är 
i stort behov av vår hjälp och våra 
förböner. 

Ingermanländska kyrkan 
och Corpus Christi
Vi har tidigare finansierat en grupp 
i Ingermanländska kyrkan under 
Konstantin Subbotin för att kunna 
delta i Corpus Christi (se nr 3/2019). 
Även 2020 beviljade vi medel för 
deltagande i konferensen. Vi hann 
också dela ut pengarna innan det 
beslutades att konferensen skulle 
ställas in p.g.a. covid-19. Pengarna 
har dock sparats och i år kom en 
förfrågan om de istället fick använ-
das för en intern ungdomskonferens 
i Ryssland. Vi har sagt ja till det. Vi 
återkommer i ett kommande num-
mer när Subbotin berättat att konfe-
rensen har genomförts. 

Martin Wihlborg
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Årsmötet 2021Årsmötet 2021

Årsmötet ägde rum i Solberga lör-
dagen den 12 juni utanför vårt 
transportlager vid Mellegård. Mötet 
leddes av NÖ:s ordförande Martin 
Wihlborg. Styrelsens verksamhets-
berättelse och kassarapporten för 
2020 lades till handlingarna (finns 
tryckta redan i förra numret). I 
enlighet med revisorernas förslag 
beviljades styrelsen ansvarsfrihet 
för sin förvaltning. Tre styrelsele-
damöter skall väljas varje år för en 
mandatperiod på tre år. Årsmötet 
omvalde därför Anders Eliasson, 
Per-Åke Svensson och Margareta 
Eliasson för tre år. Tidigare invalda 
ledamöter är Bert Åke Samuelsson, 
Ingrid Lindblom, Ingvar Häggan-
der, Anders Olsson, Maria Flising 
och Martin Wihlborg.

Ordförande väljs varje år, och 
Martin Wihlborg omvaldes till den-
na post. 

Årsmötet beslöt, på förslag av 
valberedningen, att utse Per-Olof 
Sahlberg (omval) och Eva Forssell 
Aronsson (nyval) som ordinarie 
revisorer med Lars Olof Thorsson 
som ersättare (omval). Valet gäller 
ett år.

Det finns en valberedning. Den 
består efter årets årsmöte av Jonas 
Andersson och Magnus Skredsvik 
samt nyvalde Magnus Svensson. 
Jonas är sammankallande.

Medlemsavgiften fastställdes till 
50 kronor. 

Mötet avslutades genom att un-
dertecknad höll en betraktelse. 

A.E.

Årsmötet ägde i år rum utomhus. Bilden är tagen i samband med andaktstunden. 
Styrelsemedlemmar jämte justeringsmännen Jonas Andersson (även i valbered-
ningen) och Gunnel Samuelsson. Foto: Martin Wihlborg.
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Och Guds Ord hade framgång (Apg 6:7)Och Guds Ord hade framgång (Apg 6:7)

Med Guds hjälp, och med stöd från LCC (Lutherska kyrkan Kanada), hade 
det akademiska året påbörjats med intagning av studenter från olika städer 
i Ukraina, och t.o.m. från ett annat land. Lutherska kyrkan Kanada utsåg 
doktor Thorgerson till seminariets rektor, och jag kallades och välsignades 
som hans ställföreträdare och som dekan. 

Tre av studenterna kom från 
Odessa, en från Nikolajev (Mykola-
jiv), en från Dnepropetrovsk (Dni-
pro), och en student kom från Turki-
et. Två år senare tillkom ytterligare 
en student från Nova Kachovka. I 
denna artikel skulle jag vilja berätta 
för er om två studenter: Juri Timer-
kan från Odessa och Valerij Grusjin 
från Nova Kachovka.

Juri
Jag hade lärt känna Juri under nit-
tiotalet, när jag själv studerade vid 
seminariet, och blev färdig för min 
första adjunktstjänst. Gud rörde vid 
hans mors och mormors hjärtan, 
redan när han var mycket ung. Gud 
helade honom genom en äldre pas-
tors och kyrkans böner, när läkarna 
ingenting kunde göra. Jag kommer 

Juri Timerkan
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ihåg honom som ett barn fullt med 
lust att lära, och ett som blev till 
hjälp i söndagsskolan. 

Efter sin studentexamen stude-
rade Juri vid en teknisk skola. Jag 
minns att jag blev förvånad vid ett 
tillfälle, då han fått ett arbete, och 
var rädd att han sällan skulle kunna 
gå i kyrkan, eftersom man hade sön-
dagsöppna affärer. Han lyssnade till 
mitt råd, och yttrade därefter att för 
honom var Gud och kyrkan mycket 
viktiga, och att han skulle försöka 
att hjälpa till, men att uppståndel-
sedagen (söndagen) var viktig för 
honom, för att under den vara i 
kyrkan. Hans chef blev överraskad, 

men gav honom vad han önskade! 
Senare förberedde jag Jura och hans 
blivande hustru för äktenskapet, 
och jag döpte deras barn (för närva-
rande har de fyra stycken).

När seminariet hade börjat rörde 
Gud vid hans hjärta, och en kväll 
efter arbetet frågade han efter möj-
ligheten att påbörja studier. Nästa 
morgon sade han upp sig från sitt 
arbete, och började studera flitigt. 
Allt var inte lätt för honom, men 
han arbetade på!

Under studiernas avslutning fick 
Jura en kallelse från pastor Bevz i 
Dnipro, att vara pastorsadjunkt (Vi-
kar) där, och där vistades han de föl-

Från Juris prästvigning.
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jande två åren, för att där hjälpa i 
till i församlingsgemenskapen och 
på missionsfältet i Zorja. Han lärde 
sig att predika. Han läste kurser för 
att kunna arbeta med människor. 
Efter åren som adjunkt sändes Jura 
till byarna Bogomazu och Zelenyij 
Jar (i Mykolajiv-området). Det var 
hans första självständiga tjänst. 
Människorna i dessa nya, unga, för-
samlingsgemenskaper, kallade Jura 
till pastorstjänst, och den 8 maj 
prästvigdes och kallades han att ut-
föra herdetjänsten i detta område.

Juri hjälper till på ungdomsläger 
för ungdomar, och deltar i ung-
domsarbetet i vår kyrkosynod. Bed 

att Herren välsignar hans tjänst, 
och att han får vishet och andlig 
kraft! 

Valerij
Den andre studenten som jag vill 
skriva om är Valerij Grusjin. Va-
lerij (namnvarianten Valera finns 
också, övers anm.) har haft en lång 
väg bakom sig. Han har varit soldat, 
skollärare och officer i det militä-
ra. Under sitt levnadslopp har han 
försökt sig på många olika yrken 
såsom musiker, affärsman, fotograf 
och t.o.m. taxiförare. Redan under 
sovjettiden knackade Gud på hos 
Valerij och hans familj. Gud rörde 
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Från missionärsinvigningen
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vid hans hjärta, och kallade honom 
till sig. Valerij känner Gud sedan 
många år, han arbetade i kristliga 
företag, och var kyrkoherde, fram 
till dess att han blev besviken och 
”slut”. 

Efter att han en gång besökt vår 
kyrka, tände Gud ånyo en eld i hans 
hjärta, och väckte en djup önskan 
att få tjäna. 

Studenterna befann sig redan un-
der det sista läsåret, när Valerij fick 
en särskild tillåtelse att studera. Det 
var inte lätt för honom, och efter av-
slutningen studerade han ytterligare 
två år hos mig. Det var en förvånan-

de och inte enkel tid att efter 6-8 
veckor ånyo förbereda nya ämnen 
att undervisa en elev i.

Redan under sina studier hjälpte 
Valerij till i Odessa inom försam-
lingen och kyrkosynoden. Efter en 
treårig utbildning har Valerij hjälpt 
till som bokhållare för kyrkosyno-
den, och den 19 juni fick han ett 
missionskall i Odessa-området. 

Seminariet öppnades 1998, och  
det har hjälpt vår lutherska synod 
att säkerställa enhet i läran, och har 
givit en god grund när det gäller 
förberedelser inför predikan, mis-
sion och själavård i Ukraina.
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Vi tackar er för era böner och för gemenskap i tjänsten. Vi drömmer om 
och ber för nya studenter och en ny grupp studenter 2023.

Oleg Schewtschenko
Övers fr tyska A.E.

AktuelltAktuellt

Förutom lönebidrag till pastorer och 
missionärer i Ukraina, Ryssland 
och Slovakien, har NÖ beviljat ett 
tillfälligt bidrag till S:t Mikaels för-
samling i Tallinn, fr.a. för arbete på 
öarna i Östersjön.

Nästa transport går av allt att döma 
till Lettland. Tack för allt ni kommer 
med till vårt lager i Solberga!

Stödet till Lutherakademin i Riga 
fortsätter under hösten 2021.

A.E.
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PersienPersien

NÖ understödjer det arbete som 
TWR Canada utför inom sin persis-
ka avdelning. TWR står för Trans 
World Radio. Arbetet har hållit på 
i 39 år. Sedan 1993 har man också 
ordnat konferenser för persiskta-
lande troende och sökare, och dessa 
konferenser har varit en del i för-
kunnandet av evangelium och i att 
göra folk till lärjungar. Dessa kon-
ferenser har hållits i Centralasien 
under många år, redan innan man 
kunde få ett eget ställe för 13 år se-
dan. Detta ställe är en säker plats för 
troende att samlas, fira gudstjänst 
och ha gemenskap. Dessa konferen-
ser är till välsignelse för deltagarna 
vilket bland annat märks i att man 
köpt ytterligare mark för att utöka 
detta utbildningscentrum. Ett annat 
tecken på denna välsignelse är be-
rättelserna om hur uppmuntrade de 
troende är när de åter vänder hemåt. 

Under pandemin (farsoten) har 
det inte varit möjligt att samlas 
konferenscentrumet. I stället har 
man haft samlingar på nätet. Detta 
ersätter inte behovet av att träffas 
personligen, men deltagarna blir så 
uppmuntrade att man önskar för-
länga samtalen på nätet. 

Det finns planer att öka insatsen i 
arbetet med att undervisa lärjungar 
i kristen tro. 

Missionären Tony har sysslat med 
radiomission sedan 1982, och han 
börjar ofta dagen med telefonsam-
tal, i vilka han ger råd och själavård. 

Under de nästan 40 år som Tony 
har hållit på har de tekniska förhål-
landena för radiomission ändats. 
Från kortvåg har sändningarna 
övergått till satellit- och nätradio. 
Under ett halvår 2020 kunde folk 
lyssna till omkring 11000 timmar 
program. Och det senaste halvåret 
har det blivit än mer!

Det finns också ett behov av Guds 
ord i tryckt form, vilket är en utma-
ning eftersom det är förbjudet att ha 
kristet material inom landet. 

Med ny teknik följer också möj-
ligheten att sprida ordet mer i 
skymundan. Man har t.ex. spridit 
små SD-kort till persisktalande tro-
ende i ett av grannländerna. 

Källa: Rundbrev från TWR Canada.

Referat: A.E. 
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GåvoredovisningGåvoredovisning
APRIL 2021
Gåvor 38.221:17
Kollekter  7.682:00
Summa  45.903:17

Kollekter april 2021:
LM Engströms gymnasium 820, 
Jonakapellet i Österåker 290, 
Ödenäs 3850, 
Göteborgs Johanneberg 300, 
Örgryte pastorat 1740, 
Örkened 336+346.

Begravningar april 2021:
Ester Alfredsson, Svarteborg, 
Eva Berndtson Gärtner,  
V Frölunda, 
Ingrid Lagerstedt, Valinge, 
Olof Börjesson, Träslövsläge.

Hyllningar april 2021:
Hans Olof Hansson,  
Sävedalen (85 år i juli).

MAJ 2021
Gåvor 34.475:00
Kollekter  860:00
Summa 35.335:00

Kollekter maj 2021:
Naum 500, 
Örkened 360

Begravningar maj 2021:
Ruth Hansson, Ödeborg, 
Rune Eliasson, Veddige, 
Berith Lindhe, Färgelanda, 
Bengt Andersson, Krokstad.

Hyllningar maj 2021:
Ingrid Lindblom, Masthugget, 
Magdalena Johnsén, Jörlanda, 
Märit Hedesström, Jörlanda.
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JUNI 2021
Gåvor 49.456:00
Kollekter  800:00
Arv 165.385:00
Summa 215.641:00

Kollekter juni 2021:
LM Engströms gymnasium,  
Göteborg 800.

Begravningar juni 2021:
Rune Eliasson, Veddige, 
Benkt Eriksson, Knäred, 
Per Olof Hellquist, Hemsjö, 
Hans Göran Lilja, Uddevalla.

Hyllningar juni 2021:
Rosa Johansson, Sparsör, Fristad.

Arv: 
Annie Petersson, Ekaryd, Madesjö, 
Nybro. 

Övriga upplysningar lämnas  
av kassören.

Ännu en gång hälsar kassören erÄnnu en gång hälsar kassören er
Vi skickar vår tidning till alla gåvo-
givare. En del av dessa ger ofta och 
återkommande. Andra betalar bara 
sin årsavgift (som är 50:-). Somliga 
återkommer av och till med en större 
gåva.

Det är en hel del som har blivit 
givare genom att ge en minnesgåva 
vid en begravning, ofta därför att 

vårt giro stod i begravningsannon-
sen. I ditt fall kanske du har sänt 
gåvan efter den 30 juni i år. Då syns 
inte den avlidnes namn ovan, efter-
som vi redovisar kvartalsvis i tid-
skriften. Församlingar och kyrkor 
får tidningen p.g.a. kollekter eller 
för att vi vill informera. 

Vi vill gärna informera om vårt 
arbete, och om de länder som är 
”våra”. 

Vi för ett dataregister med adres-
ser till prenumeranterna. Det finns 
hos kassören. Han ser gärna att ni 
hjälper honom att hålla registret 
aktuellt.

Registret gallras ibland. Givetvis 
hänger det ihop med att en män- 
niska inte längre är i livet. Men det 
kan också vara så att vi tar bort en 
adress där var länge sedan det kom 
en gåva från just den adressen. Men 
det finns även glädjande fall, som 
när en gåva kommer från en givare 
som inte har hört av sig på flera år.

Runt vårt insamlingslager i Sol-
berga ägnar vi oss bara åt gallring 
i undantagsfall, t.ex. när vi får ett 
muntligt eller skriftligt meddelan-
de. Tack för alla gåvor!

A.E

Rättelse av Stavfel: 
sidan 1 i förra numret: Jurbarkas 
heter församlingen, inte Jurbakas.
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För en hel del år sedan kom det ut en bok 
med titeln ”Åttionio millimeter från Eu-
ropa”. Den berörde Vitryssland, och bak-
grunden till titeln finns i skillnaden mellan 
huvudjärnvägarnas spårvidder i t.ex. Polen 
och i det gamla Tsardömet, Finland inräknat. 
Egentligen ligger förstås Vitryssland och 
halva f.d. Sovjet också i Europa, geografiskt 
räknat, i den del av världen som påverkats 
av kristen och judisk kultur. Möjligen tänkte 
författaren på Europa=EU eller på Centra-
leuropa, dit t ex. väl Slovakien, ett av ”NÖ:s 
länder” hör. 

NÖ samarbetar med kyrkor och andra, och 
understödjer missionsarbete bortom denna 
89-millimetergräns. Vårt område ligger alltså 

österut, och numera är det goda förhållanden 
för kristna i stora delar av det som förr var 
kommunistisk mark i Östeuropa, åtminstone 
om man tillhör en traditionell kyrka. Svårig-
heterna är kanske mer sådana som drabbar 
kristna bekännare även i andra väderstreck. 
89-gränsen är inte oöverstiglig! I detta num-
mer kan du läsa om kyrkoliv i Ukraina och ta 
del av en betraktelse som är skriven i en trakt 
som både är östlig och central. 

Talet 89 har satt spår även i Sverige, där 
de allra flera av våra gåvogivare bor. Men i 
detta svenska fall räknar man i centimeter. 
Tack för alla era gåvor oavsett om de är  
högre eller lägre än 89 kronor (eller 89 euro).

Anders Eliasson
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