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Limbaži kyrka i Lettland byggdes 1680, när Livland tillhörde konungariket Sverige. Läs mer om 
denna församling inne i tidningen. Foto: Magnus Olsson. 
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När vi hör om det stora julbudskapet 
att Guds Son är född intar herdarna 
en relativt stor del av berättelsen. 
Herdarna är också dem vi kan iden-
tifiera oss enklast med. I denna be-
traktelse stannar vi inför de samtal 
som herdarna är inblandade i (Luk. 
�:8-�0). 

Dialogen med änglarna
Den första dialogen är med ängeln. 
Samtal, dialog – per definition bety-
der det att två eller flera talar och lyss-
nar till varandra. Därför kanske nå-
gon som kan julbudskapet tänker att 
det är ju bara nämnt att ängeln talade 
med herdarna. Men vi skulle kunna 
säga att herdarna talade genom sitt 
sätt att reagera. Den första reaktio-
nen som nämns är att herdarna ”blev 
mycket förskräckta” (v.9). Detta såg 
ängeln och det första som ängeln sä-
ger är därför ”Var inte förskräckta”. 
Men ängeln såg också något mer hos 
dem. Han såg deras tysta längtan ef-
ter en frälsare, efter Messias. Därför 
kunde ängeln vara så övertygad om 
att det var ett glatt budskap han kom 
med till dem. 

Dialogen herdarna emellan
Den andra dialogen är herdarna 
emellan. ”När änglarna farit upp till 
himlen, sade herdarna till varandra: 
Låt oss nu gå till Betlehem och se det 

som har hänt och som Herren har lå-
tit oss veta.” Uttrycket ”Låt oss gå” 
ger intrycket av att de uppmuntrar 
varandra att göra det som de hört av 
Herren genom ängeln. Grunden för 
deras handlande är det som Herren 
låtit dem veta. På motsvarande sätt är 
vi också kallade att handla, nämligen 
att uppmuntra varandra att tro och 
göra det som Herren låtit oss veta ge-
nom sina budbärare. 

Dialogen med ”besökarna”
Den tredje dialogen är när herdarna 
har hittat fram till Jesusbarnet och 
när de börjar berätta ”vad som hade 
sagts till dem om detta barn”. Minns 
ni åhörarnas reaktion som var där? 
”Alla som hörde det förundrade 
sig över vad herdarna berättade för 
dem.” Givetvis var det en tillräckligt 
uppmärksammad händelse i sig att 
okända herdar just denna natt letade 
efter ett nyfött barn. Men budskapet 
om att det var Frälsaren som blivit 
född, och att han är Messias, Herren, 
var det stora som herdarna förmed-
lade vidare till åhörarna.
Särskilt Maria lyssnade till dessa 
deras ord som hon bevarade och be-
grundade ”i sitt hjärta”. Hon hade ju 
också nio månader tidigare hört en 
ängel tala om dessa ting. Detta att 
ängeln också talat till herdarna stärk-
te säkerligen hennes tro.

Betraktelse:

Herdarnas samtal
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Dialogen med Gud
Nästa dialog där herdarna är inblan-
dade är som en fortsättning på den 
första, när Herren talade till herdarna 
genom sin budbärare, ängeln. När 
herdarna är på väg tillbaka står det 
om dem att de ”prisade och lovade 
Gud för allt som de hade hört och 
sett, alldeles som det hade blivit sagt 
till dem.” (v.�0) De lovade Gud för 
budskapet som de hade hört var sant 
och att de fått uppleva det. Motsva-
rande reaktion bör också finnas hos 
oss när vi erfarit Guds Ords sanning, 
att vi lovar och prisar Gud för det. 
Detta kan vi erfara när vi liksom her-
darna tar emot budskapet från Gud i 
tro. Lovsången är viktig och det beto-
nas också genom det att ängeln med 
sin änglakör lärde herdarna en sång 
att använda i sin lovprisning: ”Ära åt 
Gud i höjden och frid på jorden, till 
människor hans välbehag.” Herdarna 
lovsång var som ett svar på Guds till-
tal genom ängeln i början.

Dialogen hemma, med vänner 
och arbetskamrater
Det skulle vara intressant att hört nå-
got mer vad som hände med dessa 
herdar när de återvänt hem. Hur blev 
samtalen med deras familjer, grannar, 
vänner och arbetskamrater? Reaktio-
nen på vad de berättade blev säkert 
olika, på motsvarande sätt som det är 
idag när vi berättar om Jesus. Må vi 
ta emot julhelgens budskap i tro så 
att vi fylls med en sådan äkta och 
naturlig glädje som herdarna hade, 
så att det är märks, även utan ord, att 
vi har mött den himmelska världen, 
himmelriket, i Jesus Kristus. Men låt 
det börja med att vi själva fördjupas i 
Jesu Kristi betydelse för oss, att hans 
liv, död och uppståndelse är förutsätt-
ningen för vårt liv med Gud, att det 
är Jesus som frigör oss från det som 
skiljer oss från Gud (därför är Jesus 
Frälsaren). När vi tar emot budskapet 
om Jesus i tro och lever med Gud ge-
nom Jesus Kristus, då är vi levande, 
nu och i evighet. Amen. 

Hans Jönsson

Ordförandens spalt
När ni läser detta är det endast några 
veckor kvar av �007. Ett år har gått 
med händelser som har haft inverkan 
både på hela folk och på enskilda 
människor. Så finns det också yttre 
händelser som har påverkat Nordisk 
Östmission. Dock kan jag inte erinra 

mig någon händelse som är så stor att 
vi radikalt skulle förändra vår verk-
samhet under nästa år. Verksamheten 
under �008 kommer förmodligen att 
vara mycket lik den vi har haft i år 
om än vidareutvecklad inom några 
områden. Även under nästa år kom-
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mer vi framförallt att arbeta i de öst-
europeiska länderna Ukraina, Ryss-
land och Lettland. 
Ett område som jag själv hoppas vi 
skall kunna utveckla under de när-
maste åren är utbildning. Utbildning 
i kristen tro har alltid varit en huvud-
verksamhet för NÖ. I första paragra-
fen i våra stadgar står det att vi skall 
verka för evangeliets spridning bl.a. 
genom bibelkurser. Jag kommer ihåg 
från min barndom hur jag fick förmå-
nen av att få vara med om Konstantin 
von Kochs bibelstudier på Helsjön 
på 60-talet. Den kristna förkun-
nelse som vi idag stöder framförallt 
i Ukraina och Lettland är naturligt-
vis en utbildning av lekmän i kristen 
tro. Vi har också fått vara med om att 
stödja utbildning i Sverige för dem 
som skall förkunna evangeliet som 
missionärer. I Lettland har vi stött 
utbildning av pastorer och andra som 
arbetar i kristen tjänst. Vi hoppas nu 
att vi under �008 skall kunna gå yt-
terligare ett steg med utbildningen på 

så sätt att vi själva kan stå för kurser 
för teologer framförallt i Ukraina. 
Mer om detta i kommande nummer. 
Glöm inte att redan nu boka lördagen 
5 april i Slätthögs kyrka och skola då 
vi planerar att hålla vårt årsmöte. Det 
torde bli ett historiskt årsmöte efter-
som det nog är första gången som vi 
är i Småland. Programmet återkom-
mer vi med i nästa nummer. Hör 
gärna av er till mig eller någon annan 
i styrelsen om ni behöver hjälp med 
transport till Småland. Är det många 
som vill ha hjälp med transporten 
skulle vi till och med kunna tänka oss 
att ordna med buss. 
Till sist vill jag tacka alla som har 
stött Nordisk Östmission under det 
gångna året. Tack för alla gåvor och 
förböner som missionen har fått un-
der �007. Jag vill också önska er en 
riktig God Jul med en önskan att det 
skall bli en riktig jul på så sätt att det 
först och främst blir Guds människo-
blivande som får stå i centrum.

Martin Wihlborg

Ett nödrop från öst
Från S:t Petersburg har vi nåtts av 
ett nödrop om hjälp till ett kvinno-
fängelse. Vi vet att förhållandena i 
öst är upprörande på många sätt. Å 
ena sidan en oerhörd rikedom och 
lyx å andra sidan en fattigdom, som 
vi knappast kan föreställa oss. Vi vet 
att pensionärer och barn mycket lätt 

blir offer för människors egoistiska 
handlande. Ryssland har väldiga na-
turrikedomar men dessa utnyttjas för 
helt andra ändamål än att bistå gamla 
och sjuka. En kategori som får det 
väldigt svårt i ett sådant samhälle, 
är fångar. De har – menar man – sig 
själva att skylla, men så enkelt är det 
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inte alltid. I svåra sociala förhållan-
den ligger kriminellt beteende och 
prostitution nära dessvärre.
Blir de sedan gripna och dömda är 
deras läge om möjligt ännu sämre, 
ja nästan hopplöst. Många missioner 
har därför också sökt kontakt med 
fängelser för att hjälpa inte endast 
materiellt utan framförallt andligt. 
Genom omvändelse sker en förnyelse 
av hela människan och efter fullgjort 
straff kan ett nytt liv börja.
NÖ har inte gått in på fängelsemission 
beroende på att vi framförallt inriktat 
oss på församlingsuppbyggnad.
Barn har också legat nära de upp-
gifter, som blivit oss givna. Nu har 
emellertid ett rop om hjälp kommit 
till oss att rikta in oss på kvinnofäng-
else i S:t Petersburg. Då handlar det 
inte bara om kvinnor utan ibland dem 
finns en hel del mammor med barn. 
Det betyder att i fängelset finns en 
inte obetydlig grupp barn. Vi kan lätt 

Pastorn och hans fru Ludmila.

Församlingen.

föreställa oss hur deras liv gestaltar 
sig i denna tunga miljö bland krimi-
nella, knarkare och prostituerade. 
Vi har arbetat en längre tid med den-
na kallelse, som ställer stora krav på 
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att handla rätt och bära ansvar i utom-
ordentligt svår miljö. Att finna en bra 
samarbetspartner är ju förutsättning-
en. Så småningom har det blivit klart 
att en messiansk församling skulle 
kunna åta sig missionen och dia-
konin på fängelset. Vad innebär det 
att det är en messiansk församling? 
Det är en judisk kristen församling, 
i detta fall med namnet Transforma-
tion (Omvandling). Har den den tros-
grund, som är viktig för oss? På detta 
svarar deras pastor, Andrej Evert: Vår 
församling tror att Gud skapat him-
mel och jord, att Gud är en i tre per-
soner: Fader, Son och Helig Ande. Vi 
tror att Jesus ha dött för våra synder 
och uppstått på tredje dagen.
Församlingen är beredd att gå in i ett 
missionsarbete i fängelset. Vilka be-
hov finns? 
1. Andliga samlingar för de intagna 
och barnen. Förbön, predikan av 

evangeliet, kristna filmer för barnen 
och de vuxna, undervisningspro-
gram.
�. Diakonala behov: Kläder, skor, 
sänglinne, medicin, köksutrustning, 
bandage, frukt, grönsaker, barnmat 
leksaker och mycket annat.
Det är ett arbete som börjar från 
grunden!
NÖ har beslutat att börja ett ettårigt 
projekt på fängelset med församling-
en Transformation som samarbets-
partner.
Vi börjar i liten skala för att se hur ar-
betet kan utvecklas. Ett grundbelopp 
om 1000 euro (c:a 9�70:-) har över-
förts. Dessutom kommer varje månad 
�00 euro (knappt � 000:- sv. kr). 
Vi önskar all välsignelse för ett ar-
bete att rehabilitera vilsekomna män-
niskor både andligt och kroppsligt 
framförallt barnen!

B W

P.S.
I samband med slutredigeringen av vår tidning har vi fått följande e-post, 
en första rapport från arbetet ibland fångarna.

� november genomförde församlingen ”Transformation” en humanitär 
 aktion i fängelse SIZO �7/5:
- en konsert med kristna musiker
- Jesusfilmen
- predikan av Guds Ord 
Alla fångarna, omkr. 100 personer fick godsaker, underkläder, strumpor, 
leksaker, kristna filmer och sånger på CD och DVD. Totalt �00 euro. 
Fängelseledning uttalade sitt tack för hjälpen. Jag ber er att sända nästa 
summa pengar för att kunna genomföra en följande aktion i december.

Andrej Evert, pastor i församlingen 
”Transformation”, S:t Petersburg
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En hälsning från Moldavien
Först och främst en välsignad jul! 
Den evige Guden föddes av jungfru-
modern, för att bestiga korset, skän-
ka oss syndernas förlåtelse, frälsning 
och evigt liv.
Det är nu andra gången, som männis-
kor i Moldavien med glädje tar emot 
en hjälptransport från er! För två år 
sedan kom en stor transport för första 
gången. I den officiella registrering-
en av papperen då, måste man arbeta 
mycket under händelsernas gång. Det 
var tillfällen då vi nästan förlorade 
hoppet om att det skulle sluta väl 
med tullens genomgång av lasten!
Erfarenheterna den gången var till 
fördel, när vi våren �007 fick ett brev 
från pastor Anders Eliasson om att 
NÖ återigen önskade sända en ny 
hjälptransport till Moldavien. Vi hade 
tid att kontakta den för lasten ansva-
rige, Johan Nilsson, och tillsammans 
med honom förbereda nödvändiga 
dokument för att kunna ta emot las-
ten. Slutligen, intill den sista dagen 
innan den kom hade vi fortfarande ett 
problem: Var skulle vi kunna lasta av 
1� ton hjälp? Ingen i Tiraspol kunde 
tänka sig att gratis ställa ett lämpligt 
lager till vårt förfogande. Emeller-
tid hade vi tidigare kommit överens 
om ett kostnadsfritt lager i Bender 
(grannstad till Tiraspol, övers anm.), 
en källare belägen på tomten till ett 
psyko-neurologiskt internat för kvin-
nor. Vi ordnade några smärre repa-
rationer, men sökte samtidigt efter 

ett lager i Tiraspol. Det skulle vara 
lämpligare för den kommande urlast-
ningen och utdelandet.
På kvällen den 1 augusti kontak-
tade lastbilens förare, Voitseh, oss 
och meddelade att han närmade sig 
gränsen mellan Ukraina och Trans-
nistrien. Vår son Boris hämtade oss 
och tillsammans åkte vi till gränssta-
tionen för att möta transporten. Boris 
har yrkeserfarenhet av tullverksam-
het och därför gick pappersexercisen 
snabbt och redan vid midnatt hade vi 
kommit tillbaka till Tiraspol. Lastbi-
len inklusive lasten parkerades den 
� augusti hos tullen för inspektion. 
Den � augusti kl. 18.�0 avslutades 
hela tullarbetet och vi kunde fortsätta 
till Bender för urlastning.
I urlastningen deltog 1� frivilliga 
både anställda och boende från in-
ternatet, totalt cirka �0 personer. För-
hållandena vid lagerlokalen tillät inte 
att en sådan extrastor lastbil kunde 
köras intill utan vi måste lasta över 
alltsammans till två mindre bilar, 
som kunde köra fram till lagret. Hela 
det arbetet tog fem timmar
Senast juli �008 måste vi rapportera 
till tullen om hur mycket som delats 
ut ur lagret och till vem. Enligt statens 
plan för utdelning skall fördelningen 
göras till följande organisationer:
- Lutherska församlingar i städerna 
Tiraspol, Bender och Kamenka.
- En del av gåvorna får förvaras i det 
lutherska centret i Tiraspol för kon-
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tinuerlig utdelning till behövande 
människor.
- Ett antal familjer med många barn.
- Det psyko-neurologiska internatet. 
Fram till den 1 oktober har vi delat 
ut �,5 ton.
Må vår Herre, som älskar alla, väl-
signa alla dem som deltagit i att ge, 
samla in och skicka iväg humanitär 
hjälp till Moldavien! Må var och en, 
som får del av denna hjälp, bli välsig-
nad och tacksam!

I Kristus Jesus

Vladimir och Natalia Moser
Övers. B.W.

Utan större kalabalik fick man tillgång 
till en lagerlokal i Bender.

Vladimir (pastorn till höger) och Natalia (näst längst t.v.) är med på denna bild från 
Kamenka.
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Varma kläder behövs!
Ett av många glädjeämnen i NÖ är 
klädinsamling och transporter till 
öst! Våra trogna medarbetare i Sol-
berga arbetar med stor energi med 
kläder och annat som kommer till 
vårt huvudlager. När det blir fullt går 
allt iväg till öst och delas ut genom 
lutherska församlingar. I somras gick 
sålunda en stor transport till Molda-
vien och togs emot med stor glädje 
av våra vänner Valdemar och Natalia 
Moser och församlingarna.
I skrivande stund är vårt lager täm-
ligen tomt och behöver fyllas på. I 
Odessa väntar Viktor Gräfenstein på 
att kunna fylla sitt lager för utdelning 
till barnhem och fattiga. Det kan bli 
mycket kallt där borta. En och annan 

Vintern närmar sig! 
kommer kanske från sin barndom 
ihåg, hur kallt det kunde vara att vak-
na i ett utkylt hus innan man börjat 
elda i spisel och kakelugn. Då var det 
bra att ha varma kläder!
Alla slags kläder för barn, ungdomar 
och vuxna är välkomna. Kryckor, 
käppar, rollatorer och rullstolar (om 
sådana finns) tar vi också gärna emot. 
Varje lördag är lagret vid Solberga 
kyrka öppet kl. 9–11. Våra medarbe-
tare Elsie (tfn 0�0�-5�6 1�), Britta 
och Sylvia tar emot och går igenom 
allt och packar i lådor.
I Göteborg kan man kontakta mig, 
Bengt Westholm, per tfn 0�1-
69 18 09 Vi förmedlar gåvor vidare 
till Solberga.

Bengt Westholm

Flitiga transportarbetare lastar i Solberga 2005. Foto: Elsie Alfredsson.
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En ny församling
”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sän-
der ut arbetare till sin skörd. Gå ut!...” (Luk. 10:�)

En ny församling, ny bostad, nya 
kontakter och nya uppgifter. Det är 
mycket som blir nytt när familjen 
flyttar till en ny stad. Särskilt om 
man, som vi, förut har bott i en liten 
by på landet. Det var i februari i år 
som jag tillträdde min nya tjänst som 
kyrkoherde i Limbaži församling. 
Det var något alldeles fantastiskt. I 
spänningen som infinner sig när man 
skall påbörja något nytt, så öppnade 
Gud dörren på vid gavel och lät oss 
bli omhändertagna av den nya för-
samlingen. Vi fick känslan av att vara 
väntade. Det berättades också för oss 
att församlingen länge hade bett om 
att en präst skulle komma och bo i 
församlingen. 

Limbaži lutherska församling
Herren visade oss samtidigt det nya 
arbetsfältet till vilket vi kom för att 
tjäna. Här var verkligen mycket på-
börjat men samtidigt finns här orörd 
mark, så arbete finns här gott om. 
Limbaži är en gammal hansastad 
med runt 9000 invånare. Försam-
lingen består av runt �70 registre-
rade medlemmar varav ett sjuttiotal 
besöker gudstjänsterna varje söndag. 
Gudstjänsten är det centrala i försam-
lingens liv och vi har både kyrkokör 
och ungdomsensambel som leder oss 
i sången. 

Efter gudstjänsten samlas vi i olika 
grupper. För de små har vi söndags 
skola där två kvinnor leder barnen 
genom bön, bibelläsning och olika 
aktiviteter. En av tonåringarna är 
med och sjunger med dem. Samti-
digt, i ett angränsande rum, håller 
jag konfirmationsundervisning. Vi 
har sju konfirmander i höst. I våras 
konfirmerades sexton ungdomar och 
vuxna. I undervisningen utgår vi från 
Bibeln och Luthers lilla katekes. Ett 
stort utrymme lämnas för samtal och 
frågor där vi tar upp konfirmandernas 
frågor kring kristen tro och liv. 
Sedan september har vi börjat med 
veckogudstjänst på onsdagskvällar. 
Dit kommer en mindre skara försam-
lingsbor. Vi lägger stor vikt vid bö-
nen i denna gudstjänst. Vid förbönen 
samlas vi alla vid altarrunden och ber 
var och en det som berör oss i den 
situation vi befinner oss i. Här har en 
särskild känsla för omsorg om varan-
dra och nästan börjat växa fram.
Förutom gudstjänsterna så har vi 
också bibelstudium för församlingen. 
Vi följer just nu Apostlagärningarna. 
På lördagar träffas även ungdomar-
na. Tillsammans studerar vi Guds 
Ord och vi tar upp deras frågor kring 
kristen tro. Denna grupp är den ny-
aste satsningen i församlingen, och 
vi når ut till ungdomar i åldrarna 1� 
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till �5 år. För mig är det verkligen in-
spirerande uppgifter Herren har kall-
lat mig till. 

Insamling på gång
Till de nya uppgifterna räknas även 
sådana som inte är lika inspirerande, 
särskilt när församlingen inte har 
de resurser som behövs för att ut-
föra uppgiften. Som exempel vill jag 
nämna byte av kyrkans tak och reno-
vering av annan fast egendom som 
tillhör församlingen. Ett stort kyrktak 
i tegel kostar ca 1,5 miljoner svenska 
kronor, ett belopp som vi i dagsläge 
inte har. För att ta itu med finansie-
ringen så startade vi i våras en in-
samling. Alla som vill är välkomna 
att skänka en gåva till kyrktaket! 
Om vi tittar framåt på församlingens 
visioner, så har kyrkan en prästgård 

som ligger vid stranden av en insjö. 
Miljön är vacker och lugn. Här hop-
pas vi kunna få igång ett vandrarhem/
kursgård. Det skulle ge församlingen 
en inkomst samtidigt som det öppnar 
för att kunna nå ut med Evangeliet. 
Även om detta medför utbyte med 
församlingar och enskilda kristna 
utanför vår stad och Lettland, så är 
ändå missionen i vår närhet något 
som vi funderar på just nu. Hur skall 
vi nå ut med Evangeliet till dem som 
bor i Limbaži och dess omgivningar? 
Idéerna är många men det huvud-
sakliga är att allt som vi gör har och 
finner sin källa i gudstjänsten, där vi 
gemensamt möter Herren i Ordet och 
Sakramentet. 
Herrens frid önskar vi er alla!

Kh. Magnus Olsson med familj.
Limbaži, Lettland

Magnus Olsson och prosten Arnis Buss vid kyrkoherdeinstallationen.
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Delbokslut från Rumänien
Under åtskilliga år har du som läsa-
re av NÖ-tidningen kunnat läsa om 
Rumänien. Under slutet av 70-talet 
(närmare bestämt 1978) hade en av 
mina företrädare som kassör, Sigrid 
Dergård, tillfälle att besöka Transsyl-
vanien/Siebenbürgen och såg ett luth-
erskt kyrkoliv till synes oanfrätt av 
kommunismen, i ett land där de flesta 
har rumänsk-ortodox bakgrund. Det-
ta kyrkoliv har emellertid försvunnit 
till stor del genom utvandring, även 
om en luthersk biskop finns kvar, och 
just den kyrka Sigrid besökte inte är 
den enda lutherska i landet. Att de 
kristna förföljdes under kommunist-
tiden finns det många vittnesbörd om 
från annat håll. När NÖ kom in som 
understödjare av pastor Moscovicis 
kristna radioprogram runt 1988-89, 
kom denne radiopastor att medverka 
med många artiklar i tidningen och 
besökte våra årsmöten. Han höll på 
med sina program fram till hösten 
�001. Just kommunismen gjorde 
kristna radioprogram från utlandet 
nödvändiga. Företrädare för NÖ be-
sökte Rumänien vid flera tillfällen 
efter kommunismens fall, också i 
spåren av radiolyssnare. I samarbete 
med Dansk Balkan Mission (DBM) 
har NÖ varit med i utgivningen av 
skrifter på rumänska, såsom Luthers 
lilla katekes med utveckling, betrak-
telser av Jancu Moscovici och Luth-
erskrifter i urval. Här kan nog finnas 
tillfälle till fortsatt samarbete.

I samband med kommunismens fall 
upptäckte besökare i Rumänien ett 
dittills oanat stort armod och en stor 
materiell nöd. Så var det t.ex. för min 
närmaste företrädare som kassör, 
Erik Granbom. Här har också NÖ fått 
vara med på ett hörn, för att lindra 
nöden, t.ex. genom transporter som 
rumänska ortodoxa församlingen 
ordnat, eller stöd genom DBM. Här 
har mycket emellertid ändrats under 
nästan �0 år, och Rumänien har blivit 
medlem av EU från och med �007. 
Man ser massor av bilar och banker 
finns det många av i städerna. Armo-
det märks inte lika mycket, eller är 
koncentrerat till bestämda grupper 
av befolkningen. Man kan nämna ro-
merna (zigenarna) och bönderna.

Constanta
En del av detta arbete för att lindra 
nöden har ägt rum i hamnstaden 
Constanta. För omkring 15 år sedan 
kom diakonissan Susann Widholm 
till Constanta och hon har sedan dess 
på olika sätt sökt lindra nöden bland 
barn och handikappade, under de se-
naste nio åren i form av en stiftelse, 
”Fundatia Diaconia”, där även rumä-
ner varit styrelseledamöter. Under de 
tidiga åren höll Susann bland annat 
på med att dela ut sådant som kom-
mit med hjälptransporter från Sve-
rige. Detta arbete har Susann utfört 
vid sidan av sitt arbete som diakon 
i Svenska kyrkan, och understödet 
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från Sverige har gått genom 
Föreningen Diakoni-Rumä-
nien i Uddevalla. NÖ har 
också under flera år givit 
bidrag till arbetet. År �001 
gick en av NÖ:s äventyrsre-
sor just till Constanta. Stif-
telsen Diaconia har haft ett 
litet kristet familjebarnhem 
med sex barn, men förra året 
lämnade barnen hemmet och 
de flesta hör nu hemma på 
hem som tillhör ”Project Ro-
mania Rescue” (PRR). För-
söken att göra något annat 
inom Stiftelsens ram har inte 
slagit väl ut. Därför har dess 
styrelse beslutat att den skall 
upplösas. Därmed skall dess 
tillgångar och skulder, enligt 
stadgarna, överföras till en 
annan stiftelse med liknan-
de inriktning. Den tidigare 
nämnda organisationen PRR 
har visat sig vara villig att ta 
över skulder och tillgångar. 
Det är vår förhoppning att så 
skall ske, och att huset kan 
komma till användning för 
kristen verksamhet.

Susann berättar om barnen
De barn som bodde på stiftelsens 
familjehem går alla i skolan och har 
klarat flytten bra till den kristna 
stiftelse som nu har ansvar för 
dem. Tvillingarna går i första klass 
och bor i samma hus som systrarna 
Valentina och Christina, som hunnit 
bli 12 och 10 år. Tvillingarnas för-

äldrar tar hem dem ibland för några 
dagar. Alexandru 13 år bor i en lä-
genhet för pojkar och träffar syst-
rarna i kyrkan på söndagarna och 
ibland på lördagar när de åker till ett 
hus på landet där barnen får jobba 
lite med trädgårdsskötsel. Alexandru 
som är bror till Valentina och Chris-
tina har dessutom fått sällskap av 

Rumänsk ortodox kyrka i Constanta. Foto: Su-
sann Widholm.
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sin lillebror George 9 år som nyss 
kommit till stiftelsen. Alexandru har 
haft regelbunden kontakt med sin 
mamma sista året och lärt känna sin 
lillebror som verkade mycket nöjd att 
få bo med storebror. Mamman har 
tre yngre barn kvar hemma. Stora-
syster Renata som är sexton år bor 
på statens hem för utvecklingsstörda 
barn och ungdomar. Det är en stor 
byggnad som inte är så hemlik tyvärr, 
men det goda i hennes liv är lärarin-
nan i särskolan som stöttar henne 
mycket och gläder sig som en mam-
ma åt sina elevers små framgångar. 
Tyvärr har inte den nya stiftelsen fått 
lov att ta hand om henne också p.g.a. 
att personalen inte har formell kom-
petens för att vårda handikappade 
ungdomar. Alla barnen som flyttat 
till stiftelsen PRR:s hem har klarat 

att byta skola och har fortsatt bra 
betyg. Bed gärna för dem och för de-
ras vårdare.

Avslut
Susann var i Constanta runt månads-
skiftet september-oktober för att ord-
na med Diaconia-stiftelsens framtid, 
och undertecknad, som också var 
med som företrädare för Diakoni Ru-
mänien, kunde lägga märke till att det 
var något av ett avslut av en mer än 
15-årig och välsignelserik arbetsin-
sats för Rumänien, och att en epok är 
slut, samtidigt som en del av stadens 
rullstolsbundna och andra handikap-
pade var mycket glada när de fick 
besök av Susann. På söndagen var vi 
i en kyrka där de rumänska styrelse-
medlemmarna hör hemma (samma 
kyrka besöktes �001, för dem som 

kommer ihåg den resan). 
Kanske Susann kan berätta 
mer om vad hon gjort i ett 
senare nummer av NÖ.
Genom denna lilla artikel 
vill vi slutredovisa denna 
del av vårt arbete och vår 
närvaro i Rumänien. Vår 
fortsatta insats i detta land 
är för närvarande inte klar.

Anders Eliasson

Se även bild på sidan 24.

Alexandru tillsammans med sin lillebror och några 
andra. Foto. Susann Widholm.
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Skördetid i Iran
Från Tony Estaidi har vi fått rapport om radiomissionen i Iran. Vi 
är glada att kunna ge nyheter om detta arbete, efter en period av 
tystnad. Det har varit en del svårigheter i missionsarbetet, som har 
måst klarläggas för att man skall kunna gå vidare. Missionsarbetet 
pågår nu med full kraft som framgår av nedanstående.

För varje odlare är den tiden på året 
den härligaste, när skörden är bärgad! 
Så är det också för kristna arbetare! 
Vi har mottagit 1000-tals brev från 
lyssnare under de gångna �5 åren 
med förkunnelse av evangeliet ge-
nom radiosändningar. Många har 
bekänt sin tro på Jesus Kristus. Fler 
iranier har konverterat till kristendo-
men under de sistlidna �0 åren, än 
under hela det föregående århundra-
det. Detta är uteslutande beroende av 
Guds nåd.
Levnadsomständigheterna i Iran har 
inte förbättrats. Inflationen är unge-
fär 18 %. De fattiga har blivit fatti-
gare och de rika har blivit rikare, så 
att gapet dem emellan växer. Arbets-
lösheten är c:a 15 % och majoriteten 
av de arbetslösa är unga människor 
På grund av deras svåra situation vi-
sar en försiktig beräkning att kanske 
två miljoner unga brukar opium eller 
andra otillåtna droger, trots att strikta 
religiösa lagar bannlyser bruket av 
olagliga droger. Bensinpriset steg tio-
faldigt över en natt och bensinen är 
nu ransonerad till �0 liter per fordon 
och månad.

Detta har upprört många iranier ef-
tersom deras land levererar fri ben-
sin till medborgarna i Syrien. De är 
också upprörda över att många av 
dem inte kan få riktig medicinsk vård 
samtidigt som deras regering spende-
rar mycket pengar på att hjälpa män-
niskor i andra länder. Iranierna fruk-
tar också att kärnkraftsreaktorer skall 
bombas; ett antal av dem är belägna i 
bebodda områden. Det är inte heller 
ovanligt att man bevittnar offentliga 
avrättningar för brott, allt från mord 
till äktenskapsbrott. Alla dessa svåra 
omständigheter och det pressade 
läget orsakar att många iranier sö-
ker efter att finna sanningen utanför 
statsreligionen (islam övers anm.).
Ett brev som vi mottog i september 
är ett gott exempel på vad Gud gör i 
enskildas liv i Iran.
Detta är vad Kamal skrev:

Kära vänner! 
Tack för att ni tänker på mig och skri-
ver till mig. Fem år har gått sedan 
jag först kom till tro på Jesus Kristus 
genom att lyssna på era radiopro-
gram. Prisad vare Gud för att Han 
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givit mig ett nytt liv. I alla svårighe-
ter som möter mig dagligen, ger mig 
Gud nåd att övervinna dessa utma-
ningar och ingen av dem har tagit 
ifrån mig Guds härlighet.
Är ni, liksom andra, beredda att hjäl-
pa våra barn att komma till ett annat 
land, t ex Turkiet, att bli döpta. Jag 
vill också gärna bli döpt, men det är 
inte tillåtet att döpas i Iran. Känner 
ni någon som kan hjälpa oss i detta 
hänseende? Jag undrar också om det 
finns någon sorts utbildningskonfe-
rens, som jag kunde delta i för att 
växa såsom kristen?
Tack för att ni tänker på mig. Jag har 
blivit välsignad av era program. Det 
är Guds nåd att jag varje dag kan 
höra det underbara ljudet av Radio 
Voice of the Gospel. Tack för evang-
eliet ni har skickat till mig. 

För några år sedan kom vi till klar-
het om att, när iranier blir kristna, 
har de ingenstans att bege sig till för 
att bli undervisade och stärkta i sin 
tro. Vi frågade Herren om han kunde 
leda oss till att förstå hur de troende, 
nyomvända från absolut ickekristen 
bakgrund, skulle få andlig föda. Det 
finns inga kyrkor i deras städer, till 
vilka de kan ansluta sig, eller så är det 
inte tillåtet att besöka de få registre-
rade kyrkor som finns. Ofta tror män-
niskor, när de övergår till kristen tro, 
att de är de enda som blivit omvända, 
eftersom de inte känner till några 
andra kristna. De skriver till oss att 
de är de enda troende i sitt område 

och ber om att få kontakt med andra 
troende så att de kan få en kristen ge-
menskap. De önskar att få erfarenhet 
av Jesu Kristi kärlek genom andra 
liksom att dela den med andra.
Gud hjälpte oss att ge näring åt dessa 
troende så att de kunde växa i tron 
genom att samla dem på veckolånga 
bibelkurser i grannländer, eftersom 
det är förbjudet att hålla sådana sam-
lingar i Iran. För första gången mötte 
troende andra troende med muslimsk 
bakgrund (MBG) t o m sådana som 
lever i samma stad. För första gången 
lärde sig dessa troende hur de såsom 
kristna skall tillbe Gud. De fick un-
dervisning i Bibeln och att sjunga 
kristna sånger på persiska. De fick 
lära sig att be och att studera Bibeln 
och att vara goda förvaltare i Jesus 
Kristus. Många tog emot nattvarden 
för första gången vid en konferens. 
Många blev döpta, t ex blev 1� MBG 
döpta vid en konferens i juli �007.
Jag tackar Herren för att över 500 
iranska kristna, som deltagit i de bi-
belkonferenser, vilka vi ordnat under 
de senaste åren har blivit bättre ut-
rustade att leva och tjäna som kristna 
i sitt hemland. Det har varit ett pri-
vilegium att få vara en del av detta 
och med Guds hjälp vill vi fortsätta 
i denna tjänst. Vi behöver Guds led-
ning och visdom! I september och 
oktober, vid tre olika tillfällen och 
olika platser, kunde bara hälften av 
dem som blivit inbjudna till bibel-
konferenserna/studiesessionerna 
verkligen delta. De övriga hindrades 
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på flygplatsen, vid gränsen eller be-
viljades inte nödvändigt visum.
Kristet radioarbete är inte bara ut-
sändning av kristet budskap eller till-
fälliga konferenser. Arbetet går långt 
bortom detta till att hjälpa kristna i 
deras vandring med Herren, dag efter 
dag. Ett arbetslag av inhemska troen-
de har tränats att organisera husgrup-
per. De flesta städerna i Iran har inga 
registrerade kyrkor med kyrkobygg-
nader. Idag finns emellertid många 
huskyrkogrupper över hela Iran. Vi 
arbetar nära med �� sådana, som är 
ett direkt resultat av radioevangeli-
sation. Ledarna tränas kontinuerligt. 
Under de senaste fem månaderna 
har våra medarbetare medverkat till 
grundandet av två nya husförsam-
lingar och jag har hört att det finns 
fler. Antalet husförsamlingar har växt 
så starkt att det kommit till myndig-
heternas kännedom. Augusti �007 
intervjuades en av Irans ledare i den 
nationella radion och han uttryckte 
sitt bekymmer och sin besvikelse 
över tillväxten av kyrkor i Iran.

Denna sommar fullbordade bibelsäll-
skapet en ny översättning av Bibeln 
till persiska efter �6 års arbete, och 
tryckte 1000-tals exemplar. Vi skaf-
fade ett antal av dem till att ge till 
huskyrkorna och till dem som frågar 
efter en Bibel.
På ett underbart sätt, över vårt för-
stånd, arbetar Gud i Iran. Jag kunde 
aldrig drömma om att 1000-tals ira-
nier skulle bli kristna under dessa 
år. Gud använder kristna program 
i radio, TV och Internet, utdelande 
av Bibeln och kristen litteratur samt 
huskyrkor till att föra ut evangeliet 
till fler och fler människor i Iran samt 
leda dem till en frälsande kunskap 
om Jesus Kristus.
Jag tackar Gud för att han hedrade 
den lilla tro vi hade. Hela vårt arbete 
har blivit möjligt genom människor 
som ni, vilka har stött oss med peng-
ar och böner!
Tack allesammans!

Tony
Övers BW

Moldavien: Andrej Lipnitskij, som 
har haft tjänst i Kamenka (se NÖ 1/07), 
har nu fått tjänst vid ett teologiskt se-
minarium i Novosibirsk i Ryssland.

Ukraina: Från Barnens ambassad 
skrev Mirjam: ”Strömavbrott i Vän-
nernas  hus. Vi  fick just meddelandet  

att vi kommer att vara utan el under 
fem timmar.  Det hinner bli kallt in-
omhus och maten kommer vi att laga 
utomhus vid  eld. Fortfarande har vi 
ingen generator.” NÖ anslog 5000 
kronor, vilket tillsammans med peng-
ar från Finland räckte till en generator. 
Nu kan man få egen el!

Notiser
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Hur kan man nå ungdomar i öst 
med Guds Ord?
I missionsverksamheten finns det alltid anledning att undra över 
om det finns onödiga hinder, som gör att människor inte nås med 
Guds Ord, och som därför behöver röjas undan. Ett sådant hinder 
skulle ordval och språk kunna vara. Man får lita på att Guds Ande 
verkar genom Ordet, men i nedanstående artikel tar pastor Andrej 
Hamburg i den lutherska Himmelfärdsförsamlingen i Charkiv upp 
dessa problem och kommer med några tänkvärda ord, en hjälp att 
fundera vidare. Det rör sig om frågan hur man förklarar tron för 
den som inte har rätt förförståelse, alltså hermeneutik. Folk i öst och 
väst är kanske inte så olika när allt kommer omkring? Artikeln har 
tidigare tryckts i den tyska tidskriften Licht im Osten med överskriften  
” … dass Evangelium wirksam ist”

Hur delar man evangeliet med unga 
människor i Östeuropa? Jag skriver 
denna artikel i förhoppningen att vi 
har något gemensamt: Vår tror på 
Gud. Eftersom denna tro är så under-
bar vill vi gärna berätta om den, även 
för unga människor i Östeuropa. Den 
gemensamma tron förenar oss och 
gör förståelsen möjlig.
När vi vill dela Bibelns budskap med 
andra människor, handlar det om det 
gemensamma. Människorna skall 
upptäcka överensstämmelsen mellan 
deras eget liv och den Bibliska histo-
rien. Först då känner de Bibelns bud-
skap som ett tilltal. Kan vi utgå ifrån, 
att den bibliska historien utan vidare 
bli förstådd utan att den blir förkla-
rad? Det är inte min erfarenhet.
Tänk er en ung människa, kanske en 
mycket kritisk, med ateistisk bak-

grund. Hon har redan gått förbi dör-
ren i den närbelägna kyrkan. Kanske 
har hon redan varit i den ena eller 
andra kyrkan och hört orden från 
den Heliga Skrift. Kanske har hon t 
o m Bibeln i sin egen hand och har 
läst något ur Gamla Testamentet el-
ler Nya Testamentet. Kommer hon 
att identifiera det med sitt eget liv? 
Vi skall inte föreställa oss att det är 
många saker. Hon har varken vandrat 
�0 år genom öknen eller burit fram 
några som helst offer eller blivit räd-
dad undan rasande egyptier genom 
ett hav, som delat sig.
En kritisk läsare kommer nu, med 
rätta, att visa på att redan de första 
kristna inte heller upplevde sådana 
situationer, som Gamla Testamentet 
berättar, men trots detta fann de tron. 
Ja, det gjorde de därför att de fann 
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någon, som kunde göra klart för dem 
att det finns något som är en överens-
stämmelse mellan det som står i Bi-
beln och det som vi varje dag upple-
ver. Denne någon har i varje fall talat 
deras språk, och har visat att bakom 
den mången gång främmande histo-
rien, döljer sig vår verklighet.
Bibelns språk är inte vårt språk och 
ännu mindre de ungas språk idag. 
Men bibelns budskap står för alla 
tider. Det är också av livsnödvändig 
betydelse för våra ateistiskt prägla-
de, kritiska ungdomar. Därför måste 
detta budskap delas med ett för unga 
människor begripligt språk. Av den 
anledningen är Martin Luthers råd 
beträffande förkunnelsen av största 
betydelse, nämligen ”se folk i mun-
nen” d v s att noga ha klart för sig 
i vilken omgivning människor idag 
lever. Vilket språk talar de, för vilka 
vi skall förkunna evangeliet? Jesus 
gjorde inte heller på något annat sätt. 
Han talade den tidens människors 

språk, och var väl införstådd med 
den dåtida världen. Han berättade 
liknelser, som låg mycket nära den 
tidens människor. Men vi kan inte 
utan vidare tala till ungdomar genom 
dessa liknelser. Vi får inte föreställa 
oss att de kan börja med ett sådant 
begrepp som t ex såningsman. Innan 
vi försöker att predika för dagens 
ungdomar och barn, måste vi vara 
klara över deras omgivning, vilket 
språk de talar och vad de läser, om de 
överhuvudtaget läser.
Denna utgångspunkt är just den från 
vilken vi kan börja bygga. Ungdomar 
läser föga, men tittar desto mer. Ung-
domar kan känna igen sig i filmer, 
som de ser på bio eller i tv, på Inter-
net eller i andra media. När vi som 
förkunnare – och det är vi egentligen 
alla – tar exempel från filmer, som 
ungdomarna känner igen, känner de 
ett tilltal. Då ökar sannolikheten för 
att de skall öppna sig för evangeliet.
Allt som jag här har skrivit kan till-

lämpas på såväl ung-
domar i öst som i väst. 
Och det är bra, ty de 
skiljer sig inte särskilt 
mycket åt. Kanske 
bara på en punkt: de 
unga i Östeuropa tror 
sig, på grund av sin 
ateistiska prägel, veta 
vad en kyrka är utan 
att riktigt ha varit där 
någon gång. För att 
kunna inbjuda dem 
till kyrkan, måste 
vi lära oss att förstå Ukrainare. Foto: Anders Olsson
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dem. För att kunna vinna dem måste 
vi lära känna deras omgivning. Om 
det lyckas för oss att visa att Bibeln 
har mycket gemensamt med deras 
liv, att evangeliet inte är skrivet bara 
för någon sorts fromma människor, 

utan också för dem, då kan vi bli 
tacksamma vittnen till att evangeliet 
verkar bland alla människor, också 
unga människor i öst.

Andrej (Andreas) Hamburg
Övers B.W.

Ungdomar i Charkiv tar initiativ!
Från Andreas Hamburg, pastor i Charkiv, har vi fått en artikel om 
en ungdomsgudstjänst av annorlunda slag. Det är inte förvånansvärt 
att AIDS är ett stort problem i Ukraina i kölvattnet av det forna Sov-
jetunionens moral beträffande familj, äktenskap och skilsmässa. Mål-
sättningen för ungdomssamlingen kommer fram i slutet av rapporten: 
Jesus Kristus är den ende som kan ge framtid och hopp. Sjuka män-
niskor, oavsett sjukdom, möttes av Jesus med förlåtelse, försoning och 
helande. Det är också vår väg idag, både i Ukraina och i Sverige.

Lördagen den 15 september �007, kl. 
17. Just denna dag och detta klockslag 
har ungdomsgruppen i Himmelfärds-
församlingen i den tyska evangelisk-
lutherska kyrkan i Ukraina valt för 
en storsamling. Temat lyder: AIDS 
–framtidens lycka beror av nutiden. 
Denna rubrik kan man utläsa av de 
ryska bokstäverna för AIDS.
Idén att ordna en sådan ungdoms-
gudstjänst kom till av en tillfällighet. 
I slutet av �006 fick vi brev från Tysk-
land, från den katolska församlingen 
i Bürgerstadt. Vi var gäster i den för-
samlingen, när vi deltog i den stora 
världsungdomsdagen i Köln. Genom 
brevet fick vi uppgift om en regissör, 
som redan producerat sin andra film 
om AIDS i Ukraina. När våra vänner 

i Tyskland såg denna film, tänkte de 
på oss och föreslog att vi skulle göra 
en gemensam aktion i Charkiv. Så 
brakade det lös!
Varför talar människor t.o.m. i an-
dra länder om AIDS-problematiken 
i Ukraina? Människor, som gärna 
skulle vilja hjälpa oss. Hur ser den 
aktuella situationen beträffande 
AIDS ut i Ukraina? Vad vet vi om 
denna sjukdom och hur kan vi hjälpa 
dem som drabbats av den?
Det finns många frågor. Men var och 
en av dem motiverar oss till handling. 
Precis så var det med vår ungdoms-
grupp. När vi bemödade oss att finna 
svar på alla dessa frågor överväldiga-
des vi av mängden av information. Vi 
har träffat många människor, företrä-
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Andreas Hamburg. Foto: Anders Olsson

dare för olika institutioner. Redan i 
början av förberedelserna för denna 
samling kring AIDS-problematiken 
beslutade vi oss för en ungdoms-
gudstjänst. Innan gruppen for till 
sommarlägret Gloria, hade vi arbetat 
ut ett program för gudstjänsten och 
skickat med ungdomarna, så att de 
kunde tala om den med sina vänner 
och inbjuda dem till gudstjänsten.
När vi förberedde gudstjänsten upp-
täckte vi att ingen av kyrkorna hade 
ordnat någon samling med temat 
AIDS, ehuru det i många kyrkor 
finns diakoni och pastorerna arbetar 
med själavård samt att man ber om 
helande. Varför kan företrädarna för 
olika konfessioner inte göra något 
för att bekämpa AIDS – den farligas-
te sjukdomen i vårt nutida samhälle?

Till vår gudstjänst inbjöd vi många 
olika gäster: den katolska försam-
lingen, Bibelsällskapet, socialvår-
den, den fria evangeliska försam-
lingen ”Livets källa”. Företrädare 
för Centrum att bekämpa AIDS 
var också närvarande. Därtill kom 
att företrädare från församlingar 
i vår egen kyrka deltog: Poltava, 
Donetsk och Dnepropetrovsk.
Gudstjänsten förflöt i snabbt 
tempo! Det flödade av informa-
tion, möten, sånger och tematiska 
tävlingar. I slutet av gudstjänsten 
samlades vi på gården till vår 
kyrka och tände ljus till minnet 
av de människor som dött genom 
AIDS.
Alla närvarande beslutade att 
vidareutveckla ett gemensamt 

arbete mot AIDS och att man i den 
gemensamma aktionen skulle vilja 
hjälpa de drabbade människorna 
samt be för dem. Vi kristna är Jesu 
lärjungar och som sådana skall vi 
tänka på människorna, hjälpa dem, 
trösta dem, inge dem hopp, ett hopp, 
som bara är möjligt genom tron på 
Jesus Kristus och hans kärlek. Som 
nästa steg funderar vi på att genom-
föra en internationell aktion om 
AIDS i Ukraina. Vi ber alla, som inte 
är likgiltiga för denna problematik, 
att yttra sig och ge förslag i frågan. 
Hjälp oss och förena er med oss i en 
gemensam bön för dem som redan är 
drabbade av sjukdomen. 
Gud välsigne er!

Övers. BW



NORDISK ÖSTMISSION

��

Volontär 2008!?

Sommaren 2006 arrangerade Nordisk Östmission (NÖ) för första 
gången en volontärresa (Se mer i NÖ nr 3/2006 och 4/2006 – des-
sa nummer kan beställas från kassören). Projektet ansågs lyckat 
och därför följer nu en uppföljning sommaren 2008. NÖ planerar 
att i senare delen av juni skicka i väg en grupp till Odessa i söd-
ra Ukraina. Gruppen kommer att hjälpa kyrkan på plats med en 
del praktiskt arbete, men också få bekanta sig med den ukrain-
ska mänskligheten och kyrkligheten. Maximalt antal som NÖ kan 
skicka är sju personer och det är först till kvarn som gäller. Så om 
Du eller någon bekant till Dig känner sig manad att göra en insats 
ett par sommarveckor i österled så tveka inte att höra av Dig. För 
mer info och anmälan hör av dig till Anders Olsson 073-184 07 94, 
maskinisten@hotmail.com eller Simeon Appell 073-947 11 51,  
simeonappell@hotmail.com

Ge bort Kyrka och Folks julnummer till 
vänner och bekanta!

Ge julen djup!
Ur innehållet: Kristus i byn – Falstaff Fakir, Jul på 
Bethesda – Rakel Smetana, Till det härliga land ovan 
skyn – Lennart Axelsson, Yumi – Ailen Andersson, 
Wilhelm Löhe – i kamp för tron – Gunnar Juelsson, Om
det dyra och stora Jesu namn – A F Huhn, Julklapp från 
hjärtat – SCJ, betraktelser för helgdagarna

Priser (per styck):
1-24 ex: 30 kr, 25-99 ex: 25 kr, 100-199 ex: 20 kr, 200- ex 15 kr
Beställning:
Tel: 031-707 42 93
E-post: expedition@kyrkaochfolk.se
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Projekt Hanna
Kvinnor med hopp (Women of Hope/Hoppets kvinnor).

Vad är det?
Under ett antal år har NÖ stött WoH, 
som är en missionsorganisation för 
kvinnor i utsatta förhållanden t ex 
sexslaveri. Arbetet sker genom ra-
diosändningar men också genom 
medarbetare som är verksamma ute i 
samhället, kyrkor, fängelser, sjukhus 
och hem. Det är ett arbete som be-
rör omkr. 90 länder i alla världsdelar. 
NÖ stöder arbetet i Ukraina sedan 
flera år. Det är i många fall vanliga 
kvinnor, som nåtts genom radiopro-
grammen och funnit en ny tro och 
nytt liv. De fortsätter att föra bud-
skapet vidare till främlingar, gran-
nar, vänner och familjer. Deras liv är 
inte fritt från plågor och sorger, och 
många kämpar för att skaffa även det 
mest grundläggande: livsmedel, rent 
vatten och ett tryggt hem för sin fa-
milj. Men de vet att universums ska-
pare vakar över dem och älskar dem 
med en oändlig kärlek. Han är deras 
klippa när allt annat runt omkring ra-
sar samman och Han är deras vän när 
ingen annan tycks bry sig om dem. 
När make, familj, vänner eller lokala 
myndigheter överger dem ger Gud 
dem styrka att möta ännu en dag och 
ger dem vishet till att göra sunda val. 
De vet vad det är att tacka Gud un-

der alla livets förhållanden. (1 Tess 
5:18) 

För många kvinnor finns möjlighet 
att var med i en förbönsgrupp (det 
finns hundratals sådana över hela 
världen), som ger stöd åt varandra i 
kärlek och förbön. 

Här följer några vittnesbörd.
”Jag blev så överväldigad av tack-
samhet att jag rördes till tårar när jag 
fick veta att det finns människor som 
förstår mig och ber för mig. Vilken 
glädje det är att vara syskon i Kristus 
och kunna dela allt och be för var-
andra.” (Ukraina). Gud handlar på 
många sätt för att stoppa ondskan.
– N, en flicka som såldes av sin far-
mor, har blivit räddad och lär nu fri-
söryrket på ett hem för flickor. Det är 
också en stor glädje över att farmo-
derns hjärta har blivit förvandlat och 
att hon nu ber till Jesus i stället för till 
förfäderna.
– M, en beryktad bedragare, som ut-
gav sig för att vara kristen, men var 
inblandad i människohandel med 
mycket unga flickor, har nu blivit ar-
resterad och dömd till 15 års fängel-
se. Korruption och bedrägeri blir av-
slöjat och överlämnat till rättvisan!
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Från Thailand skriver en lyssnare: 
”Jag är född i en religiös familj men 
visste egentligen inte vad livet är och 
varför vi är födda in i denna världen. 
Jag hade inget hopp, inget mål i livet 
innan jag började lyssna på WoH-
programmen och fick lära känna Je-
sus och ta emot Honom i mitt liv. Nu 
har jag blivit döpt och har gett hela 
mitt liv till Honom. Nu är jag lycklig! 
När jag känner mig svag, ger Gud 
mig styrka och kraft att fortsätta. Nu 
har jag ett hopp och jag vill vittna om 
Hans godhet i mitt liv tills jag dör.” 
En annan lyssnare (Curacao) vittnar: 
”Genom era program har jag fått 
kunskap i många ämnen, som jag 
inte visste så mycket om, både om 
Guds Ord och om det dagliga livet. 
Även om jag varit kristen en lång tid 
har jag nu lärt mig något nytt både 
om Guds Ord och om livet.”
Från Kambodja berättar en kvinna: 
”Jag är 6� år gammal. Jag har en tid 

lyssnat till WoH-programmen. Jag 
skulle aldrig vilja missa ett program! 
De har hjälp till att uppmuntra mig 
så att jag nu har mera glädje i mitt 
liv och ett hopp i Herren. Jag har lärt 
mig så mycket, och jag använder lek-
tionerna för att hjälpa andra kvinnor 
i min by. De behöver uppmuntran i 
den dagliga kampen och lidandet.”
NÖ är också i denna uppgift inrik-
tade på Östeuropa, men det känns 
gott att få stå med i världsvid kallelse 
att rädda människor undan de hem-
ska kriminella gäng, som rövar bort 
kvinnor och barn och gör sig för-
mögna på dem. Låt oss inte förtröttas 
att be för offren, och att maffian skall 
drabbas av Herren till omvändelse 
och nytt liv!
Vi är övertygade om att de medel som 
vi får föra vidare från våra givare blir 
till stor hjälp och välsignelse!

B W

Nöden ser olika ut. 
Två handikappade 
kvinnor i Constanta 
i Rumänien, den ena 
med sin far. Jfr sid 
14. (Bilden anknyter 
alltså bara indirekt 
till Projekt Hanna.) 
Foto: Susann Wid-
holm.
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Evangelium, kraften som frälsar – 
också i Mongoliet!
”Är det överhuvudtaget möjligt att ni som missionärer kan få män-
niskor i Mongoliet att tro på det kristna budskapet?” Ungefär så 
formulerades en fråga till mig vid en frågestund under ett informa-
tionsmöte i höstas. I denna artikel skall jag försöka svara något på 
den frågan. Men först lite historik.

Kort historik
Liksom i många öststater i Europa, 
försvann det kommunistiska enpar-
tisystemet i Mongoliet i början av 
1990-talet. Efter att all religiös verk-
samhet tidigare varit under-
tryckt till fördel för ateistisk 
propaganda, öppnades det nya 
demokratiska Mongoliet och 
fick religionsfrihet. Det upp-
stod ett religiöst vakuum bland 
folket, ett tillfälle som kristna 
missionsorganisationer från 
många länder tog vara på. 
Men ganska snart favorisera-
des ”den gamla religionen”, 
buddhismen, och all missions-
aktivitet fick klara restriktio-
ner. ”Traditionell” mission 
var därmed inte möjlig, men 
däremot var Mongoliet öppet 
för hjälp med att återuppbyg-
ga landet och anpassa det till 
västvärlden. Att engelsklärare 
och biståndsarbetare på fri-
tiden vittnade om Jesus och 
deltog i försiktig religiös akti-
vitet, förhindrades inte.

Norsk Luthersk Misjonssamband 
(NLM) sände sina första missionä-
rer till Mongoliet 199�. Efterhand 
startade man utvecklingsprojekt 
inom jordbruk, ylleförädling, hälso-

Gandantemplet. Det buddhistiska huvudtemplet 
i Ulan Bator. Foto: Gunn & Bertil
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arbete och inom barn- och familje-
sektorn. Vid sidan om startade man 
bibelgrupper som genom åren växte 
till det som idag är två självständigt 
fungerande församlingar, en i huvud-
staden Ulan Bator och en i Darkhan. 
Medlemmarna i dessa två försam-
lingar, som har en gemensam pastor, 
har utvecklats till att bli ivriga pådri-
vare av missionens sak i första hand 
inom landets gränser. De har sänt 
egna missionärer och samarbetar 
med andra församlingar för evangeli-
ets utbredande. 
Vi, undertecknad tillsammans med fru 
och barn, anlände till Mongoliet första 
gången sensommaren �00�. Efter en 
fyraårsperiod, bestående av bland an-
nat språk- och kulturstudier, adminis-
trationsuppgifter och undervisning av 
olika slag i församlingarna, återvände 
vi till Sverige/Norge våren �006. När 
detta skrivs och läses är vi mitt i för-
beredelserna för en ny fyraårsperiod. 
Om det är Herrens vilja sker utresan i 
mitten av februari. Innan dess väntar 
vi vårt tredje barn, beräknat att födas i 
andra delen av november.

Är det möjligt?
– Är det möjligt att vi kan få männis-
kor i Mongoliet att tro på det kristna 
budskapet? 
Mitt första svar på frågan jag fick 
var både ja och nej! Med tanke på 
de mänskliga hinder som vi upple-
ver, framförallt på grund av bristande 
språk- och kulturförståelse, är svaret 
nej. Utifrån min bakgrund kan jag 
uppleva att jag tydligt förmedlar cen-

trala delar av den kristna tron. Men 
med en annan kulturbakgrund är det 
långt ifrån säkert att min utläggning 
upplevs som tydlig. Hur skall jag då 
någonsin veta om någon förstår? Jag 
säger och tänker på ett sätt utifrån 
mitt perspektiv. Men vad tänker den 
som lyssnar? Hur reagerar de? 
Visst har jag studerat språk. Jag har 
lärt mig mycket om mongolisk kul-
tur. Men om och om igen har jag upp-
levt att det är jag som inte förstår hur 
de tänker. Sådana upplevelser kan få 
mig att misströsta, och tro att det är 
meningslöst. Jag klarar det inte! Nej! 
Svaret på den ovanstående frågan 
måste vara att det inte är möjligt för 
mig att övertyga någon om kristen 
tro. Jag är för dålig, för svag! 
Men, lovad vare Herren! Redan Pau-
lus fick uppleva att när han var svag, 
då var han egentligen stark. Inte i sig 
själv, men för att Herren då kunde 
bruka honom. 
Därför har jag, trots misströstan, 
många gånger blivit glad över att 
ingen människa, varken i Mongoliet 
eller i Sverige, kan övertyga en an-
nan människa om kristen tro. Varför? 
– Jo, för att då beror det inte på min 
egen kraft. Istället finns kraften att 
skapa tro i en människa endast hos 
Herren själv och i hans Evangelium. 
Det evangelium som frälser var och 
en som tror, är själv den kraft som 
skapar den tro som i sin tur tar emot 
evangeliet. 
Svaret är alltså, nej, jag kan inte! 
Men samtidigt kan jag svara ja. Det 
är faktiskt möjligt för mig att få vara 
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med på att föra människor till tro. 
Det sker när den Helige Ande talar 
om Jesu frälsningsverk genom min 
mun. Trots min begränsning, eller 
kanske hellre just på grund av min 
begränsning, kan Herren själv genom 
mig skapa tro i andra människor. Där 
vittnesbördet och Ordet om Korset 
ljuder, där skapas tro, även om det 
ibland verkar hopplöst och menings-
löst i mina mänskliga ögon. Må Her-
ren ge nåd till att se med trons ögon!

Pastorsämne?
Ett exempel på att vittnesbördet ska-
par tro också i Mongoliet, är Urnukh. 
När Urnukh gifte sig i februari �00� 
hade han börjat följa med sin fru till 
kyrkan. Genom fruns vittnesbörd 
och förkunnelsen i kyrkan väcktes en 
längtan efter fördjupad kunskap. Re-
dan sommaren �00� blev han döpt. 
Min första kontakt med Urnukh var i 
början av �00�. Då var han trots sina 
�� år redan en mogen ung man, som 
lärt sig mycket. Jag fick bland annat 
hjälpa honom med att förbereda sig 
för ett bibelkunskapsprov han skulle 
avlägga för att kunna starta på bibel-
skola och teologiska studier hösten 
�00�. Församlingen önskade att Ur-
nukh skulle studera för att kunna bli 
en av församlingens lärare.
Under den tid Urnukh studerade 
medan jag var i Mongoliet, fungerade 
jag som handledare och bollplank för 
honom. Det var spännande att följa 
hans utveckling. Nu har Urnukh på-
börjat sitt fjärde år vid den teologiska 
utbildningen. Om han genomför allt 

enligt planen kan han till sommaren 
kvittera ut en kandidatexamen i teo-
logi. 
Urnukh är ett ungt löfte som vi har 
sett att Gud har format. Vi ber om att 
Urnukh kan bli en god pastor eller 
missionär i Mongoliet. Vittnesbördet 
som träffade honom, har blivit för-
valtat så att det i sin tur genom ho-
nom kan väcka andra till tro. 
Idag har ”våra” församlingar en ge-
mensam pastor. Kanske har Gud 
förberett Urnukh till att överta som 
pastor i en av dessa församlingar. 
Urnukh har minst två fördelar som 
inte jag har, han kan både språk och 
kultur från insidan! Var med och bed 
om att evangeliet genom honom når 
ännu längre!

Nytt område
NLM önskar att nå längre. Som ovan 
nämnt har NLM hittills arbetat i Ulan 
Bator och i Darkhan. Från och med 
�008 skall NLM för första gången 
sända ut missionärer till ett område 
långt västerut i landet. Där skall vi 
starta i nya arbetsuppgifter inom häl-
sovården. Området och staden heter 
Khovd. Om Gud vill, blir vår familj 
de första som NLM sänder till att 
vara fastboende i detta område. Mina 
uppgifter blir i första hand att leda 
och administrera avdelningskontoret 
i Khovd. 
Även om det redan finns fyra små 
församlingar i Khovd, hoppas vi att 
få vara med om att starta nya bibel-
grupper, som Gud på sikt vill bygga 
församlingar av. Guds Ord fortsätter 
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Både äldre och yngre lyssnar och tar emot budskapet. Foto: Gunn & Bertil

Urnukh, till höger i bild, tillsammans med en studiekamrat. Foto: Gunn & Bertil
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Khovd ligger långt västerut, 150 mil från huvudstaden Ulan Bator.

http://www.legendtour.ru/eng/mongolia/mongolia_administrative_map.shtml

Missionärsfamiljen med två barn. Ett tredje barn beräknas vara fött i novem-
ber. Foto: Privat
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att nå nya områden. Vårt boende i en 
stad långt västerut ger också möjlig-
heter att nå till omkringliggande byar 
där Guds Ord aldrig blivit förkunnat! 
Vi hoppas att du genom förbön och 
gåvor till missionen önskar utföra 
din uppgift för evangeliets framgång 
i Mongoliet.
När vi nu reser till Mongoliet igen 
efter nästan två års uppehåll, behöver 
vi tid för att öva upp det mongoliska 
språket igen. Språket är en avgörande 
del i vår kontakt med människor. Bed 
därför om att Herren hjälper oss med 
denna viktiga del av vårt arbete, så 
att vi på nytt får se att människor tar 
emot evangelium och förändras.

Tack!
Innan vi avslutar denna artikel önskar 
jag att rikta ett tack till Nordisk Öst-
mission som stöder och uppmuntrar 
missionen i Mongoliet genom årliga 
bidrag till META (Missionsfören-
ingen Evangeliet Till Alla). Vi tackar 
både styrelse och understödjare i 
Nordisk Östmission för Ert engage-
mang i vårt arbete.
Vi önskar er en välsignad jul- och ny-
årshögtid!
”Och Ordet blev kött och bodde 
bland oss… Inte sände Gud sin Son 
till världen för att döma världen utan 
för att världen skulle bli frälst genom 
honom” (Joh. 1:1�a och �:17).

Bertil Andersson

Med detta nummer avslutas ännu en 
årgång av vårt missionsblad ”Nord-
isk Östmission”. Vi vill med vårt 
blad informera våra givare, ge upp-
byggelse och komma med något 
tänkvärt. Det är vår avsikt att komma 
med fyra nummer också nästa år, och 
”prenumerationsavgiften” (minsta 
gåva) är fortfarande 50 kronor. Det 
räcker faktiskt till tryck och porto. Vi 
sänder dessutom tidningen till gamla 
trofasta givare som nu kanske inte 
har ork och möjlighet att ge. 
Du som givit en gåva till NÖ i sam-
band med en begravning eller födel-

Från kassa och redaktion
sedag får också tidningen, fastän du 
inte givit tidigare. Om du uppskat-
tar vårt blad ser vi fram emot att du 
skickar din 50-lapp för nästa år.
Vi är tacksamma om du meddelar 
ändrad adress till mig, som är kassör. 
Det minskar våra kostnader.
Man kan skicka en julhälsning ge-
nom att ge en gåva till NÖ. Vi har 
särskilda julhälsningar som vi skick-
ar till dem du vill ha en hälsning till. 
Hör av dig till kassören om det är nå-
got du undrar.

Anders Eliasson
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Juli 2007
Gåvor �1 5��:00
Kollekter 1� 6�0:00
Summa 55 15�:00

Kollekter JULI 2007 
Slätthög 800, Göteryd �85+1100, Hal-
laryd 179, Pjätteryd 1095, Fardhems 
pastorat 1565, Göteborgs S:t Pauli �977, 
Ytterby �867, Lane Ryr 175�.
Begravningar JULI 2007 
Per Petersson, Härlunda, Tina Håkans-
son, Härlunda, Emil Håkansson, Färge-
landa, Ingrid Johansson, Stora Lundby, 
Mary Anderzon, Bäve, Arne Hansson, 
Skellefteå S:t Olov, Per Erlanson, Lund, 
Edit Mattsson, Tanum, Svea Olsson, 
Brastad, Rolf Nordin, Uddevalla, Ker-
stin Nordmark, Västra Frölunda.
Hyllningar JULI 2007 
Ester Andersson, Kinna, Bertil Engdahl, 
Tostared, Kjell Larsson, Lindberg, Erik 
Byström, Strängnäs, Lydia Birgersson, 
Ytterby, Karl Erik Rignell, Lund.

Augusti 2007
Gåvor: 69 7�0:00
Arv � 1�5:0�
Kollekter: 1� 676:50 kr
Summa: 8� 551:5� kr

Kollekter AUGUSTI 2007
Angelstad �60, Slättåkra ���, Solberga 
�10, Kungälv 5�61, Ytterby 69�, Öxa-
bäck ��0, Hajom �000, Gällersta+Stora 
Mellösa �009:50, Göteryd �90.
Begravningar AUGUSTI 2007
Helfrid Birgersson, Frillesås, genom 
Växjö kyrkliga samfällighet, Sven Lars-
son, Torsby, Astrid Karlsson, Gunnar 
Svensson, Kareby, Bo Johansson, Holm, 
Signe Andersson, Elsa Gustafsson, Bra-

stad, Märta Blom, Krokstad, Blenda 
Karlsson, Skaftö, Dagny Svensson, 
Vara, Klara Åkerberg, Tommarp.
Hyllningar AUGUSTI 2007
Hans Nelson, Harestad, Simeon Appell 
och Helena Andersson, Lydia Birgersson, 
Ytterby, Hans Lycke, Göteborg, Lennart 
Josefsson, Horred, Inga-Maj Malmgren, 
Ljung, Erik Byström, Strängnäs.

September 2007
Gåvor: �� 7�0:00 kr
Kollekter: 15 0��:50 kr
Summa: 57 75�:50 kr

Kollekter SEPTEMBER 2007
Slättåkra ��0, Bro och Brastad 7�55, 
Uddevalla �70:50, Sätila och Hyssna 
��0�, Knislinge-Gryt 8��, Uddevalla 
�55, ÖSM Tidersrum �500, Solberga 
590+�05.
Begravningar SEPTEMBER 2007
Bo Johansson, Holm, Rudolf Winge, 
Lidhult, Agne Magnusson, Forshälla, 
Helfrid Birgersson, Frillesås, Gunnar 
Svensson, Karl Erik Alexandersson, Öl-
mevalla, Elmer Forsberg, Skellefteå.
Hyllningar SEPTEMBER 2007
Hans Lycke, Göteborg, Erik Byström, 
Strängnäs, Ingemar Franck, Göteborg, 
Ingemar Svenungsson, Öxnevalla, Hel-
frid Pettersson, Kungälv, Tore Henriks-
son, Södra Mellby, Astrid Friberg, Bor-
ås, Lisbeth Amnerud Hansson, Bäve, 
Elsie Alfredsson, Jörlanda.

Arbets- sy- och missionskretsar tredje 
kvartalet 2007
Slätthög 1500, Förlanda 700.

Övriga upplysningar lämnas av kassö-
ren.

Gåvoredovisning



Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ’’att verka för evangelii spridande 
bland i första hand östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också bland 
asiatiska folk’’. Nordisk Östmission deltar också i mån av möjlighet i ’’materiell hjälpverk-
samhet bland ovanstående folk’’.

Tidningen Nordisk Östmission utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, september 
och december.

Ordförande: Martin Wihlborg, Torsgatan �6, ��1 �8 Mölndal. Tel. 031-16 24 80,  
e-post: martin.wihlborg@glocalnet.net 
Kassör: Anders Eliasson, Fagerliden 6, �51 9� Uddevalla. Tel. 0522-64 21 86 dagtid,
 Tel. 0522-66 42 00 kvällstid.
Ansvarig utgivare: Bengt Westholm, Guldringen 5, ��6 5� Västra Frölunda.
Tel. 031-69 18 09
I redaktionen: Westholm, Eliasson m.fl.

Vid insättning av minst 50:– på plusgiro �� �0 57-0 eller 
bankgiro �8�-5�50 får Ni vårt missionsblad � ggr om året.
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Posttidning B

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

Nordisk Östmission
tackar varmt och innerligt sina många 

medarbetare och gåvogivare för det gångna 
årets trofasta stöd och arbete i missionsverk-

samheten och önskar en riktigt 
God jul och ett välsignat nytt år!


