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Unga människor i Savranj i Ukraina studerar Bibeln. Se mer på sidorna 8-9.
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Betraktelse:

Se på Jesus
”Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upp-
höjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv” (Joh. 3:14-15)

Jesus fick besök en sen kväll. ”Om 
natten”, skriver evangelisten. Niko-
demus var en av de 71 som satt med 
i judarnas Stora råd. Nu ville han få 
möjlighet att tala ostört med Jesus. 
Kanske var det detta samtal som 
gjorde att han senare tog mod till sig 
och påpekade det orätta i att döma 
någon ohörd (Joh. 7:51), och ännu 
senare fanns med vid Jesu gravlägg-
ning (Joh. 19:39) Nikodemus ville 
veta, han nöjde sig inte med att ha 
frågor. Han var en sanningssökare, 
som blev en sanningssägare och som 
också hörsammade sanningen och 
lät det få uttryck i handling. Men det 
började alltså i det förtroliga samtalet 
med Jesus.
Jesus möter Nikodemus med förstå-
else och respekt. Han kallar Nikode-
mus för en ”Israels lärare” men gör 
genast tydligt att det finns mer att se 
än det han redan har insett. Han på-
minner honom om det han väl känner 
till från sitt eget folks historia, men 
fördjupar förståelsen av det. På Mose 
tid hade folket knotat och klagat över 
maten under ökenvandringen. Då 
hade Herren sänt giftiga ormar in i 
lägret. Många blev bitna och döden 
skördade sina offer. När Mose går 
med folkets nöd i bön inför Herren 
får han i uppdrag att låta tillverka en 

kopparorm och hänga upp den på en 
stång, väl synlig för alla i lägret. Och 
så knyter Herren ett löfte till detta. 
Den som har blivit ormbiten, skall 
vända sig mot kopparormen och se på 
den. Då kommer giftet att förlora sin 
dödliga verkan och människan kan på 
så sätt bli vid liv. Och i samtalet med 
Nikodemus visar Jesus att den hän-
delsen är en förebild till det som nu 
snart skall ske. ”Människosonen skall 
bli upphöjd för att var och en som tror 
på honom skall ha evigt liv”.
Genom ormarna kom döden in i läg-
ret. Det gick inte att skydda sig för 
dem. Detta är en dramatisk beskriv-
ning av människans livssituation. 
Ormen är ju sinnebilden för det onda 
och för den Onde alltsedan synda-
fallet. Efter de första människornas 
olydnad genomtränger och genom-
syrar det onda allt ”och ger åt allt det 
sköna en främmande gestalt” (Sv.Ps. 
322). Synden kom in i världen ge-
nom en enda människa, genom syn-
den döden, och så tränger döden ige-
nom till alla människor (Rom 5:12). 
Vi vet alla att vi är dödliga varelser. 
”Mot döden finns det ingen medicin” 
har man  ibland sagt. Det är både sant 
och inte sant. Det Jesus visar både 
Nikodemus och oss är att det finns 
ett motgift mot döden, ett serum som 



NORDISK ÖSTMISSION

3

gör att den kroppsliga döden inte be-
höver följas av andlig och evig död. 
Den som blivit biten skulle vända 
sig mot kopparormen, se upp mot 
den och så bli vid liv. Ormarna hade 
fört död och förbannelse med sin in 
i lägret, nu skulle en av samma slag, 
en bild av denna förbannelse hängas 
upp väl synlig för alla. Genom att se 
på detta avskyvärda skulle männis-
korna bli vid liv. Och detta ser Jesus 
som en förebild till sig själv! Nog är 
det märkligt. En helt annan sak är det 
att se ett litet oskyldigt lamm som 
en förebild till honom som offrade 
sig själv för oss. Se Guds lamm som 
tar bort världens synd. Men en orm, 
detta avskyvärda som var bärare av 
giftet, bärare av döden, är det inte 
minst sagt anstötligt att hänga upp en 
sådan och uppmana människor att se 
upp emot detta? 
Ändå är det precis detta som har skett 
med Jesus. ”Kristus friköpte oss från 
lagens förbannelse, när han blev en 
förbannelse i vårt ställe” (Gal. 3:13). 
Det är anstötligt att se Herren Jesus 
på korset, särskilt anstötligt för en 
from judisk lärare för han ansåg att 
”förbannad är var och en som är upp-
hängd på trä” (Gal. 3:13). Det var det 
yttersta tecknet på gudsövergivenhe-
ten. Det finns inget vackert i det,  inget 
ädelt, inget uppbyggligt. Ändå är det 
vad Jesus måste gå igenom. En av 
samma slag som vi alla, Människo-
sonen, måste upphöjas. En som själv 
inte visste av någon synd blev för vår 
skull gjord till synd (2 Kor 5:21).
I samtalet med Nikodemus säger Je-
sus att han som Människosonen nu 

måste bli upphöjd. Ordet ”upphöjd” 
för tanken i två riktningar. Det kan 
betyda ärad eller befordrad, men det 
kan också betyda upphängd på trä. 
Båda betydelserna är tillämpliga på 
Jesus. Jesus har blivit upphöjd på 
trä och han har blivit upphöjd till 
Faderns högra sida och själv säger 
han senare ”När jag har blivit upp-
höjd skall jag dra alla till mig” (Joh 
12:32). Det är detta som nu sker i 
Guds rike.
Idag finns det alltså medicin mot dö-
den. Den upphöjde ormen i öknen och 
vår upphöjde Frälsare är tecknet på att 
döden inte har sista ordet. Var och en 
som såg på ormen skulle bli vid liv … 
var och en som tror på Honom skall 
ha evigt liv. Det viktiga var att vän-
da sig om och se mot kopparormen. 
 Ingen var så sjuk, och ingen befann 
sig så långt borta att man inte kunde 
vända sig om och se mot kopparor-
men. Man behövde inte gå dit, man 
behövde inte röra vid den, man be-
hövde inte klättra upp till den, för då 
skulle inte alla ha kunnat bli räddade, 
det räckte att vända sig om och se upp 
mot tecknet som Herren hade knutit 
sitt löfte till, då skulle man få leva. 
Nu går vi på nytt in i fastetiden. Det 
är en tid för eftertanke, fördjupning 
och omvändelse. Vi får göra som 
Nikodemus, gå till Jesus och gå med 
Jesus upp till Jerusalem. Botemedlet 
mot synd och död är inte att förneka 
synden eller försöka fly döden så 
länge det går. Botemedlet är att se på 
Jesus. Den som gör det skall inte gå 
förlorad utan ha evigt liv. Detta är ett 
löfte som gäller ”var och en”, alltså 
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Ordförandens spalt

varje individ. Frälsningen handlar 
inte om vår förmåga eller styrka – det 
handlar mycket mer om vår blick. Se 
på Jesus. Det som också sångens ord 
kan påminna oss om:

”Fäst dina ögon på Jesus. Se in i 
verkligheten själv, se upp till hans 
kors och du ser hans triumf, i den död 
som blev livet för dig”.

Tord Nordblom
Ytterby

Sedan jag skrev min spalt i föregåen-
de nummer har vi (Anders Eliasson 
och jag) varit i S:t Petersburg och fått 
träffa Nordisk Östmissions kontakter 
där. Anders ger ett referat från resan 
så det får räcka för mig att konstatera 
att det blev en mycket bra resa. Det 
var speciellt värdefullt för mig att för 
första gången komma till S:t Peters-
burg. Det blir så mycket mer konkret 
att tala om Kronstadt när man har va-
rit på plats. 
Biskop Sabutis har äntligen varit här. 
Referat och bilder från det besöket 
kan ni också finna på annan plats i 
detta nummer. 
Här tänkte jag nämna ett annat pro-
jekt som vi var involverade i under 
förra året, och som vi har ställt oss 
positiva till att fortsätta att stödja 
även i år. Bertil Anderssons familj 
har varit utsända till Mongoliet av 
Norsk Luthersk Misjonssamband. 
Via Bertil fick vi en förfrågan från en 
församling i Ulaanbaatar om vi kun-
de tänka oss att vara med och stödja 
utbyggnaden av församlingens kyr-
kolokal. På så sätt skulle man kunna 
få plats med mycket mer verksamhet 
i den lokal man har i dag. Utbyggna-

den skulle genomföras under två år, 
och vi anslog 8000 USD för första 
året. Naturligtvis räckte inte detta 
utan det fanns samtidigt andra finan-
siärer. Vi har nu fått en rapport om 
att man i princip har genomfört det 
man tänkte göra under 2010. I år är 
man därför beredd att genomföra den 
andra planerade etappen. Till denna 
etapp som skall genomföras i vår/
sommar har vi anslagit ytterligare 
8000 USD. Förutom Nordisk Öst-
mission har också Norsk Luthersk 
Misjonssamband och en luthersk 
kyrka i Singapore hittills förklarat 
sig villiga att vara med som finansiä-
rer. P.g.a. klimatet är sommaren, och 
den tid på året då det går att bygga, 
mycket kortare i Mongoliet. Det är 
ett av skälen till att ombyggnaden 
drar ut så på tiden. Förhoppningsvis 
kan vi i ett kommande nummer be-
rätta mer om detta projekt. 
Slutligen hoppas jag att jag kommer 
att få träffa många av er vid vårt års-
möte som i år äger rum lördagen den 
9:e april i Fjärås församling. 

Martin Wihlborg
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1 Evangelisk-lutherska kyrkan i republiken 
Moldavien.

Jag är glad att så många därhemma 
är med och ber för oss. Att be är att 
röra vid Allmaktens hand, att öppna 
för Gud med den hjälp han har fär-
dig. Och Paulus säger ju till de i Ko-
losse: ”
Be också för oss att Gud öppnar en 
dörr för ordet, så att vi kan predika 
Kristi hemlighet – det är för den jag 
är fånge – och att jag talar som jag 
bör, när jag avslöjar den.” (Kol 4:3-
4). Ja, vi får be att Gud öppnar en 
dörr för ordet, en dörr ut, men fram-
förallt en dörr in, här i Moldavien 
och hemma i Sverige, ja i våra egna 
hjärtan. Ordet är ju den mat som den 
odödliga själen behöver till varning, 
förmaning och tröst för att nå frälst 
hem till himlen. 
Den 7 januari klockan 4:12 var det 
dags att stiga upp och åka till järn-
vägsstationen. Svärfar Gunnar körde 
mig till tåget som tog mig till Köpen-
hamns flygplats, Kastrup. Därifrån 
flög jag till huvudstaden i Moldavien, 
Chisinau, via Wien. Regn och kallt, 
typisk Moldavisk vinter enligt Nata-
lia Moser, Vladimir Mosers hustru. 
Vladimir är föreståndare för ELCRM. 
(Evangelical Lutheran Church Repu-
blic Moldova)1 och Natalia fixar med 
många praktiska bestyr. Just nu har 
det varit mycket jobb med att ordna 
inför möteshelgen här i Chisinau. Där 

deltog medlemmar från Kamenka, 
Kolosovo och Tiraspol (från den östra 
delen av Moldavien, Transnistrien). 
Under torsdagen och fredagen ge-
nomgicks 1-5:e budet. På lördag 6-8:e 
och på söndagen 9-10:e budet. 
Sexton stycken var samlade på lörda-
gen, då också två konfirmerades, och 
två församlingstjänare insattes för att 
tjäna församlingarna med ordet; Ser-
gej från församlingen i Kamenka och 
Pavl från församlingen i Tiraspol, för 
att tjäna på respektive platser. Vi var 
glada att det kom två unga pojkar 
från Kolosovo till mötena.2 Deras 
mor dog för ett tag sedan och deras 
far är alkoholist. De är mycket fattiga 
och därför får de här förutom livets 
bröd, kläder och pengar till skola och 
mat genom ELCRM. Vi avslutade 
dagen med en predikan och firade till 
sist Herrens nattvard tillsammans. 
Om världen står och vi får leva öns-
kar vi fortsätta med katekesundervis-
ningen och samlas kring Trosartik-
larna, Fader vår osv. Tanken är att få 
till en liknande möteshelg i sommar 
och inbjuda församlingarna hit.
Tidigare har huvudverksamheten 
varit förlagd till Tiraspol men med 
fara för sina liv kan familjen Moser 
inte i dagsläget åka in i Transnistrien 
som situationen ser ut idag. Familjen 
Moser är inte de enda som utsatts för 
utpressning och hot av de korrum-

En hälsning från Moldavien

2 Läs om pojkarna i NÖ 4/2008.
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perade makthavarna. Men det som 
syns som motgång i våra ögon kan 
Gud använda till sitt rikes framgång. 
Mellan Tiraspol och Kamenka är det 
cirka fyra timmar enkel väg. Därför 
har inte besöken dit kunnat vara så 
täta, men nu samlas de med Sergej 
varje söndag kring ordet och sjunger 
sånger och tar del av de heligas ge-
menskap. Vladimir sänder sina pre-
dikningar till församlingarna i Trans-
nistrien så att de kan bli upplästa där. 
Så är vår önskan att språkstudierna 

skall gå så pass framåt att jag kan åka 
och besöka församlingarna i Trans-
nistrien och dela Guds ord med dem 
där. Nu stannar jag tre veckor för att 
lära ryska för att sedan åka hem till 
familjen före nästa utresa. Jag hop-
pas då att min fru mår bättre så att 
hela familjen kan följas åt. Fortsätt 
gärna att be för själarna här i Molda-
vien, för familjen Moser, för mig och 
för min fru och min son därhemma.

Marcus Söderberg

Deltagare i mötes-
helgen.

Pastor Moser går igenom Tio Guds bud.
Vladimir Moser och de två församlings-
tjänarna.
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Namnet ger inte riktigt utryck för pro-
jektets karaktär. Egentligen handlar 
det om kampen på liv och död. Vad 
skulle dessa desperata unga mammor 
göra ifall hjälpen inte funnits! Vi vet 
inte hur många bebisar det dör p.g.a. 
att unga mammor kastar dem i sop-
tunnor eller försöker spola ner dem i 
toaletterna. En del kommer med sina 

Mamma-barn-projektet
barn till sjukhus och lämnar dem 
anonymt där. Bebisar hittas också i 
trappuppgångarna. Mycket av detta 
har vi hört och sett. Det är nog svårt 
för många människor att förstå att 
detta förekommer. Man skulle hellre 
vilja säga: ”Detta kan inte vara sant”, 
men tyvärr ser verkligheten annor-
lunda ut här i Ukraina. 

Gud är Kärlek och mitt namn är Ljubov vilket också 
betyder kärlek. 
De flesta kallar mig Ljuba, en förkortning av Ljubov. Under mer än 10 år 
har jag tjänat Gud i Barnens ambassad. Jag gör det med hela mitt hjärta 
och med hela mitt förstånd. Jag har givit mitt liv till att bära kärlek till förkas-
tade barn, föräldralösa barn och överhuvudtaget till människor som behöver 
Guds hjälp. Vårt team är inte stort , vi är bara fyra personer, men vi försöker 
ge mycket kärlek och barmhärtighet till dessa mammor som behöver både 
fysisk och andlig hjälp. Vi är med för att lösa deras problem. Vi försöker att 
göra allt detta till Guds ära.

Ljubov Fjodorovna Kachalovskaja

Hjälp till självhjälp
Nordisk Östmissions projekt tillsam-
mans med Barnens ambassad har va-
rit väldigt lyckat. Mammor och barn 
har fått praktisk och materiell hjälp, 
dels av vår jurist och annan sak-
kunnig personal dels materiell hjälp 
genom Barnens ambassads fadder-
barnsprojekt. 
Projektet syftar till att unga mammor 
skall kunna hjälpa sig själva, med vår 
hjälp. Ofta handlar deras problem om 
dokument, pass, registrering och att 
få födelsebevis samt rådgivning vid 

många olika situationer, när barnen 
blir sjuka, om mat, om kläder, hur 
man skall få sina barn in på dagis. 
Dessa mammor har oftast inte utbild-
ning, en del kanske aldrig har gått i 
skolan. De behöver någon som kan 
läsa och skriva för dem. Vi tränar 
dem för livet och förbereder dem för 
arbetslivet.

Tack vare Nordisk Östmission är 
det några mammor med sina bebisar 
som har fått hjälp. Ljuda som är vår 
jurist ger mycket noggranna råd, om 
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vad man måste göra – vart skall man 
vända sig för att få barnbidrag, vad 
skall man göra för att få pass, och 
många andra frågor. En del av dessa 
frågor har svar, andra inte. Juristen 
Ljuda vänder sig till många olika 

instanser med brev för att skydda 
mammornas och barnens rättigheter. 
Hon konsulterar dessa mammor och 
när det behövs går hon med dem. 

Mirjam Adolphi

Den här flickans mamma har fått sin för-
sta arbetsplats i Vännernas hus. Hon stä-
dar där 4 timmar varje dag. De behöver 
inte gå hungriga längre. Båda barnen 
har fått faddrar från Sverige och mamma 
får den hjälp hon behöver genom Nord-
isk Östmissions Mamma–barn-projekt. 
Tack Nordisk Östmission för er ovärder-
liga hjälp. Många barn tackar Gud för 
maten och hemmet och för att ni finns!

Bilder från Savranj
Sedan hösten 2009 har NÖ under-
stött ett diakonalt arbete i Savranj i 

Ukraina, i samverkan med  biskop 
Gräfenstein. Det riktar sig till ar-

betslösa som har 
svårt med livs-
uppehället. De 
samlas till mål-
tider och andlig 
undervisning för 
att hjälpa dem ur 
en deprimerande 
situation. Genom 
att möta omsorg, 
både andlig och 
lekamlig, erfar de 
att de inte är bort-
glömda och över-
givna. 
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Höstresa till Ryssland
Under några dagar i allhelgonatid besöktes S:t Petersburgsområdet av NÖ:s 
ordförande och kassör samtidigt som missionären Jonas Nilsson var där. Tur- 
och returresan var ingen gruppresa, utan alla tre åkte var för sig med olika 
färdmedel. Ordförandens son följde med sin far. Inkvartering skedde i stort 
sett på olika ställen. 

S:t Katarina kyrka
När Jonas Nilsson besöker S:t Pe-
tersburg på sina missionsresor bru-
kar han också besöka S:t Katarina 
svenska församling för att bland an-
nat hålla högmässa där. Så skedde 
även denna gång. Vi andra var också 
med på söndagen, som här hemma 
är Söndagen efter alla helgons dag. 
Översättaren Valerij Volodin är med 
i denna församling. Före besöket i 
Katarina var vi också på den finska 
gudstjänsten i S:ta Maria kyrka, den 
Ingermanländska kyrkans huvud-

kyrka i S:t Petersburg. Högmässan i 
Katarina var den sista gemensamma 
aktiviteten innan vi alla skulle åka 
hemåt igen, på olika sätt. Då hade 
vi fått vara med om flera saker. T.ex. 
träffade vi under vår resa var bok-
förläggare A Andrjusjkin. Han ger ut 
kristna böcker.

Keltto 
På fredagen besöktes biskopen för 
den Ingermanländska lutherska kyr-
kan, Aarre Kuukauppi ute i Keltto, 
där han bor. Denna ort ligger öster 
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om storstaden, och här finns förutom 
en kyrka (se bl.a. NÖ 4/2005) också 
kyrkosamfundets seminarium, där 
pastorer utbildas. Vi samtalade med 
biskopen om olika möjliga samar-
betsprojekt. Det gällde bl.a. vilka 
böcker som skulle kunna översättas 
till ryska och det stora behovet av 
diakonal hjälp. Dessutom togs frågan 
om Kronstadt upp. Vi tittade in i se-
minariet, som anses ha en hög nivå, 
och hann också med ett besök på kyr-
kogården. Den platsen var i många 
år, under kommunisttiden, stället där 
man firade gudstjänst i fred.

Terijoki
Utanför S:t Petersburg, en bit nord-
väst om Systerbäck, ligger Zeleno-
gorsk, som på finska kallas Terijoki. 
Systerbäck var den traditionella 
gränsen mellan Ryssland och Finland 
från 1812 fram till slutet av andra 
världskriget. (under åren 1617-1721 
låg det svenska kungariket på bägge 
sidor om bäcken). Ett besök i Terijoki 
ingick i vårt Rysslandsbesök, bland 
annat för att vi skulle förhandla med 
församlingens lutherske kyrkoherde 
om kyrkans arbete på Kronstadt, sta-
den på ön Kotlin/Kättlinge i Finska 
viken. Jonas och Anders övernattade 
i Terijoki mellan fredag och lördag, 
och kunde därför också titta litet på 
den orten som var hemort för NÖ:s 
grundare Konstantin vom Koch 
1924-1939 (se t.ex. NÖ 3/2010 eller 
jubileumsnumret 1/2006). Både den 
lutherska och den ortodoxa kyrkan 
har återställts efter järnridåns bort-

dragande. Den lutherska kyrkan är 
en korskyrka från 1908, och utsattes 
för åverkan av kommunisterna redan 
efter vinterkriget. Den har nu reno-
verats så att den fått tillbaka tornet 
samt innehåller förutom kyrkorum, 
i de fyra hörnen mellan korsarmarna 
övernattningsrum, kök, bibelstudi-
erum och expedition. Församlingen 
har flera musikaliska medlemmar, 
och vi kunde höra hur man övade 
vackert i kyrkorummet.
På lördagskvällen, d.v.s. Alla hel-
gons dag hos oss, var vi med om 
en gudstjänst i kyrkan där kh Kud-
riatsov tjänstgjorde. NÖ är berett att 
samarbeta med denna församling om 
projektet ute på Kronstadt, och ett 
avtal har slutits. 

Tur och retur Kronstadt
Kronstadt har landfast förbindelse 
med S:t Petersburg. Den väldiga 
vägbanken är dock inte placerad vin-
kelrätt mot stranden, utan går mer 
på snedden. På lördagen besöktes 
staden av Jonas Nilsson, Anders Eli-
asson samt Martin och Henrik Wihl-
borg. Vi besökte ett hospits samt tit-
tade på olika sevärdheter i staden.
Jonas och Anders gjorde ett återbe-
sök i Kronstadt söndag kväll, då det 
skulle firas gudstjänst. Vi kom in i 
S:ta Elisabetskyrkan, som ligger på 
det område som tillfallit vattenver-
ket. Gudstjänsten, som var en all-
helgonadagsgudstjänst, firades i ett 
rum som vattenverket använt som 
kontrollrum, och som egentligen är 
en del av läktaren. Jonas, som har 
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fått biskopens kallelse att sköta om 
pastoralvården på Kronstadt, överlät 
till en av de närvarande ryska diako-
nerna att predika. Denne, och ytterli-
gare en man, ingår i det projekt på ett 

år som NÖ beslutat att understödja, 
och som går ut på att få ett levande 
lutherskt församlingsliv på ön.

Anders Eliasson

Från vår transportenhet
NÖ samlar in kläder och annan humanitär hjälp för transport till Östeuropa. 
Det är många som hjälper till vid lagret i Solberga. I skrivande stund räknar vi 
med att nästa transport går till Rumänien.

Foto: Elsie Al fredsson
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Till Nordisk Östmissions årsmöte 
2010 hade vi bjudit in biskopen i 
Litauens lutherska kyrka Mindau-
gas Sabutis som huvudtalare. Tyvärr 
kom vulkanutbrottet på den isländ-
ska vulkanen Eyjafjallajökull emel-
lan. Eftersom vulkanaskan kunde 
orsaka problem i flygplanens moto-
rer ställdes ett stort antal flygförbin-
delser in i norra Europa. P.g.a. av det 
osäkra läget kom vi då överens med 
biskopen att ställa in hans resa och 
istället inbjuda honom vid ett senare 
tillfälle. I november kunde så hans 
resa äntligen bli av. Tyvärr blev det 
ingen möjlighet att annonsera i vår 
tidning den exakta tiden för bisko-
pens besök men det var ändå rätt 
många som hade möjlighet att lyssna 
på biskopen. 

Hyssna och Solberga
Biskop Sabutis höll sitt föredrag 
vid två tillfällen. Första gången på 
lördagen 13 november i Hyssna för-
samlingshem där föredraget följdes 
av helgmålsbön i kyrkan med kom-
minister Yngve Kalin. Andra gången 
var efter högmässogudstjänsten i 
Solberga på söndagen där prediko-
biträdet David Ekström predikade. 
Eftersom biskopen inte hade något 
skrivet och det inte heller finns in-
spelat ger jag här ett kort referat ur 
minnet:

Lutherska kyrkan i Litauen
Han talade om Litauen i allmänhet 
och om den lutherska kyrkan i syn-
nerhet. Litauen är den största (både 
till folkmängd och till yta) av de tre 
baltiska staterna. Det är säkert också 
den i Sverige minst kända av dessa 
stater. Trots sin närhet till Sverige 
(det ligger ju på andra sidan Öster-
sjön) är landet mycket okänt här. Li-
tauen gränsar i norr till Lettland, i ös-
ter till Vitryssland och i söder till Po-
len och Ryssland. Huvudstaden heter 
Vilnius. Av de tre kyrkorna i Litauen 
är den lutherska kyrkan den minsta. 
Den har endast 20.000 medlemmar, 
d.v.s. 0,6% av Litauens 3,5 miljo-
ner invånare är lutheraner. De båda 
kyrkosamfunden den katolska och 
den rysk-ortodoxa kyrkan är mycket 
större än den lutherska. Men den li-
tauiskt lutherska kyrkan är trots sin 
litenhet världsvid, det finns försam-
lingar både i Detroit och i Toronto 
samt fem mindre grupper i Tyskland. 
Historiskt kom den lutherska läran 
till Litauen redan på 1500-talet. Mot-
reformationen på 1500-talet gjorde 
dock att den lutherska läran gick till-
baka mycket och blev ett relativt litet 
samfund. Under 2:a världskriget och 
efterföljande Sovjetvälde höll den 
nästa på att försvinna helt. Litauen 
var ju en del av Sovjetunionen men 
när man blev fri från det ryska infly-

Biskop Mindaugas Sabutis besök 
i Sverige 13-15 november
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tandet kunde kyrkan börja växa igen 
och nu finns det 54 församlingar. 
Kyrkan har ett omfattande arbete 
som även innefattar ungdomsläger, 
musikutbildning och barnhem. Ung-
domslägren har ofta ett mycket stort 
antal deltagare. Biskopens egen fru 
är organist i kyrkan. Hon hade blivit 
lärd av sin morfar men nu kan kyr-
kan erbjuda kurser i musik. Biskopen 
framföll att det kanske största pro-
blemet idag är att familjen inte längre 
är den viktiga utgångspunkten för det 
kristna livet. Förr brukade familjefa-
dern samla familjen tillsammans med 
husets tjänstefolk till gemensamma 
andakter. Speciellt på söndag efter-
middag läste han ur någon postilla 
och man hade också katekesförhör 
inom familjens ram. Allt detta slogs 
sönder under kommunisttiden och 
upphörde därför på 1970-talet. Nu är 
det ofta så att på söndagen går mor 
och barn till kyrkan medan familje-
fadern går till puben. Det är mycket 
viktigt att få tillbaka läget där den 
kristna tron började i den kristna fa-
miljen. Det är föräldrarna som skall 
vara barnens första och därmed ock-
så viktigaste kristendomslärare. 
Förhållandet till de övriga samfun-
den är idag mycket gott. I samband 
med påsken har man kyrkvandringar 
genom Vilnius som stannar vid de 
olika samfundens kyrkor. 

Mission och samarbete
Den lutherska kyrkan har också en 
omfattande missionsverksamhet 

i Vitryssland en verksamhet som 
Nordisk Östmission stöder. Här finns 
många församlingar som har ökat 
från 5 medlemmar till kanske 40-50 
medlemmar idag. I Vitryssland finns 
det en process som gör att kyrko-
byggnader som har tagits ifrån kyr-
kan kan komma att lämnas tillbaka. 
Slutligen betonade biskopen hur 
viktigt det var att ”vi blev som barn 
innan vi kunde komma in i himmel-
riket”. 
I samband med biskopens besök här i 
Sverige tog jag upp några ytterligare 
områden där vi skulle kunna stödja 
den lutherska kyrkan i Litauen.
Biskopen hoppades att präster till de 
vitryska församlingarna skulle kunna 
utbildas i Ingermanländska kyrkans 
utbildningscentrum i Keltto. Kanske 
en uppgift för Nordisk Östmission 
att så att säga knyta ihop vårt stöd 
till Ryssland och Litauen. Sabutis ut-
tryckte mycket berömmande ord om 
Ingermanländska kyrkan och biskop 
Kuukkaupi.
Vi talade om hjälpsändningar. Kan-
ske vår nästa hjälpsändning från in-
samlingen i Solberga kommer att gå 
till Litauen. Biskopen har fått en för-
teckning över vad som normalt finns 
med i en hjälpsändning och vi väntar 
nu vad kyrkan skall svara. 
Jag tog också upp frågan om vän-
församlingar. Nordisk Östmission 
har nämligen fått frågan från en för-
samling i Sverige om vi skulle kunna 
ordna med vänförsamling i Litauen. 
Biskopen lovade ta med sig frågan 
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hem och ta upp frågan på nästa möte 
i konsistoriet. 
Jag pratade med honom om över-
sättningar av luthersk litteratur. Han 
hade inga direkta önskemål men 
skulle fundera på det. Vi överläm-
nade ett antal exemplar av den ryska 
översättningen av Stengrunden och 
Den stora lögnen och den stora san-
ningen som han tacksamt tog emot. 
Biskop Sabutis hann också med ett 
besök på FFG medan han var i Sveri-
ge. Även här berättade han om Litau-
en och sin kyrka för lärare och elever.

Martin Wihlborg

Martin Wihlborg överlämnar böcker till biskop Sabutis. 
Foto: Maria F Wihlborg.

Nordisk Östmission 
inbjuder till 
årsmöte

i Fjärås församlingshem 
lördagen den 9 april 2011

Inledningsgudstjänst kl 10,
B Westholm. Samkväm. 
Föredrag om Moldavien,

Per Bergene Holm
Årsmötesförhandlingar

Avslutningsandakt
Välkomna. Styrelsen
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Gåvoredovisning
OKTOBER 2010
Gåvor  30.570:00
Kollekter  34.260:00
Arv  7.208:00 
Summa  72.038:00

Kollekter oktober 2010
Grinneröd 590, Knislinge 742:50, N Vi-
Tidersrums ev luth mf 2000, Göteborgs 
S:t Pauli 20.166, Uddevalla 1649:50, 
Ytterby 704, Södertälje 6400, Loshult 
1416.
Begravningar oktober 2010
Björn Klingvall, Lund, Hildur Johans-
son, Färgelanda, Maj Gillholm, Britta 
Andreasson, Solveig Bengtsson, Osby, 
Gunnar Gustafsson, Solberga, Åke 
Karlsson, Landa, Ragnar Larsson, Ka-
reby.
Hyllningar oktober 2010
Margit Landerholm, Varberg, Gulli Eli-
asson, Ucklum, Rune Eliasson, Skäl-
linge.

NOVEMBER 2010
Gåvor  380.085:00
Kollekter  6.626:00
Arv  375.796:90 
Summa  762.507:90

Kollekter november 2010
Ytterby 542+698, Angelstad 1234, Sol-
berga 1910, Södertälje 1355, Ytterby 
436+451.
Begravningar november 2010
Solveig Bengtsson, Osby, Ellen Axels-
son, Solberga, Alf Svantesson, Gällstad, 
Linnea Karlsson, Västra Frölunda, Iris 
Karlsson, Gertrud Eriksson, Hajom, 
Judit Martinsson, Ölmevalla, en vän 
(Ljung), Erland Gustafsson, Tostared, 

Gertrud Nilsson, Torsby (Älvsyssel).
Hyllningar november 2010
Sten-Inge Petersson, Hälleberga, Fritz 
Tennberg, Varberg, Elsy Andersson, 
Haverdal, Bosse Elftorp, Varberg, Mar-
git Broman, Skallsjö, Margit Karlsson, 
Färgelanda, Ewa Sandblom, Krokstad, 
Alrik Johansson, Surteby-Kattunga.

DECEMBER 2010
Gåvor  93.616:00
Kollekter  32.415:00
Arv  325.178:85
Summa  451.209:85

Kollekter december 2010
Södertälje 5140, Sätila och Hyssna 
4610, Bro (Vikorne) 777, Brastad 1083, 
Ytterby 1420, Fardhems pastorat 869, 
Södertälje 6521, Ucklum 405, Brastad 
2500+940+5250, Uddevalla 400.
Begravningar december 2010
Alva Svensson, Öljehult, Tore Jansson, 
Västerlanda, Inger Larsson, Surteby-
Kattunga, Ingeborg Bergenheim, Li-
dingö, Lars Gunnar Ericson, Göteborgs 
Johanneberg, Olof Larsson, Brålanda, 
Sven Westbring, Kurt Henrik Nykvist, 
Sture Nilsson, Harestad, John Filip Eng-
ström, Partille, Helga Claesson, Högs-
bo, Siri Nilsson, Västra och Östra Vram.
Hyllningar december 2010
Brita Josefsson, Bokenäs, Ulla Lindh, 
Bäve, Bengt Hägglund, Lund, Torborg 
Wihlborg, Göteborg, Evy Rosengren, 
Varberg, Jakob Okkels, Göteborg, Ally 
Persson, Skaftö.
Sykrets fjärde kvartalet 2010
Solberga 5000, Rävlanda i Björketorp 
2000, Fotskäl 1000, Veddige 1000, Ske-
ne 1500, Spekeröd 2000.

Övriga upplysningar lämnas av kassören.
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Fyrtioåtta
Ett nytt år innebär en ny årgång av 
Nordisk Östmission. Även i år vill vi 
berätta om arbetet i Ukraina, Molda-
vien, Ryssland och Litauen (som i 
detta nummer) samt i Lettland och 
delar av Asien. Vår tidning är yngre 
än missionen , som fyller 55 i år, 
men det beror på att den är arvtagare 
till en tidskrift som också kom ut på 
danska (jämför med att vi förra året 
bekostade översättningen av boken 
”Gud, hvorfor sover du?” till let-

tiska). I missionens arbete är det så 
att någon gått före. Från Ukraina kan 
vi meddela att våra pengar fått vara 
med i kyrkobygge i Mykolajiv, både 
med att underlätta det diakonala ar-
betet och att bygga vidare på ett kyr-
kohus. Vi kan inte stå till tjänst med 
alla 48 årgångarna, om du skulle vil-
ja ha dem, men det senaste årtiondets 
nummer finns i lager. Beställ gärna!
Tack för alla små och stora gåvor till 
vårt arbete! Alla är lika viktiga.

Anders Eliasson


