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Församlingen i Kamenka i Transnistrien (Moldavien). Foto: Anders Olsson
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Mark. 3
Ett gyllene tillfälle, en möjlighet, 
som kanske aldrig mer skulle kom-
ma åter – det fick människorna upp-
leva den gången vid Genesarets sjö. 
Ty Jesus var där! Det var ett nåde-
tillfälle utan like, för där Jesus är, 
där är frälsningen nära och nåden 
alltid stor och gränslös.

En stor hop folk kom till Honom, 
berättar Markus. Vad ville de, vad 
förväntade de sig? Jo, de ville bli 
botade från sina sjukdomar. Och 
deras förväntningar uppfylldes. Han 
botade dem alla. – Efterhand spred 
sig ryktet om den store Läkaren och 
skarorna ökades. Människor ström-
made till, inte bara från Galileen 
utan också från Jerusalem, Idumeen, 
från Tyrus och Sidon och andra si-
dan Jordan. Alla blev botade – t.o.m. 
de onda andarna måste vika genom 
makten i Jesu ord. Vilket tillfälle, 
vilket gyllene tillfälle! Och vi kan 
konstatera, att de försummade inte 
det tillfället utan tog hans hjälp och 
blev botade. – Men hur många kom 
till tro på Jesus som Guds Son? Je-
sus botade inte människor eller ut-
förde sina under för att väcka sensa-
tion utan för att de skulle komma till 
tro på Honom, komma in i Guds rike 
och göra den stora vinsten – evig-
hetsvinsten. Men hur många bland 
de stora skarorna kom till tro den 
gången vid Genesarets sjö? Det vet 

vi inte, men Herren vet det – bara 
Han. Men när t.o.m. de onda andar-
na föll ner för Honom och bekände: 
”Du är Guds Son!”, då finns det an-
ledning att vara hoppfull beträffande 
skarorna, som trängdes omkring Je-
sus den gången vid Genesarets sjö. 
Att Jesus själv var hoppfull kan vi 
lätt konstatera. Han var angelägen 
om att Hans verk skulle fortsätta. 
Därför utvalde han tolv män, som 
skulle predika evangelium och ut-
breda Guds rike. De tog Jesu kal-
lelse på allvar och följde Honom. 
Tack vare dem och deras efterföljare 
har människor genom århundrade-
na nåtts av kallelsen; genom dopet 
och konfirmationen, genom att läsa 
Guds Ord och lyssna till förkunnel-
sen vid gudstjänsterna. Många kom 
till tro och tog emot erbjudandet om 
syndernas förlåtelse och blev med-
borgare i Guds rike. Också vi har 
blivit kallade. Aktade vi på det gyl-
lene tillfället, när det var oss nära?

Tyvärr har Skriften många ned-
slående rapporter att förtälja om 
människor, som förspillt sina tillfäl-
len att ingå i Guds rike. På den 10:e 
söndagen efter trefaldighet, som 
bär rubriken ”Förspillda tillfällen”, 
handlar texterna om flera städer, 
som förspillde kallelsen och vil-
ka konsekvenser det fick1. – Varför 
gick en hel generation israeler under 
i Sinai öken? Var det törsten, gift-

Betraktelse:
Det gyllene tillfället
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Resa till Slovakien och Polen
Jag har i sommar fått vara med om 
en oförglömlig resa till Slovakien 
och Polen ledd av Curt Westman 
och Asger Refslund Nørgaard. Re-
san har innehållit bibelstudier, natu-
rupplevelser och möte med lutherskt 
kristna. Det har varit mycket inspi-
rerande att få vara med på denna 
resa och få möta människor vi har 
haft kontakt med och även knyta nya 
kontakter. Vi mötte Slavomir Slavik 
som gästade oss vid årsmötet. Slav-
omir höll bibelstudier och visade oss 

något av verksamheten i Slovakien. 
Bl.a. besökte vi ett ungdomscenter, 
där ungdomar som kommer från 
barnhem får lära sig ett yrke och 
anpassas till vuxenlivet. Många av 
dessa var romer. 

För mer detaljer om resan hänvi-
sas till annan artikel i detta nummer. 

Läget i Ukraina
I förra numret av tidningen informe-
rade vi om de stora motsättningar 
som har uppstått i DELKU, en av de 
lutherska kyrkorna i Ukraina som vi 

ormarna, sjukdomarna? Nej, säger 
Skriften, det var deras otro, deras 
hårdnackade motstånd mot Herrens 
nåd och kallelse som var orsaken 
till att de aldrig nådde det förlovade 
landet. Vägen genom Sinai öken till 
Kanaans land var inte lång, de hade 
kunnat avverka den på några veckor. 
Men de blev efter på vägen, dröjde 
sig kvar där i fyrtio år och fick till 
sist sina gravar i öknen. Under hela 
ökenvandringen var Herren mycket 
nära Israels folk. Han uppenbarade 
sig på Sinai berg, när de tog emot 
lagens tavlor. Och vid ingången till 
Tabernaklet visade Herren sin här-
lighet för dem. Men de tog inte vara 
på de gyllene tillfällena. I stället 
fördrev de tiden med att dansa kring 
den gyllene kalven.

Hur tar vi vara på våra gyllene 
tillfällen, när Herren genom Ord och 
sakrament kallar oss att ingå i Guds 
rike? Frestaren säger: Vänta till i 
morgon eller tills du blir pensione-
rad, då får du obegränsat med tid. 
Men Guds ord säger ”I dag!” I Guds 
rike heter det alltid i dag. Vi ursäktar 
oss ofta ”Vi har inte tid.” Men i Up-
penbarelseboken möter vi maningen 
”Köp tiden!” D.v.s. Ta tillfället i akt. 
Grip ögonblicket, och aposteln ma-
nar: Tag väl i akt vart lägligt tillfälle. 
Minns också psalmens ord: - Tänk 
var dag, var timma, Att nu är tid 
blott nu!

Chester Åhsberg

1 Från 2003 har Svenska kyrkan ensidigt ändrat detta.

Ordförandens spalt
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har stött under många år. Några pas-
torer, bl.a. Alexander Gross (tidiga-
re president i kyrkan), har blivit ute-
slutna ur kyrkan av den nye biskop-
en. En av de stora understödjarna av 
DELKU, den evangelisk lutherska 
kyrkan i Bayern har försökt att få till 
en dialog med biskopen. Biskopen 
har dock inte ställt upp för samtal. 
Det har nu gått så långt att kyrkan 
i Bayern har dragit undan sitt stöd 
till DELKU. Eftersom vår uppfatt-
ning är att det är den nye biskopen 
som är orsaken till problemen har vi 
i sommar lovat att betala del av pas-
torslöner för tre av de pastorer, bl.a. 
Alexander Gross, som blivit uteslut-
na ur kyrkan. Bilden nedan visar 
Alexander i samband med att han 
besökte oss vid vårt årsmöte 2012. 

Rapport från Litauen
Under fyra år har vi gett ett årligt 
stöd till den lutherska kyrkan i Li-
tauen. I sommar har vi fått en rapport 
från biskop Mindaugas Sabutis som 
berättar lite om läget och framförallt 
hur vårt bidrag används. Vårt stöd 
går framförallt till kyrkans mission 
i Vitryssland. Det gäller att sprida 
Guds ord genom stöd till den obe-
roende evangeliskt lutherska kyrkan 
i Vitryssland. I fokus står utveck-
ling av församlingarna i Pollock 
(Pollatsk) och Vitebsk. Pastorn som 
ansvarar för detta heter Rickardas 
Doksas. Pollock är en församling på 
30 personer där Doksas håller ett an-
tal gudstjänster samt genomför dop. 
Här hålls också Bibelundervisning 
på lördagar. Nordisk Östmission har 
också varit med och bidragit till att 
ett ålderdomshem har kunnat rustas 
upp. Pastor Ricardas har mycket 
stora resekostnader för att resa till 
Vitryssland, något vi också har varit 
med och betalat. 

Vårt stöd går också till verksamhet 
inne i Litauen. Sabutis nämner spe-
ciellt två städer. Det ena är Birzia där 
pastor Juozas Miseikis nu har fått en 
bostad för sig och sin familj. Den an-
dra staden är Vyziai där pastor Val-
das Miliauskas arbetar vid ett cen-
trum för drogrehablitering. Här finns 
också en liten luthersk församling. 

Biskop Sabutis slutar med att öns-
ka vår Herre Jesu Kristi välsignelse 
över vårt arbete. 

Martin Wihlborg
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I slutet av juli genomförde Nordisk Östmission en resa till området kring 
Tatrabergen i gränstrakten mellan Polen och Slovakien. Resan, som var 
inriktad mot i första hand unga vuxna, genomfördes med en blandning 
av semester/rekreation, bibelstudier och besök i lokala kyrkor. Ledare 
för resan var Curt Westman, för många känd som mannen bakom ”Vä-
gen genom Bibeln”, och Asger Refslund Nørgaard från Stavanger, båda 
med mångårig erfarenhet av dylika resor i området.

Det var en förväntansfull skara 
människor som möttes på Kra-
kows (Krakaus) flygplats i södra 
Polen tisdagen den 21 juli klockan 
tre på eftermiddagen. Efter visst 
springande mellan terminaler un-
der ombyggnad, fann till slut alla 
de 17 deltagarna sina platser i den 
chartrade turistbussen. Chauffören, 
av polsk härkomst, fick därmed 
tillåtelse att starta bussen och på-
börja den fyra timmar långa resan 
söderut. Genom böljande landskap 
gick färden mot den lilla byn Sta-
ry smokovec (Altschmecks) belä-
gen alldeles utanför staden Poprad 
(Deutschendorf) i mellersta Slova-
kien. I harmoni med den vackra ut-
sikten från bussfönstret tog de båda 
representanterna från Nordisk Öst-
missions styrelse, ordförande Mar-
tin Wihlborg och ledamot Anders 
Olsson, till orda och hälsade rese-
närerna välkomna till resan samt 
informerade om det arbete Nordisk 
Östmission bedriver.

När bussen började närma sig hotel-
let, Grand Hotell Bellevue, kunde 
konstateras till ackompanjemang 
av bussmotorns allt starkare mo-
torljud i takt med att uppförsback-
arna blev brantare att hotellet hade 
ett underbart läge vid Tatrabergens 
sydsluttning med utsikt över om-
kringliggande dalgång. Det var 

På resa i Slovakien och Polen med NÖ 
(Nordisk Östmission)

Bussen och Tatrabergen.  
Foto: Martin Wihlborg
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emellertid inte bara läget som bjöd 
på tillfredsställelse utan också ho-
tellets standard med uppfriskande 
poolavdelning, stillsam flygelmu-
sik till middagen och rent generellt 
goda faciliteter. Efter lukullisk mid-
dag och kortare kvällssamling med 
information och kvällsandakt var 
det dags att gå till sängs efter en dag 
präglad av resande.

Onsdagen var i stort indelad i två 
delar. Förmiddagen ägnades åt bi-
belstudium medan eftermiddagen 
var avsatt för fritid/rekreation i när-
området. Bibelstudiet var uppdelat 
i två delar. Första delen hölls av 
Curt Westman. Med utgångspunkt i 
1 Krön 28:9 och uppmaningen till 
Salomo att han finge lära känna sin 
fars Gud, förklarade Westman att 
detsamma gäller för oss idag. Gud 
kan man bara lära känna genom 
personlig erfarenhet, att ens föräld-
rar eller någon annan i ens närhet 
känner Gud räcker inte. Den andra 
delen hölls av Slavomir Slavik, 
evangelist i den evangelisk-luth-
erska kyrkan i Slovakien. Med ut-
gångspunkt i filmen Nemo och en 
jämförelse med liknelsen om den 
förlorade sonen förklarade Slavik 
att vad det handlar om är vilken 
riktning vi tar i livet, inte om hur 
duktiga eller begåvade vi är. En 
lustig detalj är att Slavik talar fly-
tande norska eftersom han under 
några år studerat i Norge. En detalj 
i sammanhanget men ändå något 

som avsevärt underlättade kontak-
ten med Slavik under de dagar han 
fanns med i resesällskapet.

Eftermiddagen valde de flesta att ta 
det smalspåriga lokaltåget till grann-
byn Tatranska lomnica (Tatralom-
nitz). Där intogs välsmakande lunch 
innan stegen styrdes mot liftanlägg-
ningen som vintertid tar skidåkare 
upp på berget, men sommartid tar 
utsikts- och naturupplevelsesuktan-
de turister uppför berget. Även om 
gondolen till topplift var fullbokad 
resten av dagen kunde man ändå ta 
liften upp till c:a 2000 m.ö.h., något 
som bjöd på såväl vidunderlig ut-
sikt som – för somliga efterfrågad 
– svalka. Några valde att förlänga 
vistelsen i bergen genom att vand-
ra tillbaks till hotellet, en vandring 
på c:a tre timmar längs delvis olän-
dig stig men med härlig utsikt. Väl 
tillbaka på hotellet bjöds på middag 
och kvällsandakt innan dagens pro-
gram var till ända.

Efter två nätter på Tatrabergens 
sluttningar var det på torsdagen 
dags att åka vidare till en ny plats, 
dock först efter bibelstudier. Första 
timmen hölls av Westman som den-
na dag valde att utifrån 2 Kor 5:17f 
peka på den kristne som en ny ska-
pelse. Här citerades bl.a. Luthers ord 
om att Kristus inte bara köpt oss fria 
från syndens skuld utan också från 
syndens makt. Trösterikt att höra. 
Slavik, som denna dag istället för 
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filmen Nemo refererade till filmhjäl-
ten Rocky (1976), undervisade om 
det fasta fundament vi kristna har i 
Jesus och den ”betongmur” som hål-
ler att lita på och luta sig mot.

Snart var det dock dags att rulla den 
korta biten ner till Velky Slavkov 
(Großschlangendorf), en liten ort 
alldeles utanför staden Poprad. Här 
besöktes såväl den evangelisk-luth-
erska kyrkans ungdomscentrum 
som ett diakonicentrum som också 
det är kopplat till kyrkan. På dia-
konicentrumet bjöds på egentill-
verkad ost och den i Slovakien så 
starkt förankrade drycken Kofola. 
Samtidigt informerade Stano Gur-
ka, föreståndare, om arbetet som 
bedrivs huvudsakligen gentemot 
romer. Fattiga, missbrukare, barn-
hemsbarn som blivit för gamla för 
att vara på barnhem liksom andra 
tas emot på centrumet och erbjuds 
hjälp att komma in i rutiner så att de 
sedan skall kunna försörja sig själ-
va. På detta centrum har man såväl 
eget jordbruk (främst djurhållning) 
som byggfirma där de som kommer 
får arbete. Särskilt pekade Gurka på 
kopplingen till kyrkan och den krist-
na tron, något som hela tiden finns 
med som ett naturligt inslag i det 
dagliga livet på centrum.

Efter lunch gick färden vidare till 
staden Liptovsky Mikulas (Lip-
tau-Sankt-Nikolaus) där Hotell Eu-
ropa erbjöd nattligt härbärge. Efter 

några timmars egen tid och middag, 
höll Slavomir Slavik en presenta-
tion av den organisation, Slova-
kiens Evangeliecenter (EVS), som 
han jobbar vid. Efter kortare fråge-
stund tackade Slavik för sig och tog 
farväl av gruppen. Kvällen avslu-
tades med improviserat samkväm 
på hotellets balkong i den ljumma 
sommarkvällen.

Även fredagen var en resdag. För-
middagen bjöd på en spännande 
underjordisk guidning av grottorna 
Demänovska Jaskyna Slobody (ung. 
frihetsgrottorna i Demänovska) – 
Slovakiens mest besökta grottor. 
Under en timmes tid fördes grup-
pen av den engelskspråkiga guiden 
en sträcka på c:a 1.200 meter nere i 
bergen och fick se såväl imponeran-
de som fantastiska grottformationer.
Efter ett kortare stopp i Ruzombe-
rok (Rosenberg) för lunch och kort 
besök i den lokala kyrkan gick fär-
den vidare. Viss spänning vidtog då 
en kraftigare regnskur förorsakade 
jordskred över den planerade färd-
vägen varvid bussen blev ståendes i 
kö några timmar. De extra timmarna 
i den på motorvägen stillastående 
bussen erbjöd tillfälle för resedelta-
garna att lära känna varandra bättre, 
något som det inte saknades anled-
ning till då den artonhövdade grup-
pen kom från inte mindre än fyra av 
de fem nordiska länderna. Efter ett 
kortare och försenat stopp för mid-
dag i den lilla polska byn Koniakow 
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(Koniakau) belägen i ”Polens tre-
riksröse” (Polen – Tjeckien – Slo-
vakien), anlände en aningen trött 
grupp resenärer hotellet i staden 
Cieszyn (Teschen).

Lördagen inleddes med ett bibel-
studium titulerat Noa – rättfärdig-
hetens förkunnare hållet av Martin 
Wihlborg. Mot Bellmans syn på 
Noa (”en glad gubbe”) respekti-
ve den moderna synen (”en myt”) 
ställde Martin Bibelns syn på 
Noa (”en verklig människa”) var-
vid Genesis 6-9 blev föremål för 
studium under c:a en och en halv 
timme. Vid lunchtid mötte Marek 
med hustru Elisabeth upp. Marek, 
engagerad lekman och evangelist 
i den evangelisk-lutherska kyrkan 
i Polen, tog med gruppen på en 
guidning av Cieszyn och berätta-
de bl.a. om stadens fascinerande 
historia under kommunisttiden. 
Staden, som idag till drygt hälften 
ligger i Polen och knappt hälften 
ligger i Tjeckien, var under flera 
decennier delad eftersom det under 
Sovjettiden var förbjudet att röra 
sig mellan stadshalvorna. Ån som 
slingrar sig genom staden utgjorde 
då en hårdbevakad gränszon. En 
orsak till uppdelningen, förklarade 
Marek, var de skillnader som trots 
allt fanns mellan de olika länderna 
inom dåvarande Warszawapakten. 
Medan inte minst den romersk-ka-
tolska kyrkans starka position er-
bjöd en motvikt till kommunismens 

inflytande i Polen, fanns i Tjeck-
ien inte samma opponerande mot-
vikt vilket var en anledning till att 
Tjeckien blev hårdare drabbat av 
kommunismen och ateismen. Fria 
rörelser mellan länderna var därför 
icke önskvärda eftersom risken då 
skulle finnas att den starka motvikt 
som fanns i Polen kunde sprida sig. 
För Mareks vidkommande innebar 
rörelseförbudet att han inte kunde 
träffa sina släktingar däribland sin 
egen mormor. Dock fick man röra 
sig över gränsen i samband med 
begravningar, vilket Marek med 
glimten i ögat förklarar var orsaken 
till att hans mormor dog tre gånger.

Marek berättade också om den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Po-
len som är förhållandevis liten med 
sina ca 70 000 medlemmar och fem 
stift (som jämförelse kan sägas att 
romersk-katolska kyrkan i Polen har 
drygt 40 stift). Knappt hälften av 
Polens lutheraner finns dock i områ-
det kring Cieszyn.

Efter lunch fanns tillfälle till att 
utforska mer av staden för den som 
ville. Samtidigt hade resedeltagarna 
inför kvällens möte i församlings-
hemmet av Marek försetts med 
flygblad som kunde överräckas till 
människor som en inbjudan, något 
som blev en utmaning i frimodighet. 
Efter mötet i församlingshemmet, 
där Curt Westman predikade, hölls 
middag innan dagen avslutades med 
kvällsandakt på hotellet.
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På söndagen firades högmässa 
klockan 10.00 i den stora och mäk-
tiga Jesuskyrkan i Cieszyn. Byggna-
den är, inte minst interiört, impone-
rande med sin läktare i tre våningar 
och stora utrymmen för gudstjänst-
deltagare. Framme i koret till höger 
finns en byst föreställande Karl XII 
(Carolus Rex) eftersom det var på 
den svenske kungens initiativ som 
kyrkan började byggas – det för 
svenskar så olycksbringande året – 
1709 AD. Gudstjänstordningen var 
ungefär densamma som i Sverige, 
vilket gjorde det lätt för oss gäster 
att följa med i vad som hände även 
om språket var polska. Som liturgisk 
kuriosa kan nämnas att hela försam-

Kyrkan i Cieszyn. Foto Martin Wihlborg

Karl XII:s byst. Foto Martin Wihlborg
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lingen stod upp under all bön, att 
postludiet fungerade som utgångs-
musik liksom att stora delar av för-
samlingen efter slutpsalmen teckna-
de korsets tecken på sin panna, på 
sin mun och på sitt hjärta.

Utanför kyrkan efter gudstjänsten 
väntade bussen som tog sällskapet 
de två timmarna tillbaka till Krakow. 
Där väntade några timmars eget 
upptäckande av den gamla polska 
huvudstaden där (den svenske) kung 
Sigismund en gång huserat i slottet 
Wawel. Efter avslutande middag 
och en sista natt på hotell fann resan 
sitt slut i och med att flygen hem till 
de olika destinationerna i Norden 
dök upp på avgångstavlan på Kra-
kows flygplats. Efter en på flera sätt 
innehållsrik vecka samt därtill rejält 
uppvärmda efter en vecka med sol 
och trettiogradig värme väntade åter 
vardagen hemma i Svea rike. Tack 
till såväl Nordisk Östmission som 
Curt Westman och Asger Refslund 
Nørgaard för en välarrangerad resa!

Text och foto: Anders Svensson

Övre bild 
Välbehövlig middag efter några tim-
mars kö på motorvägen p.g.a. jordskred. 
Restaurangen belägen vid treriksröset 
Slovakien–Polen–Tjeckien. 

Undre bild
David Bazlik, präst i Ruzomberok visar 
kyrkan. En udda detalj är att prediksto-
len är belägen högst upp i altartavlan 
ovanför altaret.
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Utsikt från c:a 1750 m.ö.h. ner mot byn 
Tatranska Lominica.

Curt Westman på torget i den tjeckiska 
delen av Cieszyn.

Den evangelisk-lutherska kyrkans ung-
domscenter i Velky Slavkov.

Bergen dit liftarna tog oss upp.  
Fotot taget i byn Tatranska Lominica.
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Som Nordisk Östmissions represen-
tant hade jag möjlighet att följa med 
”Bibelskolen på Fossnes” resa till 
Moldavien i mitten på juni i år. Vi 
har tyvärr inte fått besökt Moldavien 
på ca 10 år, så det var väldigt bra att 
få tagit tag i denna möjlighet nu. En 
anledning till att det tar så lång tid 
mellan besöken, är att underteck-
nad som boende på ”Bibelskolen på 
Fossnes”, är ganska väl uppdaterad 
om läget i Moldavien.

Den lutherska kyrkan i Moldavien 
som leds av Vladimir Moser består 
idag av 3 församlingar i Chisinau, 
Tiraspol och Kamenka. Man bedri-
ver också ett uppstartsarbete utanför 
Chisinau som ännu inte blivit någon 
församling. Tyvärr lider kyrkan av 
samma problem som de ukrainska 
kyrkorna med många tyskättlingar, 
nämligen utflyttningen, men det-
ta märks i högre grad i Moldavien. 
Medlemsantalet var mycket större 
förr, och det var också fler försam-
lingar. Och även idag händer det att 
nykomna medlemmar försvinner 
ganska snabbt till utlandet. Men det 
är fint att se hur Vladimir och Na-
talia Moser oförtrutet jobbar vidare.

Vi fick på vår resa besökt försam-
lingarna i Tiraspol och Kamenka. 
Med anledning av vår resa kunde vi 
överräcka en nattvardskalk i Tiras-
pol, och ett stöd till kyrkobyggna-
den i Kamenka. De har i Kamenka 

en god idé om att inreda ett rum för 
övernattning. Det hela blir en del 
av ett sjukvårdsprojekt som ver-
kar väldigt bra. Det handlar om att 
människor ska kunna bo i försam-
lingslokalen på nätterna och besöka 
sanatoriet i Kamenka på dagarna, så 
att de kan få billig sjukvård. Detta är 
något som kommer hela kyrkan till 
godo, men också människor utanför. 
Så på det sättet är det en god mis-
sionsmöjlighet, eftersom det blir na-
turligt för sådana besökande att vara 
med på de gudstjänster som sker i 
lokalen.

Den politiska situationen i 
Moldavien är inte densamma som 

Moldavienbesök

Församlingshuset och kyrkogården 
(t.h.) i Kamenka. Foto: Anders Olsson
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i Ukraina. Det är inte krig i Molda-
vien. Men den är ändå väldigt spänd. 
Moldavien är uppdelat i Moldavien 
på den västra sidan (där man mest 
talar rumänska), och Transnistrien 
på den östra sidan (där man mest ta-
lar ryska). Transnistrien har en nära 
kontakt med Ryssland, som nog 
är den enda stat som erkänt Trans-
nistrien. Det finns nu en väldigt stor 
mängd ryska soldater i Transnistri-
en. Ukraina fruktar en rysk infiltra-
tion och invasion från Transnistri-
en, och har därför stängt gränsen.  
Det gör att varken människor från 
Moldavien eller Transnistrien som 
jobbar i Ukraina eller Ryssland har 
möjlighet att ta sig till sina arbeten. 

Människorna i Moldavien och 
Transnistrien ser väldigt olika på 
situationen, beroende på att man i 
Transnistrien är starkt påverkad av 
de ryska medierna, och den propa-
ganda som sänds ut därifrån. Där 
tror man att det är fascister i Ukraina 
som har skapat krisen, understödda 
av FBI. Därför ser man Putin som en 
räddare. I Moldavien är man i stället 
rädd för Putin, och lyssnar mer på 
västliga medier. Man är rädd för en 
invasion, och det med rätta, efter-
som Moldavien inte har mycket att 
sätta emot om det sker. Så situatio-
nen är spänd p.g.a. ovissheten. 

Under resans gång fick jag höra 
om att Moldavien hade gjort ge-
mensam sak med Ukraina, och ne-
kat ryska soldater möjligheten till 
genomresa. Man ser att läget skärps, 

och folk är oroliga för vad som ska 
hända härnäst. Vladimir och Nata-
lia är också påverkade av oron, ef-
tersom de är svartlistade i Ryssland 
och Transnistrien. Så därför var de 
inte med oss fysiskt på församlings-
besöken i Kamenka och Tiraspol, 
men istället tolkade Natalia via Sky-
pe på en datorskärm. 

En av mina personliga höjdpunk-
ter under resan var ett besök hos en 
av församlingsborna i Kamenka. 
Det var inte planerat i förväg, så det 
blev väldigt spontant. Vi var två ur 
gruppen som fick möjlighet att kom-
ma dit, och fick se hur Vera bodde. 
Hon har en väldigt fin trädgård, där 
varenda liten bit är odlad, och där 
ogräs inte har skymtats under lång 
tid! Jag insåg att trädgårdsodling är 
något mycket viktigt i denna del av 
världen, där det i övrigt är svårt att 
skaffa sig en inkomst. Sådana här 
besök är det jag värderar mest under 
våra resor, och det är gott att de som 
visar så mycket gästfrihet mot oss 
blir så glada över att vi kommer!

Anders Olsson

Vladimir och Natalia Moser
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Sergej Bevz är pastor inom SELKU-församlingen i Dnipropetrovsk. Han 
betraktar här begreppet tiden, och berättar sedan litet om sitt arbete. 

Somliga av händelserna under livet 
är ganska svåra att beskriva. Till ex-
empel händelsen att ett barn växer. 
Vid ett tillfälle blir barnet en medve-
ten och ansvarig person. Vid vilken 
tidpunkt förvandlas ett ungt pars ro-
mantiska kärlek till en mogen, tålmo-
dig, och om jag får säga så, ”vardag-
lig” kärlek? Liksom de, som en gång 
var bekymmerslösa studenter, blir 
yrkesutövare på sitt område. Och den 
för mig viktiga frågan: hur blir en 
vanlig och ofullkomlig man en Guds 
tjänare i Guds heliga kyrka. 

I alla dessa händelser spelar tiden 
en viktig roll. Vi har ett talesätt 
”tiden kommer att ställa allt på 
plats”. Men jag skulle vilja tilläg-
ga ”Tidens Herre kommer att ställa 
allt på ett särskilt ställe för dem”.  
Eftersom han är tidens skapare, är 
det allena han som vet hur man skall 
använda den i våra liv. Allena han 
vet vilka händelser eller människor 
som skall ställas i ordning för att nå 
hans mål i oss. Han vet vilka sorts 
erfarenheter vi behöver vara med 
om för att lära oss något, och när 
det skall ske. Han vet vid vilken tid-
punkt han behöver sända hjälp till 
dem som ber om det.

Aposteln Petrus säger att för Ho-
nom är en dag såsom tusen år, och 

tusen år såsom en dag (2 Petr. 3:8). 
Tiden har ingen makt över Gud, 
men Gud har makt över tiden. Han 
visste när dörren till Noas ark skulle 
öppnas, fastän en månad hade gått 
sedan Noa sände ut duvan igen, och 
han hittade en plats att bo på. Han 
visste när han skulle ge Abraham 
och Sara en son, även om det hade 
gått 25 år sedan Gud lovade att göra 
det. Han visste den rätta tiden att up-
penbara sig i den brinnande busken, 
och så dra till sig Moses uppmärk-
samhet. Han visste den rätta tiden att 
sända profeten Natan till David, så 
att denne hörde Guds röst och kom 
till besinning. Jesus visste när han 
skulle lyfta sina ögon för att se pu-

Om tiden…
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blikanförmannen Sackeus i trädet. 
Jesus visste när han skulle komma 
till de sörjande Marta och Maria. 
Gud vet när tidens fullbordan infal-
ler (Gal. 4:4), när det är rätt och den 
rätta tiden att sända sin Son att fräl-
sa världen. Han visste också när det 
var nödvändigt att flytta stenen från 
Jesu grav, så att kvinnorna kunde se 
den tomma graven tidigt om morgo-
nen. Han visste när det var dags att 
gå genom de stängda dörrar, bakom 
vilka lärjungarna hade gömt sig, för 
att kunna hälsa dem med orden ”frid 
vare med er”.

Vår Herre vet hur han skall verka i 
tid, och han är mycket uppmärksam. 
Han vet när man behöver trösta de 
gråtande, och när han skall hindra 
något ont. Han vet när han skall an-
vända våra livsomständigheter, så 
att de blir till det bästa för dem som 
älskar honom och är kallade i enlig-
het med hans avsikt (Rom. 8:28). 
Han vet när han skall komma till oss 
och utföra något häpnadsväckande, 
vilket kommer att ära hans namn. 

Den enda frågan är huruvida vi 
vet något om detta? Tillhör vårt livs 
tid, våra minuter, timmar, månader 
och år oss eller Gud? I vårt liv kan 
allt ändras på bara några sekunder, 
men Gud ger oss den Ende, som är 
den samme i går, idag och i evighet. 
Gud ger oss den ende oföränderlige, 
och som alltid håller vad han har lo-
vat. Det är därför som han en gång 
ställdes under lagen, också tidens 
lag, för att friköpa dem som stod 

under lagen. Därför förkunnar påsk-
budskapet ”Kristus är uppstånden” 
för oss den levande Kristi närvaro 
bland oss och i oss. Det lovar oss 
också alla glädjande nyheter, sär-
skild tid med Gud här på jorden och 
i evigheten.

Gud frälse oss från det onda en 
gång i sin hand!  

”När Kristus träder fram, han som 
är vårt liv, då skall också ni träda 
fram i härlighet tillsammans med 
honom” (Kol. 3:4).

Om tjänstens tid 
Herren vet verkligen hur han bäst 
skall använda tiden, och oss i den-
na tid. För två år sedan gav Herren 
mig kallet och förmånen att tjäna 
honom och hans kyrka som pastor-
sadjunkt. Under litet mer än ett år 
tjänstgjorde jag i detta ämbete i den 
evangelisk-lutherska församlingen 
i Odessa. Sedan september förra 
året har jag tjänstgjort i församling-
en i Dnepropetrovsk (ukr. Dnipro-
petrovsk; ö.a.)

Dnepropetrovsks församling är 
ganska ung, och grundades av en 
missionerande pastor från vårt sam-
fund, vid namn Alexej Navrotskij. 
För närvarande består den av 40 
konfirmerade medlemmar och om-
kring 15 övriga som besöker för-
samlingen. Den övervägande delen 
av församlingen, eller 70%, består 
av unga människor och unga famil-
jer. Jag tackar Gud för möjligheten 
att tjäna honom och hans folk i Dne-
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propetrovsk, i en församling som 
jag känner sedan dess begynnelse, 
församlingen jag tillhörde innan jag 
flyttade till Odessa för att studera 
vid seminariet. 

Efter att vår familj flyttat till Dne-
propetrovsk, har Herren fyllt min tid 
med många uppgifter, folk, möten, 
resor och erfarenheter.

Församlingen ser som sitt särskil-
da missionsfält en by som heter Zor-
ja (namnet betyder gryning). Den 
ligger 40 km från staden. Möjlighe-
ten att göra tjänst på den orten har 
vår församling ärvt från missionär 
Roland Syens från LCC (Lutherska 
kyrkan i Kanada). Några människor 
och familjer är frukten av hans arbe-
te, och de tillhör nu vår församling. 
Dessa familjer öppnar sina hem 
för bibelstudium varje vecka, och 
till detta inbjuder de ortsbor. Dessa 
samlingar består av två delar: ett 
fritt prat över en kopp kaffe eller te, 
ofta med mer allvarliga ämnen, och 

så själva bibelstudiet, som äger rum 
som ett samtal. 

Som ni vet, så är Ukraina sedan 
mer än ett år tillbaka i ett skymnings-
läge eller krigstillstånd, vilket ledsa-
gas av en våg av ekonomiska och 
politiska kriser. Dnipropetrovsks 
län ligger på gränsen till Donetsk. 
Sträckan mellan Dnipropetrovsk och 
Donetsk är 250 km. Avståndet till 
den antiterroristiska zonen (ATO) är 
200 km. Folk i Ukraina har länge le-
vat i en ständig spänning under vän-
tan på en ny runda av fientligheter. 
Vi är rädda för att få höra hur många 
det som är dödats, och få se bilder 
och videor från stridsområdet. När 
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allt kommer omkring har i stort sett 
envar en släkting, vän eller bekant 
i ATO-området. Nyligen hölls en 
begravning i byn Zorja av en soldat 
som dödats i ATO-området. Nu för 
tiden är det svårt att hitta någon stad 
i Ukraina som inte har några flyk-
tingar från de östra delarna av lan-
det. Var och en av dem kan berätta 
var det betyder att fly från kriget, att 
bli av med egendom eller nära och 
kära. Under det senaste året har det 
i Ukraina hänt det som har förändrat 
mycket. En nytt släktled människor 
har fötts: vittnen till eller deltagare 
i fientligheterna. Vad som har hänt 
och fortsätter att hända är verkligen 
hemskt.

På samma gång har dessa händel-
ser drivit folk till att delta i offrens 
nöd. Många församlingar har funnit 
sin plats i att betjäna flyktingar eller 
sårade. Gud har för vår församling 
i Dnepropetrovsk öppnat dörren till 
tjänst i militärsjukhuset. Staten har 
inga resurser att tillhandahålla allt 
nödvändigt för soldaterna, så kyrkan 
måste hjälpa till med de brådskan-
de behoven för de sårade. Frivilli-
ga hjälper till. Det kan röra sig om 
medicin, mat, personlig hygien, klä-
der och underkläder.

Vid ett besök på sjukhuset har vi 
möjlighet att hjälpa killarna med en 
liten del av deras behov. De är väl-
digt glada över att få varm hemlagad 
mat, som är tillagad av systrar från 
församlingen. De är glada för ett en-
kelt samtal. De älskar att höra krist-
na sånger sjungas till gitarr. Vi har 
också möjligheten att dela med oss 
av Guds ord och be tillsammans med 
dem. De flesta av mannarna antyder 
att vore det inte för de frivilliga och 
kyrkan, skulle de inte överleva och 
stå emot fienden. När man hör dessa 
ord förstår man att trots alla sorgliga 
händelser, så har det kyrkliga arbetet 
i Ukraina i denna tid öppnat många 
hjärtan för Herren!

Sergej Bevz
Övers fr. engelska: A.E.
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I förra numret stod det något om Fortsättning följer på näst sista sidan. Här 
är ett försök att tillgodose detta. Både biskop Lajos Ordass och den slova-
kiska lutherska kyrkan i Serbien (vilken har ”augsburgska bekännelsen” i 
sitt namn) har anknytning till det man brukar kalla f d Jugoslavien, om än 
på något olika sätt. Det nedanstående visar också att Kristi kyrka delvis är 
oberoende av statsgränser och språkgränser. Guds ord talar de olika kristna 
bekännarnas tungomål!

Lajos Ordass, biskopen från Voj-
vodina och hans liv som lutheran 
i Ungern
Lajos Ordass, som ursprungligen 
hette Wolf i efternamn, föddes 1901 
i en ort som vid den tiden var ung-
ersk och som då hette Torzsa. Hans 
far, en skollärare, härstammade från 
den del av Ungern som sedermera 
blev en del av Slovakien. Den luth-
erska kyrkan i Torzsa byggdes 1810 
och revs under 1940-talet.

Torzsa var en av många kolo-
nistbyar i Östeuropa, vars första 
invånare hade kommit från något 
tysktalade område, i detta fall Pfalz. 
Man kallades schwabare. 

Ungern var en del av dubbelmo-
narkin Österrike-Ungern fram till 
1918. I detta kejsarrike fanns det 
många språkliga minoriteter. Ändå 
ägnade sig ledande ungrare åt magy-
arisering1 inom sin rikshalva. Denna 
rikshalva bestod förutom av det nu-
varande Ungern också av stora om-
råden som avträddes i freden i Tri-
anon 1920. Nu heter Ordass hemby 
Savino Selo, och den ligger i det som 

nu kallas Vojvodina (se nedan). Men 
familjen höll på Ungern som hem-
land. Efter 1918 kom Lajos att bo 
och studera i en annan stat än där fle-
ra av hans familjemedlemmar bodde. 
Efter sina studier blev han prästvigd 
1924. Han studerade ett år i Tyskland 
och ett år i Sverige. Han kom därvid 
i kontakt med nordiskt kyrkoliv och 
väckelserörelser, samt grundlade en 
stor kännedom i nordiska språk. Som 
exempel på det sistnämnda kan näm-
nas att han översatte boken ”Sten-
grunden” och verk av Kaj Munk mitt 
under brinnande krig. Vidare fick han 
seden att läsa bibeln på något nord-
iskt språk vid sin aftonbön (dödsda-
gen på isländska) och 1971 erhöll 
han ett hedersdoktorat i Reykjavik. 
Ett av skälen till denna hedersbety-
gelse var att han översatt isländska 
passionspsalmer till ungerska. Han 
blev pastor i Cegléd 1931 och senare 
i Kelenföld, en del av Budapest. År 
1945 valdes han till biskop i ett av 
den lutherska kyrkans då fyra stift. 
Under den tyska ockupationen bytte 
Lajos efternamn från Wolf till Ordass 

Från Slovakien-Vojvodina-Budapest

1 medveten kulturell assimilering
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(bägge namnen betyder ”varg”), och 
han synes ha varit till hjälp för den 
världsberömde Raoul Wallenberg. 
I och med att kommunisterna kom 
till makten i Ungern började hårda 
tider för kyrkorna och dess ledare. 
Förutom sedvanligt kommunistiskt 
förtryck av kristen tro uppstod det 
svårigheter för kyrkans skolor, som 
staten gärna ville ta hand om. Or-
dass fängslades, utsattes för falska 
anklagelser och satt inspärrad fram 
till 1956. Staten fick också hans kyr-
ka att frånta honom biskopsämbetet. 
Under den s.k. ungernrevolten var 
han fri, han predikade offentligt för 
första gången på åtta år, och kunde 
bland annat delta i Lutherska Världs-
förbundets konferens i Minneapolis 
1957. I den organisationen var han 
nämligen vicepresident. Men sedan 
återkom svårigheterna, och han ute-
stängdes från sitt ämbete, och satt i 
husarrest fram till sin död 1978. En 
annan man blev biskop i hans ställe, 
vilket Ordass’ minnestecknare Terray 
betraktar som något denna tillägnat 
sig. Först på 1990-talet upprättades 
Ordass av sin egen kyrka. Men då 
hade han varit död länge, och inte 
ens hans änka Iren fick uppleva det 
som hon kämpat för. Under åren 
som Ordass satt i husarrest, dock 
med begränsad rörelsefrihet, stod 
hans kyrka under kraftigt inflytande 
från de kommunistiska makthavar-
na, trots att kyrkan på papperet var 
fri från staten, och Lajos var någon 
man höll tyst om. Ett kapitel i bok-

en om Ordass har överskriften ”En 
östeuropeisk statskyrka”, och det be-
handlar denna tid. När t.ex. en finsk 
man skrev en bok som behandlade 
den lutherska kyrkan i Ungern blev 
myndigheterna upprörda och fick 
nya ting att anklaga Ordass för. Bi-
skop Ordass var inte den ende präs-
ten som utsattes för förföljelse. Ändå 
kunde han brevväxla med kristna 
i andra länder, t ex biskop Giertz i 
Sverige, och utländska vänner kunde 
trots allt avlägga besök hos honom. 
Och vid hans begravning fanns det 
åtskilliga internationella gäster. Lä-
ser man levnadsteckningen av Lajos 
Ordass framstår han som en man som 
var trofast mot Gud ord och den luth-
erska bekännelsen, som vågade stå 
fast, som förföljdes och behandlades 
orättfärdigt. Sådana kristna bekänna-
re manar till efterföljd i en värld där 
kristen tro hånas och motarbetas och 
där de kristna bekännarna utsätts för 
finare eller grövre förföljelser, eller  
t o m dödas för sin tros skull!

Biskopen i Vojvodina och hans syd-
slaviska och slovakiska lutheraner
På NÖ:s årsmöte berättade Slavom-
ir Slavik att hans organisation EVS 
inte bara arbetar i Slovakien, utan 
också i slovakiska byar i Serbien 
(se förra numret av vår tidning). Här 
nedan kommer litet om bakgrunden 
till de slovakiska bosättningarna i 
det landet, samt litet fakta om luthe-
ranerna i provinsen Vojvodina.

Den Slovakiska evangeliska kyr-



NORDISK ÖSTMISSION

20

kan av den augsburgska bekännel-
sen i Serbien leds av biskop Samuel 
Vrbovský, och har sitt säte i Novi 
Sad. Den staden ligger i Vojvodina, 
en del av Serbien. Det är ett områ-
de med många nationaliteter. Jag 
har sett en uppgift på att antalet är 
mellan tjugo och trettio! Även an-
talet kyrkosamfund är stort. Annars 
är den serbisk-ortodoxa kyrkan den 
stora kyrkan i Serbien, som omfattar 
84% av befolkningen. Fem procent 
är katoliker, och protestanter och 
andra är bara en procent av befolk-
ningen på 7,1 miljoner invånare.

Området utrymdes av turkarna, 
sedan de förlorat mot kejsarens trup-
per vid Wien 1683. Därför kom det 
många andra folkslag dit som kolo-
nister under 1700- och 1800-talen. 
Man kan nämna tyskar, ungrare, 
serber, kroater, rumäner, tjecker och 
slovaker. Slovakerna kom nog dit 
som flyktingar undan motreformatio-
nen i hemlandet. Ända fram till 1918 
tillhörde Vojvodina det habsburgska 
väldet i Donaumonarkin. Från 1867 
kallades den staten dubbelmonarkin 
Österrike-Ungern, och både Slova-
kien och Vojvodina hörde till den del 
som var konungariket Ungern. Men 
det ledde också till försök att magy-
arisera de icke-ungerska folkslagen. 
Slovakerna i nuvarande Serbien och 
slovakerna i Slovakien var alltså 
fram till första världskriget slut un-
dersåtar under kejsaren i Wien. Efter 
nämnda krig tillföll Vojvodina Ser-
bernas, kroaternas och slovenernas 

kungarike, vilket sedermera kom att 
kallas Jugoslavien. Efter detta rikes 
sönderfall hör alltså Vojvodina hem-
ma i Serbien, vilket bl.a. gjorde att 
man drabbades av krigen på Balkan, 
t.ex. bombningarna under 1999.

Kyrkans förhållanden till staten 
har reglerats 1930 och 2006, men den 
står fri i förhållande till densamma.

Först efter ett toleransedikt från 
kejsaren 1781 upphörde den evang-
eliska tron i Donaumonarkin att vara 
olaglig. Det ledde givetvis till en 
blomstring av kyrkolivet. För slova-
kerna var deras egen bibelöversätt-
ning viktig. När det gäller liturgin i 
de slovakiska församlingarna i Ser-
bien har man den gemensam med 
församlingarna i det gamla moder-
landet. 

Kyrkan har 49.000 medlemmar 
i 27 församlingar. En uppgift för 
några år sedan angav att dessa var 
moderförsamlingar, och att därtill 
kom 12 annexförsamlingar. Man har 
23 prästvigda Ordets tjänare, och 
har nytta av att det nu efter kom-
munismens fall finns möjligheter att 
reglera vem som äger den kyrkliga 
egendomen. I kommunistländerna 
tog nämligen staten kyrkans egen-
dom. Kyrkan är delad i fyra kon-
trakt, kallade ”seniorat”. De evang-
eliska slovakerna är alltså en av de 
många folkgrupper i Serbien och 
annorstädes, som lyckats bibehålla 
sina fäders tro och kultur under upp 
till hundratals år efter den frivilliga 
eller påtvingade folkvandringen. 
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Källor: László G Terray: He could 
not do otherwise, Grand Rapids 
1997 (en engelsk översättning av ett 
tyskt original. Detta original har sin 

tur bakgrund i författarens norska 
bok). Lutherischer Dienst 2/1999, 
3/2002, 2/2015.

Anders Eliasson

NÖ har även i år givit bidrag så 
att östeuropéer skulle kunna del-
ta i Corpus Christii sommarkon-
ferens. Här berättar pastor Oleg 
Schewtschenko om sina intryck.

För länge sedan ombads jag att sam-
la en grupp ungdomar, och komma 
till Corpus Christii konferens i Riga. 
Jag hade aldrig deltagit själv, och 
hade bara hört mycket om denna 
lutherska konferens. Somliga av er 
kanske vet att situationen i Ukraina 
inte är enkel, så det var inget enkelt 
arbete. Somligt folk sände in sina 
dokument sent, inbjudan behövde 
ändras, och vi hade bekymmer  med 
transporten. Det kändes som om 
allting var emot det hela. Så vi in-
ställde resan och var mycket sorgs-
na. Inget visum, ingen transport och 
ingen konferens. 

Jag var den ende som inte hade be-
hov av visum (ö.a. Oleg hade redan 
ett). Men jag ansåg det inte rättvist 
att komma. Men tack vare Jakob och 
Anders beslöt jag mig för att åka.

Det var för första gången. Men 
mycket snart hittade jag folk som 

hade varit i Ukraina, och jag kän-
de mig inte särskilt ensam. Det var 
en välsignelse att vara en del av en 
så trevlig skara lutheraner.  Många 
goda ämnen, och gemenskap med 
lutheraner från så många olika orter! 
Särskilt uppmuntrande var det att 
lyssna till underbar liturgi, predik-
ningar varje dag och till vår huvud-
talare Jacob Corzine. 

Det var mycket trevligt att vara 
en del av NYLT (Unga nordeuro-
peiska lutherska teologers nätverk). 
Att höra om de olika förhållandena 
för lutherska kyrkan i olika länder, 
och att tala om möjliga lösningar av 
svårigheter som bekännelsetrogna 
lutheraner möter nu för tiden. 

Jag återvände hem med en dröm 
om att få vara en del av Corpus 
Christii konferens 2016, och kanske 
kommer det att bli möjligt att ta med 
mer unga människor från Ukraina.

Tack för en så underbar kristlig tid 
i Riga, för ny vänskap och planer för 
oss i Ukraina.

I Honom
Pastor Oleg Schewtschenko 

övers fr engelska: AE

Mycken välsignelse,  
trots så många svårigheter
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Gåvoredovisning
April 2015
Gåvor      40 405 kr
Kollekter  11 512 kr
Summa 51 917 kr

Kollekter april
Fagereds pastorat 495, 
Naum 780, 
Uddevalla 700, 
Sätila och Hyssna 1030+1590, 
Södertälje 1515, 
Harestad 2816, 
Istorps pastorat 2586.

Begravningar april
Lennart Qvarfordh, Falkenberg, 
Gunvor Björkman, 
Elsa Karlsson.

Hyllningar april
Håkan Starke, Varberg, 
Carin Palmborg, Mariestad, 
Kerstin Andersson, Göteborgs Vasa.

Maj 2015
Gåvor       39 651 kr
Kollekter     4 230 kr
Summa  43 881 kr

Kollekter maj
Älekulla 110, 
Öxabäck 207, 
Malmberget 611, 
Ljungskile församling 651, 

Bro pastorat 82, 
Halmstads pastorat 203, 
S:t Nikolai (Halmstad) 2366.

Begravningar maj
Kerstin Bogren, Uddevalla, 
Elsie Andersson, Kyrkhult, 
Larry Gaardén, St. Höga (Jörlanda), 
Ester Augustsson, Träslöv (Läjet), 
Harry Eriksson.

Hyllningar maj
A-M Hidland, Örby, 
Maj-Britt Almerstam, Nylöse, 
Torbjörn och Maria Edebol, Bro, 
Erland och Kerstin Andersson, 
Krokstad.

Juni 2015
Gåvor  60 655 kr
Kollekter  13 932 kr
Summa  74 587 kr

Kollekter juni 
Göteryd 5491, 
S:t Nikolai (Halmstad) 289, 
Sätila pastorat 400, 
Kyrkhult 730, 
Rya (Åsbo kontrakt) 271, 
Ljungby (Sunnerbo) 656, 
Tynnered 1074, 
Söndrum-Vapnö 1430, 
Bro pastorat (Vikorne) 2046, 
Spekeröd-Ucklum 1441, 
Kyrkliga förbundet Lund 104.
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Begravningar juni
Ester Augustsson, Träslöv, 
Sigrid Johansson, 
Enar Svantesson, 
Örjan Viktorson, Bjurholm, 
Karin Svenungsson, Grinneröd, 
Inga C Lundberg, Jörlanda, 
Barbro Bernhardsson, Tuve, 
Paul Ljungkvist, Hultsfred, 
Birgit Bengtsson, Göteborg.

Hyllningar juni
Helfrid Åhsberg, Ås, 
Bror Andersson, Tostared, 
Johannes och Marie Eriksson,  
Hajom, 
Lars Henricsson, Horred, 
Gert Andreen, Göteborg.

Sykretsar andra kvartalet 2015
Bro pastorat 2682, 
Gestad norra 1000, 
Slätthög 4000.

Övriga upplysningar lämnas av kas-
sören, som f.ö. vill meddela följande:

Tack för allt som ni lämnar till vårt 
transportlager i Solberga i Bohus-
län. Vi tar emot begagnade kläder 
och en hel del annat. Senaste trans-
porten gick till Lettland. Vi har bru-
kat ha öppet lördagar 9-11.

Smalspår i Starý Smokovec. Foto Martin Wihlborg
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Miljömärkt Trycksak 3041 0834Litorapid Media AB, Göteborg 2015

Bilden på föregående uppslag, kan 
på ett sätt illustrera att det kristna 
livet är att gå på den smala vägen, 
och att kraften för en kristen kom-
mer ovanifrån. Det är om den vägen 
och om den Herre som ger kraften 
som NÖ vill vittna bland människ-
orna österut. Det gör vi genom att 
samarbeta med kristna, församlingar 
och kyrkor. Tack för de gåvor Ni ger 
till vårt arbete! Livet på vägen leds 
av den helige Ande genom Ordet, 
och vägen är banad av Frälsaren ge-
nom att han försonade all världens 

synder. Det är för hans skull jag blir 
frälst, inte för att jag håller mig inn-
anför skenorna på den smala vägen. 
Banan på bilden påminner också 
om att Kristi kyrka finns i många 
länder och att Guds ord förkunnas 
på många språk. Under dess livstid 
har nämligen överhetens makt utgått 
från Wien, Budapest, Prag och Bra-
tislava, och ortsnamnen har också 
spår av detta. Läs mer om resor i ös-
terled och kristet arbete i östländer-
na inne i tidningen!

Anders Eliasson

Den smala vägen med 
kraften ovanifrån


