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Jul i Ukraina. Bilden kommer från Ukrainska lutherska kyrkan.
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Det blev en händelserik natt för 
dessa fattiga herdar. Mörker och 
kyla ruvade över dem, denna den 
första julnatten. Plötsligt omgavs de 
av ett kraftigt ljussken. Herrens här-
lighet strålar omkring dem. De blev 
förskräckta, står det. Och vi förstår 
dem. Dessa enkla herdar får äng-
labesök. En budbärare sänd dit av 
Herren! Vad är det som händer?

Ängeln kommer med evangeli-
um att en Frälsare är född – en stor 
glädje för dessa och för hela folket! 
En himmelens härskara stämmer in 
i lovsången och prisar Herren: ”Ära 
vare Gud i höjden och frid på jor-
den bland människor till vilka han 
har behag.” Denna omtumlande 
händelse sätter herdarna i rörelse: 
”Låt oss nu gå till Betlehem och se 
det som där har skett…”. De skyn-
dar dit och finner Maria och Josef 
och barnet Jesus i krubban. De ifrå-
gasätter inte budskapet, de nyss fått. 
De tvivlar inte på vad ängeln säger. 
De går. Och de finner!

Nu ställs vi på nytt ännu en gång  
 

inför julens evangelium. Kommer 
du och jag att lyssna? Eller blir det 
allt det yttre, som fångar och sys-
selsätter våra tankar och sinnen? 
Låt oss göra som herdarna! Gå till 
Betlehem och se barnet i krubban. 
Guds egen Son! Men var finns vårt 
Betlehem? Det finns i Bibeln, i bö-
nekammaren, i gudstjänsten, i den 
kristna gemenskapen. Där möter vi 
Herren Jesus idag. Tillbed Honom, 
som bar och bär våra synder upp på 
korset! ”Näpsten (straffet) var lagd 
på Honom, för att vi skulle få frid, 
och genom Hans sår blir vi hela-
de.” (Jes.53:5) Med Herren Jesus 
kommer ett förlåtelse-rike, ett nå-
dens rike på jorden. Det trasiga och 
brutna och söndriga i våra liv får vi 
bekänna och lämna över till Herren. 
Han är ju Frälsaren. Han älskar dig 
och mig in i döden. Dessa goda ny-
heter får vi varje dag läsa och lyss-
na till i Bibeln. Gud är god! I Jesu 
namn AMEN.

En välsignad Julhelg önskar jag er 
alla i hem och kyrka!

Per-Åke Svensson

Betraktelse:

”Låt oss nu gå till Betlehem och se det 
som där har skett…” (Lukas 2:15)
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Om lidandet för Kristi skull
Vi får idag ofta höra om hur krist-
na blir förföljda och får lida för sin 
tro. Detta nummer innehåller några 
artiklar i ämnet. Det sker bl.a. i Mel-
lanöstern där Nordisk Östmission 
genom sitt stöd till radiomission på 
farsi på ett speciellt sätt blir påmin-
da om att man som kristen kan få 
lida just för att man vill vara kristen. 
Det sker också i andra länder, bl.a. 
en del länder i Afrika som annars 
har i huvudsak muslimsk befolk-
ning. Likadant har det varit, och är 
fortfarande i många kommunistis-
ka länder. Det är då viktigt att ha 
klart för sig, att detta egentligen inte 
är något underligt eller onormalt. 
Tvärtom, den som kan sin Bibel vet 
att detta är vad Frälsaren själv för-
utsade skulle inträffa. ”Saliga är de 
som blir förföljda för rättfärdighet-
ens skull” (Matt 5:10). Och vi ser 
från Apostlagärningar hur de första 
apostlarna efter det att de hade pi-
skats ”gick ut från Stora rådet, gla-
da över att de hade ansetts värdiga 
att lida smälek för namnets skull” 
(Apg. 5:41). Vi vet också från his-
torien hur det i kristenheten många 
gånger utbröt förföljelse av kristna. 
Inte minst vittnar kyrkans förste his-
toriker Eusebius, om detta många 
gånger i sin kyrkohistoria. Med det-
ta menar jag naturligtvis inte att vi  
skall släta över eller ursäkta lidandet 

men jag vill säga att det är en del av 
kristendomen. 

Samtidigt som det alltså finns många 
ute i världen som får lida för att de 
är kristna är vi i Sverige mycket 
förskonade från Kristuslidande. Jag 
menar inte att det inte alls finns, det 
finns visst många människor som 
får utstå hån och förakt för att de är 
kristna, men som helhet tror jag nog 
vi kan säga att det är ganska ofarligt 
att vara kristen i Sverige idag. Detta 
är något vi skall vara mycket glada 
och tacksamma för. Men det händer 
att jag ibland ställer mig frågan. ”Att 
jag inte behöver lida för att jag är 
kristen, kan det bero på att jag inte 
tillräckligt starkt bekänner att jag är 
kristen?” Jag menar inte att vi skall 
söka lidande och försöka provocera 
andra människor. Men jag tror att 
det är mycket viktigt att vi inte låter 
bli att bekänna vår kristna tro bara 
för risken att få lida.

Och så vill jag som vanligt i årets 
sista nummer önska er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År och 
samtidigt uttrycka en önskan om att 
ni alla vill fira den till minnet av att 
Gud själv tog mänsklig gestalt och 
kom hit till jorden för att lida myck-
et mer än vi någonsin kan tänka oss. 
Och det gjorde han för oss. 

Martin Wihlborg

Ordförandens spalt
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Från prästgårdens gavel syns S:t 
Elisabets kyrka bakom grenverket. 
Hemkommen efter min andra resa 
detta år till vännerna på Kronstadt, 
inne i Finska viken c:a 20 sjömil 
hitom Sankt Petersburg kan jag 
konstatera att jag för första gången 
kunde se kyrkan inifrån den gamla 
prästgården. Prästgården byggdes 
sannolikt samma tid som kyrkan 
runt mitten av 1800-talet. På Kron-
stadt har de flesta konfessioner fun-
nits representerade sedan stadens 
grundläggning 1703, efterhand med 
bl.a. två evangelisk-lutherska kyr-
kor (tyskarnas och letters – S:t Eli-
sabet samt finnars, svenskars och es-
ters – S:t Nicolai, nu riven). I denna 
mening är ön lite unik i Norden. Få 

miljöer har haft flera parallella för-
samlingssammanhang från början. 
De senaste decennierna har S:t Eli-
sabets prästgård fungerat som kon-
tor för Kronstadts vattenverk. Efter 
tidigare beslut av Putin ska nu också 
kyrkliga fastigheter som beslagtogs 
under Sovjet-eran lämnas tillbaka, 
men processen är dryg. För våra 
vänner handlar det om hur denna 
fastighet ska bli till välsignelse.

Diakon Pavel har nyss flyttat in 
med Ludmila och Timoteus, pap-
pa och mamma och elvaårig pojke, 
d.v.s. familjen Tsvetkov. Huset har 
sexton rum, som en av våra gam-
la bättre större prästgårdar på 453 
kvadratmeter. De behöver inte alla 
rummen. Till skillnad från kyrksalen 

En prästgård med kyrka på Kronstadt
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på kyrkans orgelläktare där c:a tret-
tital personer kan samlas, den som 
jag berättat om i tidigare artiklar (dit 
alla besökare behöver visa identitets-
handling eftersom den gamla kyrkan 
ännu är en del av stadens vattenverk), 
finns här en direkt ingång från gatan 
(sånär som på att någon måste låsa 
upp dörren var gång). Den ingången 
öppnar till en sal i prästgården som 
har det dubbla antalet platser. Ut-
maningen ligger i att det, förutom 
denna diakonfamilj, en längre tid 
handlat om två avgjorda vänner. Med 
dessa rader vill jag referera några 
funderingar som väcktes då jag och 
Ludmila drack förmiddagskaffe och 
Timoteus åt sin frukost. Som fond i 
samtalet såg jag ganska många vän-
ner som varit med och visat intresse. 
De flesta har nu av olika anledningar 
flyttat. Föregående förmiddag hade 
vi alla tre varit på Kronstadts hospice 
med den andre diakonen som hjälper 
till på ön, Aleksej, och fått förstå hur 
mycket man uppskattar hans insatser. 
Vi hade redan ätit vår frukost då Pa-
vel skulle till arbetet kl. 7.30.

Vad går att se av människor (1), 
miljöer (2), hur Jesus tar plats på 
Kronstadts gator idag (3)? Hur ser 
söndags- och vardagsgudstjänst ut 
(4) och hur kommentera frågan var-
för vi är här (5)?

Redan första kvällen hade det bli-
vit tydligt att det skiftar hur många 
av de gamla vännerna (1) vi nu kan 
och vill minnas. Det är kanske inte 
självklart att anknyta till fler än 

de nu kvarvarande två? Varje rum 
(inneboende) eller lägenhet där 
Kristus välkomnas och prästen kan 
fira mässan, och kanske välsigna 
hemmet, har avgörande betydelse 
för att levandegöra Jesu närvaro 
bland oss.

På frågan om vilka miljöer som 
idag kan ses som relevanta att an-
knyta till (2) så var en självklar punkt 
pojkens skolklass. Men med tanke på 
hans myckna magont, kanske ändå 
inte självklart. Ludmila arbetar själv 
på förskola där hon vid anställningen 
fått förstå att hon inte hade tillåtel-
se att ta upp religiösa spörsmål med 
barnen. Jag kunde bara bekräfta att 
detsamma gäller hos oss. I bästa fall 
kan vi utveckla hospicearbetet så att 
hon eller Pavel kan sitta med patien-
terna en dag i månaden.

Familjen hade sparat ett infoblad 
om biblioteket – där finns måhända 
fler miljöer. Närmaste gemensamma 
miljön är nog ändå församlingen på 
sydsidan om viken, Tyris’(ry. Tiurjo) 
församling, där Pavel regelbundet 
hjälper till. Kyrkoherden Alexander 
Chlynof i Tyris (fi. Tyrö) är ett gott 
stöd. Ludmila berättar att på andra 
ställen som de varit på har de flesta 
valt att följa bibelstudier via internet.

Vi samtalade om vad det gör för 
skillnad för människor idag att se 
Jesus på Kronstadts gator (3). Jag 
tror det är som skillnaden mellan 
himmel och helvete.

Vidare funderade vi på hur söndags-
gudstjänsten ser ut till vardags (4). 
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Jag hade vid en kvällsmässa före-
gående kväll inne i S:t Maria kyrka 
inne i Sankt Petersburg hört präs-
ten lägga ut delar av Romarbrevets 
femtonde kapitel och påminna om 
att vi tjänar Gud och människor alla 
dagar. I samtalet kunde vi se (ung-
doms-) lägrens möjligheter att hål-
la ihop bön och vardag. Jag trodde 
att det var därför som jag fått den-
na tillsynes omöjliga uppgift av 
biskopen. Han visste att här mötte 
ett tiotal ungdomar tro och omsorg, 
inte minst på den första församlings-
gruppens läger.

Hur skulle Ludmila motivera för-
samlingslivet här (5)? Handlar det 
om en verksamhet på Kronstadt; ett 
arbete för eller i staden? Vad ska 
vi svara på frågan varför vi är här? 
Ludmila stryker under församlingen/ 
kyrkan som räddningens ark i alla 
tiders hav d.v.s. att människor ska 
räddas för evigt liv. Jag kan tänka 
att också bönen på plats för stadens 
frälsning är ett starkt skäl för den 
tjänst de fullgör mitt i alla vardags-
bestyr, att församlingens bön och 
förbön berör människors och stadens 
hjärta. Svaret på frågan hur huset 
kan brukas för detta syfte kvarstår. 
En väldigt konkret fråga är hur man 
ska finansiera värme-, el- och vatten-
kostnaderna kommande vinter. Frå-
gan skulle behandlas på motsvaran-
de höstens kyrkomöte (ELKIR har 
prel. 15.000 medlemmar i Ryssland).

Välkommen med på sommarens 
resa till Finska vikens inre 27/7-3/8 

-16. Förra resan (2014) satt vi lördag 
kväll och samtalade om mission i 
Tyris. I år kan vi troligtvis göra sam-
ma sak i denna prästgård på Kron-
stadt. Jag besöker gärna er gemen-
skap och berättar mer om så också 
utan tal om några resor. Närmast 
samlar jag in gåvor för att kunna 
öppna upp den elisabetinska gamla 
nu igensatta kyrkporten (så kan min 
ortodoxa vän benämna kyrkan. Han 
f.ö. blev överväldigad över beskedet 
att vi nu får ta den gamla prästgår-
den i bruk igen). Insamlingsmålet är 
50.000 Skr. Nu har jag 16.000 Skr.
Välkommen att medverka i förbö-
nen för arbetet. Det finns många 
likheter med situationen i vårt land. 
Mvh Jonas Nilsson 076 063 15 49.
www.baltikmost.se

Bön av den gamle ortodoxe kyr-
koherden Johannes av Kronstadt 
som nu finns i Ingermanländska kyr-
kans nya psalmbok:

Herre, ditt Namn är Kärlek.
Förkasta inte mig som felar.
Ditt Namn är Kraft.
Stärk mig, som tröttnar och faller.
Ditt Namn är Ljus.
Upplys min själ som är förmörkad 
av livets lidelser.
Ditt Namn är Frid.
Ge din frid åt min rastlösa själ.
Ditt Namn är Nåd.
Upphör inte att benåda mig.
I Jesu Namn. Amen.
(övers. V. Volodin)

Jonas Nilsson
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Vi har klippt några rader från or-
ganisationen Open Doors’ hemsida 
som vi tar med här. NÖ understödjer 
sedan många år radiosändningar 
på persiska.

Situationen för de kristna i Iran 
har förvärrats, och förföljelsens 
grundorsak är framför allt islamis-
tisk extremism, men även religiös 
arrogans är en orsak till förföljelse. 
Shiaislam är en statsreligion och alla 
lagar ska ligga i linje med den offi-
ciella tolkningen av sharialagen.

Enligt regimen får endast arme-
nier och assyrier vara kristna. Etnis-
ka iranier är per definition muslimer 
och av den anledningen ses kristna 
som avfällingar. Detta leder till att 
nästan all kristen verksamhet är il-
legal (speciellt när det framställs på 
farsi/persiska) - allt från evangelisa-
tion till Bibelundervisning, publice-
ring av kristen litteratur eller Bibeln 
samt att predika på farsi.

Äldre kristna samfund är ange-
lägna om att behålla sina egna sam-
fund som det enda legitima. Vissa 
ledare från olika historiska kristna 
samfund utövar förtryck mot andra 
icke-traditionella kristna grupper i 
landet. Även andra religiösa minori-
teter får sina rättigheter kränkta. Mi-
noritetsgrupper som judar, bahaier, 
Zarathustraanhängare, sunni– och 
dervischmuslimer utstår också för-

följelser. Framför allt gäller det re-
ligioner som inte är erkända av kon-
stitutionen, som exempelvis Bahai.

De som får utstå mest förföljel-
se är kristna som konverterat från 
islam. Men även icke-traditionella 
kristna grupper, som protestanter, 
speciellt de som evangeliserar bland 
muslimer eller som själva anses vara 
muslimer (andra generationen kon-
vertiter) får utstå extra mycket för-
följelse. Det finns ett tryck på krist-
na i alla delar av livet (privat, familj, 
samhälle, nationellt och försam-
lingslivet). Trycket mot de kristna 
ökar och kommer framför allt från 
regimen och från den egna familjen.

Det är också vanligt att kristna 
häktas i Iran. Under rapporterings-
perioden för WWL (1 november 
2013-31 oktober 2014) arresterades 
minst 75 kristna. Ännu fler kristna 
dömdes till fängelse och trycket 
på de häktade har ökat och innebär 
både fysisk- och psykisk misshan-
del. Flera kristna har tvingats lämna 
sina hem för att fly till andra länder.

Förväntningarna var höga när pre-
sidenten Rouhani tog makten 2013, 
men hans makt är väldigt begränsad 
och på kort sikt ser det inte ut att bli 
några förändringar eller förbättring-
ar för landets religiösa minoriteter.
WWL=Open Doors’ World Watch 
List

Exempel på förföljelse av kristna 1
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NÖ-tidningen återkommer1 här till 
ämnet ”jul i Ukraina”. Denna gång 
är det pastor Oleg Schewtschenko2 

som berättar.
När jag ombads att skriva om jul i 

mitt hemland, tänkte jag att redaktö-
rerna förställde sig att jag kunde be-
skriva traditionell julsed och julmat 
som många människor tillämpade 
här. Jag kan inte skriva på det sättet, 
eftersom jag kommer från ett land, 
som på många sätt har blivit främ-
mande för julen. Så, i stället för att 
skriva om ukrainska julseder i all-
mänhet, vill jag dela med mig av en 
ukrainsk jul, min jul.

Jag föddes i Dnjepropetrovsk 
(ukr. Dnipropetrovsk), en storstad 
(med nästan 2 miljoner invånare) i 
östra Ukraina. Jag kommer från en 
mycket vanlig familj, åtminstone 
när det gäller julfirande.

Ukrainare firar jul, men inte på 
det vanliga västerländska datumet 
25 december. I stället för att följa er 
gregorianska (västliga) kalender, fi-
rar man jul den 7 januari, enligt den 
julianska (den östliga, ortodoxa) ka-
lendern3. Men julen har inte alltid 
firats i Ukraina.

Under en lång tid var inte julen nå-
gon stor sak bland mina vänner eller 

min familjs vänner. Jag antar att det 
beror på att kommunisterna under 
en tid av 70 år försökte att med kraft 
förstöra kristendomen och ta bort 
Kristus från folkets kultur, tradition 
och minne. Man måste föreställa sig 
följden av deras arbete efter ett antal 
släktled, då det fanns människor som 
aldrig hade hört något om detta på 
det rätta sättet. Folk brydde sig inte 
så mycket om julen. Brännpunkten 
var helt och hållet nyårsafton. Den-
na var en betydelsefull tidpunkt i 
folkets kalender. Det var tillfället 
då man prydde sina hem. Man satte 
fram ett nyårsträd (istället för en jul-
gran), full med leksaker, ljus, ringar 
och kulor. Folk gav varandra gåvor. 
Man stannade upp hela natten för att 
fira nyår tillsammans med sina bästa 
vänner. Borden fylldes med mat och 
dryck. Det blev ännu ett ögonblick 
då man glömde, eller t o m flydde 
från, vardagens alla svårigheter och 
bittra ting, för att hoppas på en god 
och lysande framtid.

Somliga kunde gå till den orto-
doxa kyrkan och tända levande ljus 
framför ikonerna och be till ett av 
helgonen. Kanske stannade de kvar 
en stund under liturgin, utan att bry 
sig så mycket om prästen. Jag gissar 

En ukrainares jul – Olegs julfirande

1 Jfr NÖ 4/2013
2  Liksom i en del andra fall, som t ex framlidne missionären Waldemar Wardaschko,  

har här använts tysk transkription. Med svensk transkription skulle det bli Sjevtjenko.
3  D.v.s. 25 december infaller (sedan år 1900) i den julianska kalendern när det är den  

7 januari enligt den gregorianska. Se mer i egen ruta.
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att jag föddes under en tid då julen 
nästan helt hade glömts bort och för-
svunnit ur folks minnen.

Efter att Sovjetunionen hade säck-
at ihop, och när Guds ords evange-
lium kunde förkunnas mer öppet, 
upptäckte fler människor något när 
de, likt mig, för första gången hörde 
berättelsen om Jesus, hans födel-
se, liv, död och uppståndelse. Man 
hörde om vad högtider som påsk, 
pingst och jul egentligen betydde. 
Jag minns när jag för första gången 
hörde om Jesu födelse. Först kunde 
jag inte förstå varför vi alltid avbild-
ade Jesus som ett litet barn, och inte 
firade hans födelsedag genom att 
stryka under hur gammal han borde 
vara nu. Därefter upptäckte jag i Bi-
beln att hans födelsedag inte var en 
vanlig födelsedag. Det var Gud själv 
som hade fötts. Den helige, evige 
och allsmäktige Gudens Son kom 
till jorden och föddes som människa. 
Han gjorde allt för oss, sitt folk, som 
skapats till hans avbild, men som 
syndade och bröt med Gud. Han 
föddes för att dö för mig, så att jag 
skulle kunna få evigt liv genom tron 
på honom. I det ögonblicket blev 
jag chockerad: ”Hur länge kommer 
detta att hålla på? Hur många jular 
kommer vi att uppmärksamma Jesu 
födelse utan att någonsin komma till 
honom, födelsedagsbarnet som fräl-
ser?” Jag kommer aldrig att glömma 
min första jul med Jesus. Jag gissar 
det var julafton 1994, när jag lyss-
nade på julevangeliet som lästes. 

Jag hörde också förutsägelserna i 
Gamla testamentet, långt före hans 
ankomst, och pastorns utläggning i 
predikan nådde slutligen mig. Det 
var också första gången som jag 
hörde och sjöng med i så många av 
de gamla tyska julsångerna som är 
så välkända för er.

Denna första jul förändrade myck-
et för min familj. Jag kommer ihåg 
att någon från kyrkan gav mig min 
första julklapp. Jag glömmer ald-
rig vad som sades till mig ”Denna 
gåva är bara en liten påminnelse om 
eller symbol för den allra underful-
laste gåvan från Gud, vilken vi har 
fått i hans Sons födelse!” Det rörde 
inte mig (vilket tidigare gåvor hade 
gjort), för att bara göra mig glad. 
Gåvan som blev mig given rörde 
sig också om Honom! Vi kom hem 
mycket tankfulla och tysta, men 
med en stor glädje, under det att vi 
tänkte på julen och dess betydelse 
för denna världen och för vår familj. 
”Kan varje dag vara en juldag?” 
frågade min syster, när hon nästan 
hade somnat med sin julklapp i sina 
armar. ”Nej, men en sak är säker! Vi 
kommer att fira Hans födelse varje 
dag!” Efter detta blev julen en av de 
viktigaste högtiderna för mig och 
min familj. Nyårsafton var inte lika 
betydelsefull som tidigare.

Efter denna första jul, har jag haft 
många andra. Under adventstiden 
försöker jag berätta för mina vän-
ner om julen och dess betydelse för 
mitt liv och hela världen, om ett nytt 
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hopp och en ny glädje, om tro och 
en orsak för att leva. Jag önskade att 
fler människor fick möjligheten att 
få julgåvan med stort j. (Vet ni, jag 
har inte givit upp ännu!)

Jag önskar er alla det som kom till 
mig den där dagen: en underbar jul 
i närvaro av vår Gud och Frälsare 

Jesus Kristus. Och kanske, också, 
ögon att se hur Herren till äventyrs 
använder dig detta år för att ge ju-
lens glädje tillsammans med Honom 
åt din familj och dina vänner.

Oleg Schewtschenko
pastor i SELKU

Övers (fr engelska): A.E.

Gamla och nya kalenderstilen i öst och väst
Den gregorianska kalendern, be-
nämnd efter den påve som fanns 
då, eller ”nya stilen” infördes i ka-
tolska länder på slutet av 1500-ta-
let. Man hade upptäckt att det 
hade varit för många skottdagar 
under århundradenas lopp. I fort-
sättningen skulle jämna hundratal 
år vara skottår endast var fjärde 
gång, alltså 1600, 2000 o.s.v. Den 
julianska kalendern, uppkallad ef-
ter Julius Caesar, eller ”gamla sti-
len” kom dock att fortsatt använ-
das i protestantiska och ortodoxa 
länder. Men den gregorianska 
kalendern infördes även där efter 
hand. I Sverige bytte man 1753 
och i Ryssland 1918. Ortodoxa 
kyrkan har dock på många ställ-
en, bl.a. i Ryssland och Ukraina, 
behållit den gamla stilen, som det 
framgår av Olegs artikel. När Gus-
tav II Adolf dog var skillnaden 10 
dagar, när Sverige bytte 11 dagar 
(så många dagar försvann i fe-
bruari det året) och sedan år 1900 
har det varit 13 dagars skillnad. 

Innevarande århundrade medför 
ingen skillnad mot 1900-talet ef-
tersom år 2000 var skottår. Därför 
kan man få vara med om att både 
jul och påsk firas två gånger i en 
del länder, en gång för protestan-
ter och katoliker och en annan för 
ortodoxa. Påsk kan dock infalla 
samtidigt i bägge kalendrarna, 
vilket skedde t.ex. 2001. När det 
är skilda påskdagar är inte alltid 
skillnaden densamma, så som det 
är vid jul och andra fasta helgda-
gar. I bägge fallen utgår man när 
det gäller påsken från månen och 
vårdagjämningen. Det är inte hel-
ler så att man firar jul på tretton-
dedagen enligt den julianska ka-
lendern, utan 25 december infaller 
när vi har 7 januari. Det finns orto-
doxa kyrkor som har den nya sti-
len. Ett undantag åt andra hållet är 
den Ukrainska lutherska kyrkan, 
som följer den gamla stilen, vilket 
inte de mer ”västliga” lutheraner-
na i DELKU och SELKU gör.

Anders Eliasson
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För några år sedan (NÖ 3/2008 un-
der överskriften Galizien med z) 
skrev undertecknad några rader om 
staden Ivano Frankivsk i den del av 
västra Ukraina som kallas Galizien, 
ett område som bytt överhet flera 
gånger. I höst har man kunnat läsa 
att årets nobelpristagare i litteratur är 
född i den staden, som tidigare hette 
Stanislaviv (Stanislau på tyska).

Jag har också börjat läsa en bok 
som har anknytning till Stanislau. 
Den är skriven av en norrman, Ray-
mond Lillevik, och är egentligen 
dennes doktorsavhandling. Den 
handlar om tre judar, varav åtmins-
tone två var rabbiner, som under 
1800-talet blev Jesus-troende, d.v.s. 
kristna. Det fanns många judar i 
Östeuropa, och åtskilliga blev av 
olika anledningar kristna.

Dr Lillevik behandlar i sin bok 
Rudolf Hermann (Chaim) Gurland 
(1831-1905), Christian Theophilus 
Lucky (äv. Chaim Jedidja Pollak) 
(1851-1916) och Isaac Lichtenstein 
(1825-1908). Av dessa tre var Lich-
tenstein verksam i Ungern.

Gurland, som föddes i Vilnius, 
döptes 1864 i Kisjinev (i nuvarande 
Moldavien) och blev efter sin om-
vändelse luthersk pastor i Baltikum, 
närmare bestämt i Kurland. Där 
verkade han i en stad som på tyska 
kallas Mitau (på lettiska Jelgava). 

Under sina sista levnadsår var han 
dock, efter en kort tid i Riga, jude-
missionär i Odessa vid Svarta Havet 
och det var i den staden han dog. 
Trots att han vistades på vitt spridda 
platser kunde han leva som rysk un-
dersåte, vilket visar det ryska rikets 
storlek på den tiden.

Lucky bodde under åren 1890-
1914 i Stanislaviv, och hade under 
den tiden kontakt med Theodor 
Zöckler, vilken jag nämnde i min ar-
tikel 2008. Zöckler hade kommit till 
Stanislaviv som judemissionär, men 
blev sedan pastor i en luthersk för-
samling under många år. Om Lucky 
berättades det att han gick till syna-
gogan på lördagen och till kyrkan på 
söndagen. Han synes ha velat behål-
la judiska seder och bruk även för 
kristna hebréer. Under hans tid i sta-
den tillhörde den Österrike-Ungern, 
alltså samma rike som Lichtenstein 
vistades i. Stormakterna i Östeuro-
pa på den tiden var, som framgår 
här, Donaumonarkin med kejsare 
i Wien och Ryssland med tsar i S:t 
Petersburg. På många ställen i dessa 
riken bestod befolkningen av olika 
folkslag, med olika tungomål och 
olika kristna bekännelser, även om 
ett slag utav dessa tre företeelser var 
dominerande på en ort eller ett om-
råde.

A.E.

Kurland, Galizien och Odessa
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Det är ett faktum att Rysslands krig 
mot Ukraina fortsätter även om man 
inte pratar så mycket om det, och att 
det inte heller finns på nyheterna. 
Ukraina blöder, skrev jag i en arti-
kel i NÖ:s tidning för ett år sedan. 
Kriget i östra Ukraina har blivit som 
ett sår som blöder i landet, som man 
försökt plåstra om, men inte har 
lyckats stoppa. Infektionen har spri-
dit sig, och såret varar.

Ukrainas president Petro Porosjen-
ko, har återigen erbjudit en form av 
autonom status för de östra delarna. 
Många av separatisterna var för det-
ta förslag, men generalerna från de 
så kallade DNR och LNR (Donetsks 
och Luhansks folkrepubliker) avböj-
de förslaget. De fortsätter att kriga, ta 
mer mark. Kremls plan är att desta-
bilisera och skapa oro i Ukraina.

Enligt Minskavtalet har nu båda 
sidorna dragit tillbaka tunga va-
pen. Ryssland fortsätter dock under 
Putins befäl, att föra in vapen, och 
soldater. Detta sker genom så kall-
ade humanitära konvojer. Ryska sol-
dater provocerar den Ukrainska ar-
men. Mer än 3 miljoner människor, 
inräknat halvön Krim, som ockupe-
rades 2014, har varit tvungna att fly 
från sina hem på grund av Rysslands 
krig i Ukraina.

Flyktingarna från Östra Ukrai-
na, som befinner sig i vår kommun 
Bobrovitsa, har inget hopp om 

att kunna återvända till sina hem. 
Hemmen är antingen bombade, el-
ler tagna i besittning av ryska sol-
dater eller står tomma och förfaller. 
De berättar för oss, vad som händer 
i deras hemtrakter.

Smyginvasionen av östra Ukrai-
na fortsätter. De ockuperade om-
rådena blir russifierade. Numera 
används ryska rubel, istället för 
ukrainska hryvnja, i affärer m.m. 

Det glömda kriget

Hon har sin fars medalj eftersom hennes 
far, Andrij Matvienko, dog förra somma-
ren, när han kämpade för att försvara 
sitt och sin dotters hemland, Ukraina, 
från invasion av ryska soldater. Medal-
jen är inte pappa. Han kommer aldrig 
mer hem.
Foto: Julia Chodor Beloborodov
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Många är oroliga för att de måste 
byta ut sina ukrainska pass till rys-
ka pass. Man måste välja. Vill man 
bo kvar i de ockuperade områdena 
måste man ha ryskt pass.

Flyktingarna i vår kommunstad 
Bobrovitsa, är tacksamma för den 
hjälp de får. Barnens Ambassad har 
kunnat ge flyktingboendet två spisar, 
en tvättmaskin och ett kylskåp, hus-
geråd, täcken m.m. Barnen har fått 
kläder så att de kan gå i skolan. De 
fick inget med sig då de var tvungna 
att fly hals över huvud. De har också 
fått hjälp i det juridiska, sina rättig-
heter, samt medicinsk hjälp m.m.  

Vi på Barnens Ambassad, är tack-
samma till Nordisk Östmission, som 
har detta som sitt projekt.

Bed för våra syskon från olika de-
lar av landet, som åker med hjälp till 
de ockuperade platserna! Bed också 
 för syskonen i krigszonen som för-

Vid kaffebordet. Glada kvinnor, trots 
alla svårigheter de går igenom.

Bild från köket. Köttkvarnen

Mamma med sitt barn. Tacksam att de 
kan bo där det är lugnt, och att barnen 
kan gå i skolan.
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Flyktingar – en sak för NÖ
Som framgår av Boas’ artikel har NÖ möjligheter att hjälpa flyktingar. 
Det är egentligen en gammal sak. Våra tidigare missionärer som von 
Koch, Tomaschewsky, Popovic och Wardaschko arbetade under järnri-
dåns tid bland människor som var på flykt från öst till väst. I Tyskland 
bodde det många slaver som hade lämnat sina fädernesland i samband 
med andra världskriget. Wardaschko var själv en flykting som kunde 
återvända till Ukraina när järnridån försvann. Ja, även så tidigt som på 
1920- och 30-talen arbetade K von Koch med ryska flyktingar i Terijoki 
som då låg i finska Karelen. Sedan hjälpte han flyktingar i Danmark och 
hade bibelkurser för folk från öst.

A.E.

Den ensamma damen berättar att detta 
är det tredje kriget, som hon genomlever.

följs, och trakasseras av separatister-
na, av soldaterna! Men de har trots 
detta, genom alla dessa svårigheter, 
bara styrkts i sin tro. De hjälper alla 
som behöver hjälp, trots att de själva 
kan falla för en kula.

 Vad som händer härnäst, vet vi 
inte, men Herren vet!

Men vad vi vet, är att Guds upp-
drag inte är slut för oss här. Barnens 
Ambassad fortsätter att hjälpa den 
svage, speciellt barn, utan att för-
tröttas. För oss har inte uppdraget 
förändrats, däremot har omständig-
heterna runt omkring förändrats.

Världen tittar på!! GLÖM INTE 
UKRAINA! Bed för barnen som li-
der! Bed för oss på Barnens Ambas-
sad! Bed för Ukraina!

Boas Adolphi
Anm. Boas syns på bilden på sid 10 
i NÖ 2/2015. Boas är t.h. i bilden, 
inte t.v. som det står. Detta är alltså 
en rättelse.
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Tack för fortsatt bön för våra bröder 
och systrar, vilka förföljs. De ut-
trycker sin tacksamhet för ert stöd i 
bön. Säkerhetspolisen har försökt att 
locka några av dem med erbjudande 
om samarbete i utbyte mot att slippa 
bli anklagade, t ex skulle de bli fria 
genom att lura andra eller att bli spi-
on. Hittills har alla stått emot!

Vi har inte haft kontakt med +++. 
Via tredje part har hörts att hon för-
bjudits att kommunicera med någon 
troende och att hon övervakas för 
att man skall vara säker på att hon 
lyder. +++ är så uppskrämd att hon 
är mycket noga med att inte väcka 
någon misstanke. Tydligen är hon 
alltjämt under utfrågning av hem-
liga polisen vid olika tillfällen. En 
gång under förhör svimmade hon 
och måste föras till sjukhus för vård 

under tre dagar. När hon återhämtat 
sig och kommit i ordning förvänta-
des hon att återvända till arbetet.

Alla som blivit fängslade under 
sommaren och blivit släppta mot 
borgen väntar fortfarande på att bli 
hörda i domstol. Dessa väntansdagar 
i osäkerhet är mycket svåra för dem. 
Förhören har orsakat att de inte litar 
på varandra, och därför längtar de 
efter bibelstudier och kristen gemen-
skap. Många av dem kämpar med 
sin försörjning eftersom de förlorat 
sina arbeten eller blivit berövade sina 
inkomstkällor. Vi skulle gärna vilja 
hjälpa dem med arvode till advokat 
för att försvara dem vid domstolsför-
handlingarna. Vi tror att dessa för-
handlingar kommer att äga rum inom 
två till tre månader.

Övers BW

Exempel på förföljelse av kristna 2

Nordisk Östmission tackar varmt och innerligt 
sina många medarbetare och gåvogivare 

för det gångna årets trofasta stöd och arbete
 i missionsverksamheten och önskar en riktigt 

God jul och ett välsignat nytt år!



NORDISK ÖSTMISSION

16

I förra numret av vårt blad berät-
tade pastor Bevz från SELKU om 
hur hans församling försöker hjälpa 
krigsoffer i Ukraina. I senaste num-
ret av Lutherischer Dienst kan man 
läsa om hur man även från DELKU 
(ett annat av de lutherska samfunden 
i Ukraina) gör insatser.

Även i tidningen Ljus i Öster har 
man skrivit om de kristnas situation 
i de områden där det råder skym-
ningsläge eller krigstillstånd.

Det har kommit till vår kännedom 
att vad man skulle kunna kalla An-

dra Krimkriget har medfört svårig-
heter för lutheraner på halvön Krim. 
T.ex. hör några församlingar, som 
tidigare förmodligen varit en del 
av DELKU, nu hemma under en 
rysk motsvarighet, enligt vad ovan 
nämnda LD berättar.

F ö fanns det under den senare de-
len av tsardömet (1832-) en gemen-
sam kyrklig överhet, med tsarens 
godkännande, för de lutherska för-
samlingarna i hans rike, med undan-
tag för storfurstendömet Finland.

A.E.

Skymningsläge

Följ med!
Sommaren 2016 (27/7–3/8) planerar Nordisk Östmission ar-
rangera en kyrkresa till Finska vikens inre. Som medresenär på 
liknande tidigare genomförd resa kan jag varmt rekommendera 
att följa med på en närmast unik resa. Förutom inblick i ing-
ermanländskt kyrkoliv innehåller resan inslag av rysk/svensk 
historia, besök i Europas tredje största stad (Sankt Petersburg), 
rysk kultur inkl. rysk-ortodoxa kyrkan - allt med känslan av att 
befinna sig just i det gränsland där öst möter väst.  

Att resan genomförs under enkla former med utnyttjande av 
kollektiva färdmedel är ett plus som gör att man kommer när-
mare det ryska samhället. För vidare information hänvisas till 
reseledare Jonas Nilsson, tel. 076-063 15 49.

Anders Svensson
Rysslandsresenär  
sommaren 2014
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I samband med Sovjetunionens 
upplösning i början av 1990-talet 
blev Ukraina ett av huvudländerna i 
Nordisk Östmissions kallelse att tjä-
na i missionen. Genom pastor Wal-
demar Wardaschko, född i Charkiv, 
blev vårt första uppdrag Ukraina 
och den lutherska församlingen i 
Charkiv. Härifrån har vårt arbete ut-
vidgats över stora delar landet.

Landet är idag återigen utsatt 
för stora prövningar och lidanden 
både inåt och utåt, framförallt det 
sistnämnda. Hur har det blivit så? 
Landet är ett av de största i Europa 
både vad avser befolkning och geo-
grafi. Ett av svaren kan man utläsa 
av Ukrainas historia, som i många 
hänseenden kan liknas vid en Via 
Dolorosa. För att våra givare skall 
förstå vikten av att vi efter förmåga 
nu stödjer det prövade landet skall 
här kort sammanfattas hur Ukraina 
blivit det vad det är idag. Huvudkäl-
la är Peter Johnssons bok Ukraina i 
historien.

Ukraina kännetecknas framfö-
rallt av den bördiga jorden, den s.k. 
svartjorden, förekomsten av kol och 
järnmalm samt av gas- och oljefyn-
digheter i Svarta havet utanför Krim. 
Här är en förklaring till att allehanda 
makthavare under tidens gång riktat 
in sig på att erövra landet.

Landet blev ursprungligen befol-
kat av invandrare både från öster 
och syd, bl.a. skyter och greker. 
Runt Svarta havet uppstod bosätt-
ningar, som så småningom övertogs 
av romarna. Nästa invasion stod 
goterna för från norr med utgångs-
punkt i Skandinavien. De grundade 
ett rike i södra Ukraina på 200-ta-
let. Detta sträckte sig från Azovska 
sjön upp till Dnjepr och vidare bort 
mot Donau i Rumänien och Wisła 
i Polen. De skapade ett skriftspråk 
och med dem kom också kristendo-
men in i området. Här skapades en 
bibelöversättning, som kom att bli 
mycket känd, Silverbibeln, som så 
småningom blev svensk krigsbyte 
och nu förvaras i Uppsala univer-
sitetsbibliotek, Carolina Rediviva. 
Goterna kom sedan att bli ett av 
folkvandringsfolken i Europa, vilka 
åstadkom en stor oreda var de drog 
fram. Goterna följdes av hunnerna, 
kända för sina härjningar och dessa i 
sin tur av andra. 

Kiev Rus
Därmed är vi framme vid det första 
stora riket i Ukraina. Kiev Rus. Från 
nordväst uppenbarade sig de sjöfa-
rande vikingarna, som längs floder-
na, t. ex. Dnjepr, sökte sig till Svarta 
Havet och kejsarens Konstantino-

Ukrainas lidandesväg eller vart har 
Ukraina varit på väg?
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Kyrkan, mongolen och kosacken har alla spelat en roll i Ukrainas historia.
Foton: Anders Olsson.
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pel. Vikingarna anlade på 600-talet 
köpstaden Holmgård, Novgorod. 
Här kom de i huvudsak i beröring 
med finska stammar, som utgjor-
de den ursprungliga befolkningen i 
nuvarande Ryssland. Slaverna, som 
ersatte dem, hade ännu inte nått dit 
från sin urplats, Karpaterna. Be-
teckningen rus är sålunda inte lika 
med ryssar utan anger det nordiska 
ursprunget. Från Holmgård sökte de 
sig söderut och grundade ett rike i 
Kiev, Könungagård. Detta rike kom 
sedan att expandera längs Dnjepr och 
bli omfattande. Ruriksätten blev den 
som förde riket framåt, särskilt un-
der 800- och 900-talen, Under den-
na tid kom kristen tro från Konstan-
tinopel att vinna anhängare. År 860 
döptes fursten Askold. Över hans 
grav byggdes troligen den första 
kyrkan i Kiev. Det slutliga kristnan-
det av riket skedde under 900-talet 
genom storfursten Volodymyr, för 
oss känd som Vladimir. Under hans 
tid kom rikets guldålder, som varade 
ett stycke in på 1100-talet. Utrikes-
politiskt sträckte man sig västerut 
för att kontrollera handeln med bl. a 
det tyska riket. Kontakterna västerut 
medförde att giftermål ingicks med 
kungahus i väst. En prinsessa giftes 
bort med den tyske kejsaren Henrik 
IV. En gemål hämtades från Eng-
land. Kiev Rus var ett av de största 
rikena i det medeltida Europa och 
sträckte sig från Ladoga i norr ned 
mot södra Ukraina. Befolkningen 
bestod till största delen av bönder 

och borgare och dessa var fria men 
skattskyldiga till staten. De var ett 
ganska löst sammanhållet rike, men 
i samma nivå som Västeuropa med 
två- och treskifte i jordbruket. Även 
kulturellt kom framförallt genom 
klostren utveckling av skolor att ge 
anknytning västerut med påverkan 
därifrån. Detta medeltida imperium 
mötte som så många andra imperier 
sitt öde genom inbördes strider. Den 
nordvästra delen bröt sig ut och där-
med började upplösningen.

Ukrainas Via Dolorosa (lidandes-
väg) började med mongolanstorm-
ningen och fortsätter ända in i vårt 
millennium.

Mongolerna
Ett stycke in på 1200-talet hade 
mongolerna börjat utvidga sitt om-
råde österut mot Kina under den 
ökände Djingis Khan. Hans sö-
ner fortsatte västerut och erövrade 
snabbt det begynnande furstendö-
met i Moskva och därefter Kiev 
Rus, gick så vidare västerut mot Po-
len och Ungern, samt nådde fram till 
Adriatiska havet. Mongolerna bryd-
de sig inte om religionstillhörighet 
utan krävde in skatter. I detta stora 
rike kunde furstarna manövrera sig 
fram om de bara höll sig väl med 
khanen i Karakorum. De som bäst 
förstod detta var de ryska furstarna 
i Moskva, som nu börjat göra sig 
gällande. Från Karpaterna hade sla-
verna sökt sig ost och nordost ut till 
dess att de stannade i området där 
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Moskva nu är beläget och började 
där bygga ett välde, som med tiden 
skulle bli mycket dominant. Landets 
furstar hade en helt annan uppfatt-
ning om jord och människor. Mar-
ken tillhörde fursten och förlänades 
till adelsmän. Befolkningen tillhör-
de mer eller mindre fursten och här 
finns början till livegenskapen, som 
plågat det ryska folket genom tider-
na. Härigenom blev den ursprung-
liga finsk-ugriska befolkningen 
slaviserad samtidigt som man blev 
påverkad av kontakten med mon-
golerna. I samband med att mon-
golväldet eroderade på 1300-talet 
började Moskva att expandera mot 
väster och söder. Av mongolerna 
hade ryssarna lärt sig att, med makt, 
kräva en total underkastelse, vilket 
medförde att ryssarna formades att 
visa en nästan fullständig underdå-
nighet mot överheten.

Nya härskare
Upplösningen av både mongolriket 
och Kiev Rus medförde strider om 

vem som skulle ta vid både från öst 
och från väst. I väst hade polackerna 
börjat röra på sig under 1300-talet 
och lägga under sig alltmer av söd-
ra Ukraina genom fördrag med fur-
star i Kiev. Jorden kom att fördelas 
mellan polska och rusiska adelsmän 
vilket betydde att de fria bönderna 
förlorade sin självständighet och 
förvandlades till arrendatorer un-
der godsen. Så skedde en polonise-
ring i väst, politiskt och kulturellt. 
Med polackerna följde invandring 
av tyskar, armenier och judar, bl.a. 
hantverkare som bidrog till att väs-
tra Ukraina kom att alltmer dras åt 
västs ekonomiska och kulturella för-
hållanden. Många sökte sig västerut 
för att få utbildning vid universite-
ten i väst. En ny faktor i förändring-
en blev också det växande litauiska 
storfurstendömet, som ingick en 
personalunion med Polen 1385. Den 
unionen fullbordades med en sam-
manslagning av rikena 1569. Detta 
nya rike kom att växa till en verklig 
stor makt genom ytterligare expan-



NORDISK ÖSTMISSION

21

sion österut bort mot Dnjepr, och 
även bortom floden. Jordegendo-
marna växte också och blev enorma 
gods med behov av arbetskraft. Från 
Polen medfördes också livegenska-
pen, som nu drabbade bönderna och 
som därmed förlorade sin relativa 
frihet. Här fanns grogrund både för 
missnöje och framtida uppror. Skör-
darna från godsen skapade stora ri-
kedomar för de polska herrarna.  

Administrationen överlät de på ju-
dar, som mellanhänder, vilket kom 
att ge stora problem längre fram med 
pogromer i samband med det stora 
kosackupproret på 1600-talet Yt-
terligare en komplikation blev den 
religiösa frågan om den ortodoxa 
kyrkan och om den grekisk-katolska 
kyrkan. Den rusiska befolkningen 
var traditionellt ortodox och mötte 
nu en i viss mån ny annorlunda kyr-
ka, den grekisk-katolska förbunden 
med påven, dock med ortodox litur-
gi. En sådan kyrka är idag benämnd 
unierad. Just denna tvist kom att bli 
mycket betydelsefull för framväx-
ten av ett ukrainskt medvetande. 
Det framgick vid senare försök till 
bildandet av en ukrainsk stat. Nu 
uppenbarar sig kosackerna och intar 
en huvudroll. Detta folk kom egent-
ligen från förtryckta bönder, som 
flydde från det polska förtrycket till 
den östra sidan av Dnjepr. De börja-
de kolonisera områden som alltjämt 
lydde under mongoler och tatarer. 
Här börjar tanken på en egen nation, 
Ukraina att växa fram. Det ledde så 

småningom till det första stora upp-
roret i mitten av 1600-talet, vilket 
misslyckades. Det slutade med att 
Ryssland och Polen delade denna 
del av Ukraina.

Mot 1700-talet fanns ännu inget 
Ukraina, som vi ser det idag. Landet 
var delat mellan ett antal länder: i 
norr Ryssland, i väster Polen, i syd-
ost mongolkhanatet och i söder, bl.a. 
Krim, det ottomanska väldet. Alla 
dessa makter hade en avsikt att beri-
ka sig på den bördiga jorden i landet. 
Under 1700-talet kom särskilt Öst-
europa att stöpas om. Österrike väx-
te fram som en stormakt gentemot 
Balkan. I Tyskland skedde motsva-
rande med Brandenburg-Preussen. 
Kampen mellan Polen å ena sidan 
och Ryssland, Preussen och Österri-
ke å andra sidan slutade med de tre 
delningarna av Polen, under slutet 
av 1700-talet, vilket medförde att 
västra Ukraina överfördes till Öster-
rike, som nu blev en ny maktfaktor 
i landet. Denna förändring kom att 
bestå ända till slutet av första världs-
kriget, och i viss mån till slutet av 
andra världskriget. Det innebär att 
västra Ukraina aldrig har tillhört 
Ryssland/Sovjetunionen utom de 46 
åren på 1900-talet!

Kosacker
Från norr trängde det hungriga Ryss-
land söderut mot de områden som 
kosackerna bebodde, en strid som 
inte avslutades förrän mot slutet av 
1700-talet med kosackernas neder-
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lag under Katarina den storas reger-
ing. Därmed var alla önskningar om 
ett eget land krossade för lång tid. 
Kosackerna kunde dock bevara sin 
egen identitet under ryssarna och en 
stark frihetsmyt skapades kring de 
”fria männen”, som flytt sina herrar, 
”de vida fälten” och den bördiga jor-
den. En av de mest kända skildring-
arna är boken Taras Bulba av Gogol 
(född i Ukraina). Den handlar om 
livet bland kosackerna. Under olika 
herrar kunde kosackerna organisera 
sig militärt och deltog i kampen mot 
turkarna, som behärskade Rumänien 
och Moldavien. Bland kosackerna 
blev under senare delen av 1600-ta-
let Ivan Mazepa hetman (ledare), 
känd genom sin samverkan med 
Karl XII. Mazepa föddes i en ru-
sisk-polsk adelsfamilj. Han fick sin 

utbildning vid akademin i Kiev och 
sedan vid jesuitseminariet i Wars-
zawa. Under tre år företog han resor 
till Holland, Italien och Frankrike. 
Han var en högt utbildad man som 
rörde sig i höga sammanhang, bl.a. 
som diplomat. I början av 1700-ta-
let blev det en konfrontation mellan 
kosackerna och ryssarna i och med 
att den kraftfulle Peter I tillträdde 
tronen i Moskva. I upproret mot rys-
sarna sökte kosackerna, under Ma-
zepas ledning, stöd västerut och där 
befann sig Karl XII under sina pol-
ska fälttåg. Mazepa var väl medve-
ten om vad som pågick i Polen, samt 
om kampen mellan Sverige och 
Ryssland. Efter förhandlingar drog 
svenskarna österut och förenade sig 
med kosackerna i hopp om att kunna 
besegra ryssarna. Huvudslaget kom 
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att stå vid Poltava 35 mil öster om 
Kiev. 8 juli 1709 blev det ödesda-
tum då den svenska armén gick un-
der, besegrad av överlägsna ryssar. 
Den svenske kungen sårades i foten 
och blev därför oförmögen att leda 
armén. Kungen själv och Mazepa 
räddade sig till det turkiska Bender. 
De överlevande fördes som fångar 
till Sibirien och långvarig fången-
skap. Peter den store tog en gruvlig 
hämnd på kosackerna och alla deras 
drömmar om ett eget land gick totalt 
förlorade. Ryssland hade blivit den 
dominerande makten i Östeuropa 
och tänkte också utöva den med alla 
medel. I Ukraina avslutades expan-
sionen med att Ryssland erövrade 
Krim från turkarna, ottomanerna.

I fortsättningen sattes kosackerna 
under strängt ryskt ledarskap för att 
förhindra vidare upprorsförsök. Den 
kända förryskningen tog vid med ge-
nomförande av rysk administration, 
som dessvärre var och är känd både 
för korruption och för ineffektivitet. 
All veteexport västerut förbjöds och 
i stället skulle den gå över Ryss-
land även om detta betydde en lång 
omväg. Det slutliga inlemmandet i 
Ryssland skedde under senare delen 
av 1700-talet. Så småningom insåg 
Katarina den stora att en integration 
måste ske om man skulle kunna ut-
veckla de nyvunna stora områdena 
i söder. Detta kom att beröra adels-
män och jordägare, som fick nya 
möjligheter i det stora riket. För att 
fylla de glest befolkade områdena 

öppnade man för invandrare med 
löften om jord. Från Tyskland in-
vandrade 750 000 personer och från 
Estland tvingades estlandssvenskar 
att bege sig till fots till nya områ-
den i stora Dnjeprkröken, det som 
nu alltjämt kallas Gammalsvenskby, 
och som alltjämt bebos av ättlingar 
till utvandrarna.

Moderna tider
I östra delarna av Ukraina växte 
det fram en stark industrialisering, 
lik den i Västeuropa, i Charkiv och 
Donregionen med kolgruvor och 
utvinning av järnmalm. En stark 
utbyggnad av infrastrukturen med 
järnvägar följde med som en nöd-
vändig förutsättning. Landets be-
folkning ökade kraftigt och nya 
städer anlades såsom t. ex. Odessa 
1794. Den ekonomiska utveckling-
en var t.o.m. större i Ukraina än i 
övriga Ryssland, men innebar inte 
en utvecklad produktion av konsum-
tionsvaror eller industriprodukter. I 
Moskva ville man inte alls tala om 
ukrainare utan införde beteckning-
en lillryssar. Storebror fanns alltid 
med och övervakade vad som sked-
de i den södra delen, beredd att med 
kraft slå ned varje försök till uppror!

Under olika kejsare
I de västra delarna av Ukraina blev 
det en något annorlunda utveckling 
beroende på de politiska förhållan-
dena i den Habsburgska monarkin. 
Den bestod av ett antal olika folk 
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och kulturer, som måste hållas ihop. 
Det krävde insikt och samarbetsvilja 
för att fungera. Det innebar att viss 
frihet måste ges åt de olika regioner-
na. Efter revolutionsåret 1848 kom 
en liberalisering i Europa, vilken 
medförde större möjligheter även 
i den ukrainska delen, Galizien. 
Landsbygden beboddes till stor del 
av ukrainska bönder och mäktiga 
polska godsägarna, under det att 
det stora antalet polacker återfanns 
i städerna t ex Lemberg (nuvarande 
Lviv). Om de politiska förhållan-
dena var tämligen liberala blev det 
aldrig någon riktig ekonomisk ut-
veckling i det österrikiska Galizien. 
Andra delar av det habsburgska 
imperiet drog till sig investeringar-
na. Bönderna förblev fattiga, vilket 
ledde till en stor utvandring under 
1800-talet. En viktig inkomstkäl-
la fanns emellertid, olja söder om 
Lviv. En tid var oljeutvinningen en 
av de större i världen. Fotogenlam-
pan anses ha blivit uppfunnen av en 
apotekare i Lviv, som utvecklade fo-
togen genom att destillera råoljan Vi 
i den äldre generationen minns hur 
fotogenlampor tändes i skymning-
en och med en stilla susning gav ett 
gott, varmt ljus.

Nationellt uppvaknande
Under 1800-talet kom ett nyvaket 
intresse för folk och nationalitet i 
spåren av flera revolutioner i Eu-
ropa. Historien blev av värde för 
ett folks identitet. Man började ta 

till vara sägner och sånger samt ut-
veckla språk och konst. Detta nådde 
även Ukraina, som kom att inrikta 
sig på kosackerna och deras öden i 
kampen för självständighet. Ur detta 
växte en större medvetenhet om fol-
ket som en egen storhet som borde 
värnas, inte minst mot den pågåen-
de russifieringen. Flera intellektu-
ella framträdde och engagerade sig 
i detta nationella arbete med konst 
och språk. Det blev naturligtvis 
uppmärksammat av den ryska sta-
ten, som ingrep med all kraft för att 
stävja utvecklingen. Genom fängel-
sedomar och utvisning till Sibirien 
samt sträng censur försökte man få 
stopp på ukrainarna. Med en kej-
serlig ukas 1875 förbjöds i stort sett 
alla publikationer på ukrainska. Till-
fälligt blev det så men i långa loppet 
går det inte att stoppa ett folk som 
kommer till medvetande.

Under det turbulenta 1900-talet 
skulle det visa sig att lidandet tog 
sådana dimensioner att det är svårt 
att föreställa sig det. Det får vi 
emellertid möta i nästa avsnitt, som 
kommer att publiceras i kommande 
nummer av vår tidning.

Bengt Westholm

Läs mer i NÖ 2/2001, där det finns 
en artikel med mer kyrkliga förteck-
en. En bakgrund till den grekisk-ka-
tolska kyrkan kan man läsa om i NÖ 
3/2008.
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Hälsning från kassören

Ett varmt tack till er alla som givit 
gåvor under 2015! Vi vill förvalta 
dem väl i enlighet med våra stadgar. 
Tack också till er som kommit med 
naturagåvor, d.v.s. kläder och annat 
till vårt lager i Solberga. Vi vill ock-
så tacka Elsie och Sylvia som hål-
ler på i lagret samt paret Anell som 
ordnar med det administrativa runt 
våra transporter. I skrivande stund 
planeras nästa transport till Char-
kiv i Ukraina. Vi samarbetar sedan 
många år med ett åkeri i Malmö 
som kör österut. När transporterna 
gått till Rumänien har rumänska or-
todoxa församlingen varit en samar-
betspartner.

I och med detta nummer avslutas 
vår femtioandra årgång. Vi räknar 
med att ge ut en femtiotredje årgång 
också. Nästa år är dessutom ett ju-
bileumsår för NÖ, som då fyller 60 
år. Välkommen att fortsatt vara lä-
sare och givare! Varför inte 61:a år-
gången? Jo, de första åren fanns ett 
gemensamt missionsblad med den 
sedermera upphörda danska avdel-
ningen av NÖ.

Julhälsningar
NÖ har julkort i vikt A5-format som 
man kan använda sig av på följande 

sätt: Man betalar in en gåva till Nord-
isk Östmission och meddelar genom 
text på betalningen eller ett särskilt 
brev till kassören vilka av ens vän-
ner som skall få julkort genom NÖ. 
Därefter postar kassören brev med 
julhälsning till den betalandes vän-
ner. Det finns bara ett slags julhäls-
ningsblad, ritade av samma konstnär 
som ritat vårt minnesblad, nämligen 
Elisabeth Ingvarsson.

Register
Det är kassören som har hand om 
NÖ:s prenumerantregister, och han 
är tacksam för all hjälp han får att 
hålla det aktuellt. Man kommer in 
i registret när man ger en gåva på 
minst 50 kronor, gärna varje år. Man 
är kvar tills vidare, men ibland äg-
nar vi oss åt gallring bland dem som 
inte givit på länge, som givit bara 
till en begravning, eller som vi på 
något sätt erfarit har avlidit eller har 
meddelat att man slutar som prenu-
merant.

Långvariga och trofasta givare, 
som inte längre har möjlighet att ge, 
men som gärna vill läsa NÖ-tidning-
en får givetvis behålla prenumera-
tionen.

Kassör och redaktion
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Gåvoredovisning
Juli 2015
Gåvor  57.553:00
Kollekter  14.287:50
Summa  71.840:50

Kollekter juli
Jonakapellet, Österåker 212:50, 
Veinge-Tjärby 1741, 
Göteborgs S:t Pauli 3115,
 Ödenäs 517+2836, 
Kungälv-Ytterby 5866.

Begravningar juli
Inga C Lundberg, Jörlanda, 
André Andersson, Hede 
(Sörbygden),
Birgit Bengtsson, Göteborg, 
Barbro Bernhardsson, Tuve,
Karin Svenungsson, Grinneröd, 
Ragnar Gustavsson, 
Ingegärd Leckborn, Solberga, 
Rolf Johansson, Valinge, 
Elsa Elfors, Växjö, 
Ingegerd Strid, Dragsmark, 
Gudrun Zethelius, Fuxerna, 
Kurt Wessman, Uddevalla,
 Ingela Samuelsson, Jörlanda, 
Christa Maria Lyckhage, Älvsborg, 
Sara Ekedal, Landvetter.

Hyllningar juli
Ingvar Nilsson, Alvesta, 
Elin Mangelröd, Norge, 
Lena Eliasson, Ytterby, 
Jonas Nilsson, Hjälmseryd.

Augusti 2015
Gåvor  36.947:00
Kollekter   6.441:00
Summa  43.388:00

Kollekter augusti
Västra Mark 3353, 
Göteryd och Pjätteryd 731,
 Frändefors 730, 
Torestorp 502, 
Älekulla 208, 
Öxabäck 917.

Begravningar augusti
Barbro Bernhardsson, Tuve, 
Kerstin Enander, Varberg, 
Elin Pehrsson, Karlstad, 
Anna Lisa Eriksson, Tostared, 
genom begravning Örebro, 
Ingvar Karlsson, Solberga, 
Valborg Magnusson, Ölmevalla.

Hyllningar augusti
Johannes Andersson, Tostared, 
Chester Åhsberg, Ås, 
Roy Ferling, Färgelanda,
Anna-Lisa Gustafsson, Tostared, 
Hans Olav Okkels, Roager, 
Danmark.
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September 2015
Gåvor 49.414,00
Kollekter 1.926,00
Summa 51.340,00

Kollekter september
Ytterby 312+936, 
Gamla Hjälmseryd 678.

Begravningar september
Hugo Albertson, Lundby, 
Ulla Andersson, Göteborg, 
Valborg Magnusson, Ölmevalla, 
Gunnel Ahlström, Halmstad.

Hyllningar september
Hjalmar Andersson, Hajom, 
Astrid Nilsson, Solberga, 
Fredrik och Anna Stina Brosché, 
Lundby, 
Rune Eliasson, Skällinge, 
Brita Maria Boman, Östra Torsås.

Övriga upplysningar 
lämnas av kassören.

Betalningar från utlandet
Nordisk Östmission kan ta 
emot kronor på Plusgirot i 
Nordea (NDEASESS) som 
internationellt har nummer 
SE29 9500 0099 6026 0422 
0570.

Betalningar i euro kan ock-
så skickas till vårt konto i 
Deutsche Postbank (PBNKD-
EFF) med kontonummer 
DE77 5901 0066 0006 0306 64.

Bokstäverna efter bankens 
namn är BIC-koden (även 
kallad SWIFT-adress), som 
man behöver använda vid 
internationella gireringar. 

Obs att BIC för Deutsche
Postbank drabbats av tryckfel 
i NÖ 1/2013 och 3/2014!

Krypto
Berättelsen på sidan 15 är avidentifierad med avsikt. Det skall inte framgå 
vem det gäller eller vilket land. Däremot kan vi lägga till att bilderna på 
sidan 18, 20 och 22 är tagna i östra Ukraina, de två senare på museum i 
Poltava. Apropå Ukraina har SELKU:s seminarium kontakter med ett semi-
narium i Edmonton i provinsen Alberta i Kanada, en provins som på sin tid 
fick många invandrare från just Ukraina.

A.E.
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Miljömärkt Trycksak 3041 0834Litorapid Media AB, Göteborg 2015

De vise männen som hyllade Jesus kom 
som bekant från Österlandet. Vi tänker 
på dem på Trettondedagen, 6 januari, 
dagen då östkyrkan firar julafton enligt 
den julianska kalendern (24 december).

I vårt decembernummer vill vi som 
vanligt berätta om vårt arbete, så att du 
ser vart dina gåvor tar vägen. Vi har en 
artikel från Kronstadt, och när det gäller 
Ukraina kan du läsa om både historia, 
nutid och julfirande.

Österland är det område i vilket NÖ 
vill sprida Guds ord och hjälpa huma-

nitärt, alltefter våra stadgar. Ständiga 
mottagare är folk i Ryssland, Ukraina, 
Moldavien, Slovakien, Rumänien, Lett-
land och Litauen samt ett land i främre 
östern. Dessa länder kan kallas ”våra 
länder”. Andra människor kan vara till-
fälliga mottagare, bara de bor i rätt vä-
derstreck, i öster.

Vare sig den finns i Österland eller 
Västerland behöver Guds församling 
hålla fast vid hans Ord och förstå att 
hans rike inte är av denna världen. 

A.E.

Österland


