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Ukrainare vid Martin Luthers fötter 500 år efter de 95 teserna. Se resten av Luther på sid 5.



NORDISK ÖSTMISSION

2

Aposteln Paulus skriver om en in-
samling till församlingen i Jeru-
salem, men som så ofta i Skriften 
finns ett mönster i detta som går 
långt utöver det konkreta fallet. 
Och här finns utmaningar för oss 
att se andra perspektiv än de som 
människor omkring oss och ofta 
också vi själva har. Vi lever i en tid 
som är kraftigt påverkad av indivi-
dualismen, och visst är varje enskild 
människa viktig, men som motvikt 
till det behövs ett starkt medvetande 
om hur vi hör ihop. Redan i detta att 
vi alla är människor finns en sam-
hörighet människor emellan, och i 
trons och Kyrkans samanhang finns 
långt mer genom att vi är infogade 
som lemmar i Kristi kropp. Vi hör 
ihop, vi påverkar varandra, och vi 
har ansvar för varandra. Guds gå-
vor är inte bara gåvor som jag får 
för min egen skull utan ofta gåvor 
som jag får för andras skull. Om 
en lem lider, så lider alla lemmar-
na med den (1 Kor 12:26), men vi 
får också dela glädjen och Guds gå-
vor. Och det mesta av de skillnader 
som finns genom olika gränser i vår 

värld – olika grupper och organisa-
tioner, länder och kyrkosamfund – 
har ingen betydelse i Guds rike.
När aposteln skriver om insamling-
en till församlingen i Jerusalem är 
det materiellt överflöd han tänker 
på. Och när han skriver om Andens 
gåvor tänker vi att det handlar om 
andliga ting. Men lika viktigt som 
det är att se människan som en hel-
het – vi brukar tala om ande, själ 
och kropp – är det att se tillvaron 
som en helhet. Materiella gåvor kan 
få andlig betydelse likaväl som and-
liga gåvor kan påverka materiella 
förhållanden. Och därför vill jag 
komplettera apostelns tanke. Att 
vi har det gott ställt i materiellt av-
seende och kan ge, kan mycket väl 
jämnas ut av att andra ger en annan 
gång när det är de som har materi-
ellt överflöd. Men det är också så att 
det är alldeles för enkelt att dela in 
människor (grupper, organisationer, 
kyrkor) i fattiga och rika. Vi har oli-
ka gåvor. Deras främsta tillgångar 
är kanske av ett annat slag än våra, 
men alla Guds gåvor är på sitt sätt 
en rikedom. Och alla sorters gåvor 

Betraktelse:

Nu skall ert överflöd avhjälpa  
deras brist, för att en annan gång deras 

överflöd skall avhjälpa er brist. 
2 Kor. 8:14
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Ordförandens spalt:

Resa till Petrodolynske

kan vi människor dela med oss av. 
Det handlar både om att ge och att 
få. Här finns mycket att lära:

• Vi behöver öva oss att se vad vi 
har som Guds gåvor till oss och 
tacka för dem.

• Vi behöver öva oss att se vad 
Guds gåvor till oss kan betyda för 
andra.

• Vi behöver öva oss att se vad som 
är Guds gåvor till andra och vad 
de kan betyda för oss.

Och allt detta ryms i bönen vi så 
ofta ber: Ske Din vilja

Mattias Fjellander

I sommar har jag varit med om en 
högtid i den lutherska församlingen 
i Petrodolynske i Ukraina (Petrodo-
lina på ryska). Petrodolynske ligger 
några mil utanför Odessa. Försam-
lingen firade att det var 212 år se-
dan den bildades och att det var 25 
år sedan som den återöppnades efter 
Sovjetväldets fall. Som värd för fes-
ten stod församlingens pastor Alex-
ander Gross som vi har haft mycket 
kontakt med genom åren. Alexan-
der, som tidigare har varit president 
för DELKU (Tyska Evangeliskt 
Lutherska Kyrkan i Ukraina) gästa-
de oss vid vårt årsmöte 2012.

Mötet inleddes på fredag med en 
konferens föranledd av att ett antal 
pastorer (bl.a. Alexander Gross) och 
andra ledare har blivit uteslutna ur 
DELKU. Vid denna konferens var 
det ett begränsat antal deltagare, 

framförallt pastorer och ledande 
personer inom kyrkan. Vi i Nordisk 
Östmission har fortsatt att stödja 
dessa uteslutna pastorer och menar 
att utslutningarna inte alls har sak-
lig grund. Jag hänvisar till annan 
artikel i detta nummer. Vid konfe-
rensen deltog förutom Alexander 
Gross även Pavel Sjvarts och Oleg 
Fischer som vi stöder, men även yt-
terligare några pastorer och ledande 
lekmän som blev nya bekantskaper 
för mig. 

Det var dock väldigt nära att jag 
överhuvudtaget inte kom fram till 
Odessa. I Amsterdam fick jag näm-
ligen reda på att det var överbokat 
och att jag bara hade standby-bil-
jett. Det ordnade sig till sist. Tydli-
gen någon annan som inte dök upp. 
Och när jag kom till Odessa var inte 
bagaget med och jag fick klara mig 
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Pastor Gross undervisar.

igenom större delen av festen med 
mina reskläder. 

Under min vistelse fick jag bo i ett 
rum som tidigare använts av lärare i 
den bibelskola som tidigare har ge-
nomförts i Petrodolynske.  

Jag fick äran att inleda konfe-
rensen med ett föredrag med titeln 
”The basic of the Church” som tol-
kades till ryska. Med utgångspunkt 
från Bibeln (både gamla och nya 
testamentet), samt bekännelseskrif-
terna, främst Augsburgska bekän-
nelsen men även Schmalkaldiska 
artiklarna sammanfattade jag mitt 
ämne i tre punkter:

• Kyrkans grund är Jesus som dött 
och uppstått för oss.

• Kyrkan är alla de som tror på att 
Jesus har dött och uppstått för de-
ras synder

• Det måste finnas pastorer i kyr-
kan som förkunnar evangeliet och 
förvaltar sakramenten. 
Därefter höll Pavlo Sjvarts ett 

föredrag som behandlade den and-
liga situationen i DELKU. Dagen 
avslutades med gudstjänst i kyrkan 
med nattvard. Då predikade Peter 
Ossenkop, tysk präst som under ett 
halvt år tjänstgör i S:ta Katarinas 
församling i Kiev. 
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Målningar med anledning av jubileerna.
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Oleg Fischer, Juri Lukovoy, Ihor Sjeminhon, Pavel Sjvarts och Alexander Gross.

Lördagen var själva högtidsdagen 
då kyrkans högtidsdagar firades. 
Dagen inleddes med gudstjänst i 
kyrkan. Det blev en högtidlig guds-
tjänst i den mer än fullsatta kyrkan. 
Predikan hölls av Alexander Gross. 
Medverkade gjorde också en kör. 
Efter gudstjänsten blev det tillfäl-
le för alla gäster att framföra sina 
gratulationer till församlingen. Det 
var många gäster som tog tillfället i 
akt. Inte bara gäster från andra för-
samlingar utan även inbjudna gäs-
ter från kommunen. Det är tydligt 
att församlingens arbete betyder 
mycket även i samhället i stort. Jag 

fick också tillfället att framföra gra-
tulationer från Nordisk Östmission. 
Jag överlämnade också ett antal 
ryska böcker (Martin Luthers hus-
postilla och Eva Spångbergs ”Jag en 
åsna”) samt en penninggåva till för-
samlingen. På eftermiddagen hölls 
ett historiskt föredrag om denna 
del av Ukraina samt ordnades även 
med en busstur för att se på omgiv-
ningen. 

På kvällen blev det dags för kon-
sert där traktens ungdomar upp-
trädde på en utomhusscen. Det blev 
många fina uppträdande med både 
sång och dans. Dagen avslutades 
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Martin Wihlborg i mitten.

sedan med mat som hade lagats vid 
öppen eld av ett stort antal av dem 
som deltog i festen. 

På söndagen slutligen var det 
ungdomsgudstjänst i kyrkan. Även 
den här gången var det Alexander 
som predikade för ett 25-tal enga-
gerade ungdomar. Jag tyckte att 
det var många ungdomar i kyrkan 
men Alexander hade förväntat sig 
många fler. Det var vissa delar av 
kommunen dit inbjudan inte alls 
hade kommit ut. 

På söndag eftermiddag visade 
Alexander runt mig, och några del-

tagare från Krivoj Rog, i Odessa. 
Odessa är en stad där turismen väx-
er snabbt inte minst beroende på 
att det har blivit mycket svårare att 
komma till Krim efter det att denna 
del har annekterats av Ryssland. 

För mig blev den här resan ett 
mycket bra tillfälle att möta och 
fördjupa våra kontakter dels med 
församlingen i Petrodolynske men 
även med representanter från Char-
kiv, Kiev och Krivoj Rog. Många av 
dem jag träffade har jag aldrig tidi-
gare träffat.

Martin Wihlborg 
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Oleg Schewtschenko, som besökte NÖ:s årsmöte i våras, berättar här hur 
han och några av hans landsmän deltog i organisationen Corpus Christii 
konferens i Halle an der Saale.

Vi blev mycket upplivade när vi 
hade hört den goda nyheten, att vi 
hade stöd för att få delta i konferen-
sen Corpus Christi i Tyskland. Vi är 
vår Herre och också er mycket tack-
samma.

Vi hade överläggningar, och tänk-
te att det var förståndigt att åka i en 
(d.v.s. min) minibuss till Halle, i vil-
ken vi kunde ta med 7-8 människor. 
Jag tillfrågades om jag också detta 
år kunde leda ett lag. I början var 
jag inte så säker på om jag kunde 
komma. Jag och min fru väntar vår 
son, och då havandeskapet inte all-
tid löpt på bra, visste jag inte om jag 

kunde lämna min fru ensam hem-
ma, och så leda laget en hel vecka. 
Jag hade föreslagit att pastor Alexej 
Navrotskij från Mykolajiv skulle 
ställa samman gruppen och leda la-
get. Jag fanns tillstädes och hjälpte 
till med att fylla i visumansökning-
arna och för att förbereda människ-
orna för en resa.

Vi bad när vi lämnade in visum-
papperen och vi gladde oss över att 
alla fick visum. Före resan beslöt 
jag mig för att följa med, eftersom 
min fru kände sig bra, och jag satt 
vid ratten den mesta tiden(480 mil).

Konferensen var mycket bra, och 

Corpus Christi i Halle, en anhalt  
på det andliga livets bana

Nuförtiden kan Guds vandringsfolk åka minibuss.
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föll oss alla i smaken. Alla del-
tagarna från Ukraina deltog med 
begeistring i föredragen och semi-
narierna. Det var mycket intressant 
att iaktta hur många det var som för 
första gången såg en liturgisk guds-
tjänst, och som ställde frågor angå-
ende detta. Alexej och jag översatte 
alla delar av konferensen till ryska, 

vi blev ständigt mycket trötta, men 
delade med glädje på uppgiften.  

Strax före återfärden fick vi en del 
bekymmer med min bil. Jag kunde 
inte fundera ut vad det var för fel 
med den. Ingen verkstad ville hjälpa 
oss med så kort varsel. Jag bekym-
rade mig mycket för vad som kunde 
ha hänt med bilen, och att vi inte 

Oleg (längst t.v.) och andra konferensdeltagare.

En del av Kristi andliga kropp framför bilden av vår Herres kropp på korset.
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skulle kunna lämna Europa (Oleg 
menar säkert EU, övers. anm.) i rätt 
tid. Gud var nådig, och med myck-
en bön och små svårigheter kom vi 
hem välbehållna efter nära 30 tim-
mar. Nu står bilen på verkstad, och 
jag hoppas att reparationen inte blir 
för dyr. 

Än en gång stort tack för stödet 
för och för er kärlek till oss och vår 
Herre!

Vi saxar två vittnesbörd
Jag skulle vilja översätta några 
stycken från våra deltagare:

”Vi hälsar er hjärtligt. Min fru 
och jag är er mycket tacksamma 
för möjligheten att delta i Corpus 
Christii konferens. För mig som 
pastor var det mycket viktigt att 
vara på plats vid seminarier och 
i gudstjänster. Det var gott att få 

höra den lutherska läran och be-
kännelsen presenterade så bra, 
och jag gläder mig över att vi är 
så eniga. Vid alla seminarier och 
hos varje talare kunde man se Je-
sus klart, vilket för mig var en sann 
glädje! Något för mig helt nytt var 
gudstjänsterna med en fullstän-
dig liturgi. Seminariet om liturgin 
fascinerade mig mycket. Och natt-
vardsgudstjänsterna har lämnat 
djupa spår efter sig. Konferensens 
måttstock och format var något nytt 
för mig, mycket lärorikt och fullt av 
intryck. Mycken tack för denna väl-
signelse!”

Luda och Jura

”Jag är fylld med positiva intryck 
från Corpus Christi-konferensen. 
Vackra omgivningar, en god huvud-
talare och talarna jag hörde. Jag 
gillade särskilt följande seminarier: 
’vår fria vilja och tron på Kristus’ 
med pastor Subbotin samt ’tillbed 
Kristus i liturgin’ med pastor Siika-
virta. Särskilt stort intryck fick jag 
av att se och delta i den lutherska 
kyrkans liturgi. Att se hur gäster 
och konferensdeltagare deltog ak-
tivt i liturgin var något särskilt. 

Jag är mycket tacksam för Nord-
isk Östmissions hjälp, som gjorde 
denna resa möjlig för oss.”

Sergej Bevz

Den käre Guden välsigne er!
Pastor Oleg Schewtschenko

Övers fr. tyska: A.E.
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Prosten emeritus Harri-Johannes 
Rein hade en alldeles särskild lev-
nadsbana.

Han berättade att när han som 
nyfödd svävade mellan liv och 
död, hade en läkare sagt, att om 
han får leva så har han en mycket 
viktig kallelse här i världen. Barn- 
och ungdomstiden tillbringade han 
på Domberget i Tallinn. Familjen 
hade nära kontakter med tyskbal-
terna och fick senare överta möbler 
när de 1939 kallades till Tyskland. 
Harri gick dock inte i Katedralsko-
lan på berget utan istället fick han 

vandra ner till Westholms gymna-
sium för att få sin utbildning. På 
vägen hem brukade han beundra de 
förgyllda kupolerna till Alexander 
Nevski-katedralen tills guldplåtar-
na en dag togs ner av så kallat po-
litiska skäl, och bars in på slottets 
borggård för att sedan försvinna på 
okända vägar. Harri sade sig då för-
stå att det styre som förfar på detta 
sätt med det som är skänkt till Kyr-
kan, inte kommer att bli bestående. 
Sovjetunionen tog också efter en tid 
över styret av landet. Harri som då 
hade uppnått mobiliserbar ålder in-

Pastor på Runö

Patrik Göransson jordfäster Harri Rein i Runö nya kyrka.
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kallades till Röda armen, men lyck-
ade gömma sig och kom fram först 
när tyskarna hade kört ut de sovje-
tiska trupperna. Lyckan blev dock 
inte långvarig, utan han kallades nu 
till tjänst i tyska krigsmakten och 
gömde sig på nytt, vilket han också 
fick fortsätta med när det sovjetiska 
styret återupprättades. Han beskrev 
själv, att under denna tjugoårspe-
riod fram till 1964 hade han varit 
under Guds beskydd och borta från 
det offentliga livet. När han kom ut 
från sitt gömställe kunde han äntli-
gen konfirmeras i Karlskyrkan. Ef-
ter detta fick han fullfölja det löfte 
han givit under bombardemanget 
av Tallinn 1944; att viga sitt liv till 
prästerlig tjänst genom att börja stu-
dera på Teologiska Institutet. Det 
svåraste för honom var att sluta vis-
ka och på nytt börja tala på normal 
nivå, och svårt var det också att lära 
sig lita på andra människor. Under 
studierna lärde han dock känna 
Eenok Haamer, sedermera prost i 
Mustvee, som inledde sitt utomor-
dentliga begravningstal med orden 
”Jag vill inte säga att jag var Har-
ris bäste vän och inte heller att jag 
var en nära vän, men jag är viss om 
att jag har varit hans ende vän”. För 
Harri var och förblev Jesus den all-
ra bäste vännen och det var säkert 
också därför som han kunde över-
leva den långa tiden som gömd med 
förståndet i behåll. Han blev små-
ningom prästvigd och tjänstgjorde 
i olika församlingar tills han blev 

kyrkoherde i Harju-Jaani försam-
ling 1976. Denna församling tjäna-
de han tills han blev kyrkoherde på 
Runö tjugo år senare. 

Kronan på verket
Runö var också på många sätt kro-
nan på Harris livsgärning. Tankar-
na på ön i Rigabukten hade börjat 
växa genom en bild han fått på 
1970-talet. Han fick bli Runö Maria 
Magdalena församlings förste präst 
efter andra världskriget. När han 
inledde tjänsten svarade han vid 
en intervju på frågan om vad han 
tänker om Runös framtid: ”Runös 
framtid är liksom församlingens 
i Guds händer. Och Gud har goda 
tankar för Runö och runöborna. Jag 
är förvissad om att Gud vill välsig-
na Runö. Vi behöver dock be Gud 
att skydda Runö och att låta den få 
bli en välsignad ö. Jag önskar att 
alla skulle öppna sina hjärtan för att 
ta emot den välsignelse som Herren 
vill ge, och att alla verkligen skul-
le vara öppna för Herrens verk och 
leva i tro och förtröstan på honom 
genom att leva av och efter Guds 
ord. På det sättet får vi genom Jesus 
Kristus leva efter Guds vilja både i 
förhållande till honom och till våra 
medmänniskor, så att allas våra liv 
får bli till Guds ära”. 

Tjänsten på ön utfördes sedan 
med största trohet så att det förut-
om den söndagliga gudstjänsten 
var morgonbön i kyrkan varje dag. 
Dagligen ringde också Harri i kyrk-
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klockorna efter att ha klättrat upp 
i tornet för att öppna luckorna och 
alldeles oberoende av om det kom 
någon för att deltaga eller inte, så 
förrättade Harri sin altartjänst till-
sammans med änglarna och bad för 
ön och runöborna i enlighet med 
den hymn han skrivit för Runö och 
som här återges i Thomas Lorentz 
översättning:

Gud bevare Runö, våra fäders ö.
Gör den med Din kärlek till  
välsignat land.
Herre giv den freden,
skänk den kraft och stöd.
Vare nådigt med den.
Giv förnyelse.

Helige Gud välsigna Du vårt  
arbete.
Giv att den åter blomstrar,  
Runö ö, vårt land.
Skön den må förbliva.
Lilla ön så kär.
Värdes ge dem lycka,
dem som leva här.

Gravsättning på Runö  
efter ett flitigt dagsverke
Harri gav också ut ett antal böcker 
under sin runötid. Allt grundligt 
genomarbetat och vackert utfor-
mat, så att det nu finns såväl kyr-
kohandbok, evangeliebok, katekes 
som psalmbok speciellt utgivna 
för Runö. Dessutom gav han också 

Prosten Reins grav alldeles vid Runö nya kyrka. Lägg märke till den typiskt runska 
gravvården.
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i diktens form ut de två böckerna: 
Berättelsen om Runö och Kung-
la, vars namn betyder Lyckolandet 
och i synnerhet under mellankrigs-
tiden var en synonym för Estland. 
På sin 90 årsdag förra sommaren 
gick Harri i pension efter att häl-
san försämrats, men det blev ingen 
förbättring av hälsoläget, utan den 
3 januari i år gick han över gränsen 
till evigheten, lika stilla som han 
hade framlevt sitt liv; han andades 
före andakten på diakonisjukhuset i 
Tallinn och när man skulle titta till 
honom efteråt hade han redan slu-
tat andas. Begravningsgudstjänsten 
hölls under stort deltagande i Har-
ju-Jaani kyrka den 11 januari och 
nästa dag skulle det bli gravsättning 
på Runö, som det föll på underteck-
nad att ta ansvar för. Väderförhål-
landena gjorde dock det hela till 
ett litet äventyr. Begravningsbilen 
hämtade mig halv sju på morgonen 
för resa till den minst sagt överdi-

mensionerade flygplatsen utanför 
Pärnu. Där blev det en lång väntan 
med inställda flygningar p.g.a. blås-
ten tills kustbevakningen kom till 
hjälp med sin helikopter. På ön var 
allt ordnat på bästa sätt och många 
slöt upp för att följa sin herde till 
graven, som var grävd just där han 
själv hade önskat: till höger om sa-
kristietrappan till nya kyrkan. Någ-
ra har frågat varför just där, men 
Harri var inte en sådan person som 
man frågade om hur och varför, 
utan då slöt han sig i sig själv och 
samtalet var slut. Hur som helst är 
det en stor anledning till tacksam-
het att vi kunde få uppfylla hans 
sista önskan i den här världen. Till 
sist följde så en begravningsmiddag 
som varade mycket länge, med så-
dan god gemenskap som man kan-
ske bara kan få del av på en liten 
och mycket isolerad ö.

Patrik Göransson
Tallinn

Våra hjälpinsamlingar
Varmt tack till er som kommer med gåvor i form av begagnade kläder m.m. till vårt 
lager i Solberga i Bohuslän (vanligtvis öppet lördagar 9-11). Ibland kommer det folk 
som bor åtskilliga mil bort med saker. Förra transporten gick till Mykolajiv i Ukrai-
na. Nästa räknar vi med skall gå till Lettland. På bilden ser man några av våra flitiga 
damer: Birgit, Ingrid, Sylvia, Elsie och Britt.
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Det finns många öar i Östersjön. På 
de flesta av någorlunda storlek finns 
det en eller flera kyrkor. Många är 
från medeltiden, såsom på Åland, 
Gotland och Bornholm. En del öar 
hyser eller har hyst olika befäst-
ningsverk. I Ryssland har vi ön 
Kotlin (på svenska Kättlingen eller 
möjligen också Reitskär) med den i 
våra spalter kända staden Kronstadt, 
vilken har och har haft kyrkor av oli-
ka konfessioner. Nutida missionärer 
är inte de första som kommit dit, ty 
missionären Nils Höjer kom på sin 
tid till Kronstadt, och då fanns där 
inte bara Elisabets lutherska kyrka, 
den som ännu står kvar, utan även 
Nikolaj-kyrkan (lutheranerna på 
ön hade olika modersmål). Estland 
har också både små och stora öar, 

inte bara Runö (se nedan). Nargö 
på nordsidan av landet har också 
använts som befästning, dels under 
slutet av tsartiden, dels under Sov-
jet-Estlands tid. Det har bland annat 
inneburit att befolkningen i olika 
omgångar har avhysts från ön, men 
sedan delvis återkommit. En kyrka 
invigdes 1856 och kallades S:ta Ma-
ria kapell. Den var försvunnen när 
befolkningen kom tillbaka 1918. En 
ny kyrka invigdes 1938, men redan 
1940 tvingades församlingsmed-
lemmarna bort från ön, så till slut 
var den en ruin. Den har dock från 
00-talet och framåt återställts, bland 
annat med inredning från en nedlagd 
kyrka i Sverige. Kyrkligt räknas den 
till S:t Mikaels svenska församling i 
det gamla Reval (d.v.s. Tallinn).

Ytterst i havet  
En fästning behöver också Guds fasta ord

En bild från Nargö-dagen 2013
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Om Runö
Den yttersta världsliga makten över 
Runö har under århundradenas 
lopp befunnit sig i Kurland, Sve-
rige, Ryssland, Sovjetunionen och 
Estland. Efter första världskriget 
var det inte självklart vart ön skul-
le höra. Riga och Tallinn stred om 
saken, men det blev Estland, vilket 
torde ha varit en fördel eftersom 
det fanns fler svensktalande där än 
i Lettland. Ty från medeltiden fram 
till 1944 talades det en svensk dia-
lekt på ön. Att ön i gången tid inte 
självklart räknats till Estland fram-
går av en boktitel från 1800-talet: 
”Eibofolke eller svenskarna vid Est-
lands kust och på Runö”. Å andra 
sidan var indelningen på den tiden 
Estland, Livland, Kurland o.s.v., och 
då låg Runö närmast Kurland. Först 
efter första världskriget drogs grän-
serna utefter språkgränsen.

Runö (på estniska Ruhnu) utgör 
en kommun i fristaten Estland, och 
tillhör där Ösels län. På sommaren 
kan man komma till ön med hjälp av 
färja (snabbkatamaranen ”Runö”), 
medan det på vintern är flyg som 
gäller.

Närmaste fastland finns i Kurland 
i Lettland, 37 km bort, medan det 
är 96 km fågelvägen till Pärnu på 
det estniska fastlandet. Till de est-
niska öarna Ösel och Kynö är det 
70 respektive 54 km. Närheten till 
Lettland märktes fram till 1918 i det 
att den kyrkliga överheten höll till i 
Riga. Ön är 11,9 km² stor, bildar allt-

så en egen kommun och är till större 
delen täckt med skog. Befolkningen 
omfattar omkring 60 människor på 
vintern och 150 på sommaren. Både 
hamn och flygplats ligger på södra 
ön. Näringslivet på ön omfattar ett 
jordbruk, ett par affärer samt gårdar 
som inrättats till att ta emot över-
nattande turister. Det finns post, 
skola (f.d. prästgården), bibliotek, 
kustbevakningsstation, vindkraft-
verk och en obemannad fyr; de 
flesta människorna torde ha sin ut-
komst i offentlig verksamhet. Orts-
namnen på ön synes i många fall ha 
en tydlig svensk härstamning. Det 
finns gårdar som återlämnats till de 
tidigare ägarna. 

Runö S:ta Magdalena församling 
tillhör EELK, Estniska ev. lutherska 
kyrkan. Det finns två kyrkobyggna-
der. Den nya är från 1912 och den 
invigdes under stor tillslutning när 
pastor Zetterqvist var kyrkoher-
de och församlingen lydde under 
konsistoriet i Riga. Men den gamla 
från 1644 står lyckligtvis fortfaran-
de kvar alldeles bredvid. På Runö 
utgör kyrkogården också begrav-
ningsplats, något som är ovanligt 
i länder som har tillhört det ryska 
tsarriket. Numera lyder församling-
en under konsistoriet i Tallinn. 

Åren 1944-1988 var kyrkorna 
stängda eftersom kommunisterna 
styrde riket. Men i början av 1988 
återinvigdes den nya kyrkan, den 
första återinvigningen av en kyrka 
inom EELK efter det att sovjetock-
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upationen inletts. Nyårsafton 1999 
återinvigdes den gamla kyrkan, som 
har fått kopior på de gamla glasmål-
ningarna, som församlingsmedlem-
marna tog med sig när man flyttade 
till Sverige 1944. Den nya kyrkan 
har f.ö. texter på svenska och foton 
på alla pastorer som tjänstgjort i den 
före 1944. Sedan Harri Rein, se ar-
tikeln Pastor på Runö, gått i pensi-
on är kontraktsprosten Anti Toplaan 
(Püha Jakobi på Ösel) ansvarig kyr-
koherde och själasörjare är diakon 
Jaanus Torrim (från Pärnu).

Rein var med runska mått mätt 
kyrkoherde en lång tid på ön. Man 

får gå ända till 1800-talet för att 
hitta någon lika långvarig i präst-
längden, nämligen Dreijer, som var 
där 1871-1892. Under 1900-talet 
var Zetterqvist (1907-15), Schantz 
(1923-30) och Grönberg (1931-37) 
de som hade längst tjänstgöringstid, 
alla givetvis, som det framgår av år-
talen, före 1944. 

Källor: Böcker av Gunnar Schantz 
och Jörgen Hedman. Ruhnu kom-
muns och EELK:s hemsidor. Besök 
på Runö 2010. Se även NÖ 1/2004 
och 4/2010.

Anders Eliasson

De två kyrkorna på Runö: Den gamla rakt fram till höger, den nya skymtar
omedelbart till vänster bakom träden. Foto: Lilian Johansson (2010).
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Marek Cieslar är radiomissionär 
för den lutherska kyrkan i Polen, 
och Nordisk Östmission är med och 
stödjer hans arbete sedan två år till-
baka (gav också ett bidrag i 2003). 
Jag fick möjlighet att träffa honom i 
slutet av juli, på en semestertur an-
ordnad av Curt Westman, för unga 
vuxna från Sverige och Norge. Det-
ta möte vill jag ta vara på, genom att 
använda tillfället till att berätta för 
Nordisk Östmissions läsare om en 
Guds stridsman som kämpat länge, 
uthålligt och självutgivande.

Marek är 60 år, uppväxt i ett luth-
erskt kristet hem, men kom till en 
personlig tro på Jesus först i 20-års-
åldern, i samband med militär-
tjänsten. Under denna tid var Polen 
kommunistiskt. Han studerade till 
journalist, men det visade sig inte 
vara möjligt att arbeta som jour-

nalist i Polen utan att vara marxist. 
Han undrade vad den utbildningen 
då skulle vara bra till, men Gud 
planerar ofta långt i förväg. Istället 
fick han år 1983 arbete på en kristen 
bokhandel, som otroligt nog kun-
de existera under kommunisttiden! 
Där arbetade han sju år, varefter han 
blev engagerad till att producera den 
polska versionen av ”Vägen genom 
bibeln”. Det är en radioserie som 
går igenom hela bibeln, med halv-
timmeslånga program per kapitel. 
Många av er känner säkert till den 
svenska versionen som Curt West-
man spelat in, som är mycket bra 
undervisning! Efter detta projekt 
(c:a 8 år) stod livet i ett vacuum i två 
veckor, innan Gud satte in honom 
på spåret som hans journalistutbild-
ning förberett honom för, nämligen 
radioarbete i den polska lutherska 
kyrkans evangelisationsorganisa-
tion. Där har han nu verkat i 14 år.

Marek brinner för att nå ut med 
Guds ord, och han har sett att radion 
har varit ett effektivt redskap. Det 
måste ses utifrån Polens kyrkliga  
situation. Polen är ett väldigt ka-
tolskt land, och lutheranerna är en 
minoritet på 70.000 av Polens 38 
miljoner invånare. Och p.g.a. den ka-
tolska kyrkans starka ställning, kan 
man som katolik bli utfrusen av sin  
familj om man går till en luthersk 
kyrka. Därför är det mycket svårt 

Radioarbete i Polen

Marek Cieslar, polsk radiomissionär.
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för den lutherska kyrkan att sprida 
evangeliet i Polen. Men radiopro-
grammen har c:a 10.000 lyssnare, 
och bara ungefär hälften är luthe-
raner. Så radion har verkligen varit 
effektiv. Men ekonomin har varit 
svår, i början var det fyra anställda 
medarbetare som gjorde timslånga 
dagsprogram, nu är det bara Marek 
som är anställd för detta, men han 
har också en frivillig medhjälpare. 
Därför har de fått dra ner program-
tiden till en halvtimme. Detta ra-
dioarbete har den sista tiden bara fi-
nansierats av öronmärkta gåvor, och 
för 1½ år sedan förlorade Marek sin 
största gåvogivare. Men det var i det 
sammanhanget som vi beslutade att 
bli en permanent understödjare.

Just för tillfället står radioarbetet 
inför ett vägskäl, och det är många 
faktorer som spelar in, bland annat 
ny teknik och svårigheter i förhål-

lande till sändningarna. Därför 
är framtiden just nu väldigt oviss, 
men vi vet att Gud kommer att vara 
med igenom detta. Och vi har sett 
att Gud i sådana perioder kan ändra 
inriktning på sitt arbete. Därför vill 
vi vara öppna för att se vad Gud vill 
vidare. Vägen vidare kommer för-
hoppningsvis att bli utstakad inom 
ett par månaders tid, så jag hoppas 
kunna ge mer information i nästa 
nummer av vår tidning. Fram till 
dess får ni gärna vara med i förbön 
för Marek och hans arbete, och att 
vi får vishet att ta de rätta valen i 
förhållande till de projekt vi väljer 
att stödja!

Anders Olsson
Anm. Den lutherska kyrkan i Polen 
kallas den evangeliskt-augsburgska 
kyrkan. Läs om en polsk luthersk 
kyrkobyggnad i NÖ 4/2016 sid. 16!

Evangelisationsorganisationens lokaler, med bl.a. inspelningsstudio och bibelskola.
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Redan för två år sedan (NÖ nr 2 och 
nr 3 2015) rapporterade vi om de 
motsättningar som fanns i DELKU 
(Deutsche Evangelisch Lutherische 
Kirche der Ukraine) och som gjorde 
att flera pastorer blivit uteslutna ur 
kyrkan. Eftersom biskopen i DEL-
KU Sergej Maschevski inte ville 
ställa upp för samtal beslutade då 
den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Bayern att inte längre stödja DEL-
KU. Läget har efter detta inte blivit 
bättre utan ytterligare pastorer har 
uteslutits bl.a. Pavlo Sjvarts i Char-
kiv. Vi har haft mycket god kontakt 
med honom och har ett fortsatt gott 
förtroende för honom. Jag vill med 
denna artikel ge bakgrund och för-
klara vårt ställningstagande i denna 
fråga.   

Hösten 2014 valdes nuvarande bi-
skop Sergej Maschevski till biskop 
i DELKU. För de flesta som röstade 
var det nog det självklara valet ef-
tersom motkandidaten ansågs allt-
för liberal i teologiska frågor. Men 
ganska direkt syntes att Maschevski 
hade en egen agenda för att själv ta 
över makten i kyrkan. Han avsatte 
(i strid med kyrkans egna stadgar) 
den dåvarande ledningen och till-
satte en ny ledning. Detta ledde till 
starka spänningar i kyrkan och fle-
ra pastorer i kyrkan har blivit ute-
slutna ur kyrkan. Redan 2015 blev 
Alexander Gross och Oleg Fischer 

avsatta tillsammans med ytterli-
gare någon pastor. Under hösten 
2016 fick vi information (via brev) 
från biskopen att även Pavel Sjvarts 
skulle uteslutas. Biskopen och hans 
ledningsgrupp har initierat ett 20-
tal processer i olika domstolar för 
att få tillgång till bilar och bygg-
nader som församlingarna använ-
der för att utföra sina uppdrag. Att 
byggnader inte längre är tillgängli-
ga betyder att den aktuella försam-
lingen inte längre kan eller iallafall 
får mycket svårare att fira guds-
tjänst. Domstolarna tycks i allmän-
het döma till biskopens fördel. Men 
att kyrkans ledning har den juridis-
ka rätten till byggnader och bilar är 
inte för oss samma sak som att det 
är rätt att slänga ut en församling 
från möjligheten att fira gudstjänst. 

Vi har diskuterat läget med obe-
roende parter i Ukraina. Det tycks 
vara något som är allmänt känt 
bland allmänheten. Uppenbart är 
att det hela inte har sin grund i teo-
logiska skiljaktigheter. Vår slutsats 
är att det hela beror på ett stort be-
hov av att komma över egendomen 
p.g.a. dess ekonomiska värde. Där-
för tycks spridandet av Guds Ord ha 
blivit en sekundär fråga. 

Den evangeliskt-lutherska kyrkan 
i Bayern har genom åren gett ett 
stort ekonomiskt stöd till DELKU 
och bl.a. finansierat kyrkobyggna-

Läget i DELKU
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der. Därifrån har man försökt få till 
en dialog med biskopen men efter-
som biskopen inte ställer upp har 
den bayerska kyrkan dragit undan 
sitt stöd till DELKU. 

Jag vill också framhålla att vi har 
haft skriftlig kontakt med biskopen 
och kyrkans ledning. Redan under 
2015 skrev jag mitt första brev för 
att klargöra att de pengar vi gav 
till församlingen i Charkiv måste 
stanna i församlingen. Något svar 
på detta kom aldrig men under 2016 
fick vi som jag nämnde ovan ett 
brev från kyrkans ledning att Pav-
lo Sjvarts (pastor i Charkiv) hade 
uteslutits från kyrkan p.g.a. kor-
ruption. Jag svarade på detta att det 
naturligtvis var svårt att ta ställning 
till dessa anklagelser eftersom vi 
inte hade fått veta vad Pavlo egent-
ligen hade gjort. På det svarade kyr-
koledningen att han hade brutit mot 
ett antal av kyrkans lagar som spe-
cificerades. I detta brev hänvisade 
också till Augsburgska bekännelsen 
kap XIV d.v.s. att ingen ”utan ved-
erbörlig kallelse bör i kyrkan pre-
dika offentligt eller förvalta sakra-
menten”. Trots många anklagelser 
fanns det dock i detta brev från kyr-
koledningen inget exempel på hur 
pastor Sjvarts hade brutit mot kyr-
kans lagar vilket gjorde det omöjligt 
att ta ställning i frågan. Jag skrev 
därför ett svar där jag påpekade 
detta. I mitt svar hänvisades också 
till vad Augsburgska bekännelsens 
apologi skriver som utläggning till 

det ovanstående (kap XIV) ”att vi 
gärna vilja bevara den i kyrkolagen 
föreskrivna yttre kyrkliga ordning-
en om biskoparna blott upphöra att 
fara grymt fram i våra församling-
ar” (SKB sid 225-226). Biskopens 
svar blev ett hot om att berätta för 
alla våra understödjare hur hemskt 
vi agerar när vi inte är öppna för di-
alog, d.v.s. inte håller med biskopen. 
Utifrån denna brevväxling inser vi 
att konstruktiv diskussion med kyr-
kans ledning är omöjlig. En fortsatt 
diskussion oss emellan kommer 
inte att leda framåt.

På grundval av detta har vi kom-
mit fram till följande slutsats. Vi är 
övertygade om att det nuvarande bi-
skop Sergej Maschevski gör i DEL-
KU inte leder till någon välsignelse 
för kyrkan. Vi har inte kraft och 
möjlighet att på någon sätt stoppa 
hans framfart men vi vill fortsätta 
att stödja de församlingar som vi 
tidigare har stött för att de skall ha 
någon möjlighet att överleva och 
fortsätta att göra sitt uppdrag, d.v.s. 
predika evangelium. Därför vädjar 
vi om fortsatt stöd till även till den-
na verksamhet. Vi vädjar också om 
bön till Herren för att sätta stopp 
för den nedbrytande process som 
nu pågår i DELKU, och att Herren 
hjälper de drabbade församlingar-
na att göra det som är deras uppgift 
nämligen predika om den korsfäste 
och uppståndne Frälsaren.  

Martin Wihlborg
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Barnens Ambassads sommarläger 
ägde i år rum i närheten av Myko-
lajiv. NÖ ger sedan flera år bidrag 
till dessa läger. Här kommer några 
berättelser från lägret.

Tanja Verozub arbetar hos Bar-
nens Ambassad. Hon åkte med för 
att återge barnens upplevelser och 
bilder från sommarlägret. 

Tanja:
– Jag iakttar barnen på sommar-

lägret och ser hur de förändras in-
för mina ögon. Jag hör med vilken 
glädje de sjunger sånger om Gud, 

lär sig bibelverser och gläds åt bi-
beltimmen! Barnen är glada att ha 
varandra och de älskar havet. Det 
är svårt att med ord och bild återge 
allt. Jag vill uttrycka ett stort tack 
från alla barnen. Sommarlägret är 
en stor välsignelse för barnen. Det 
är tid för glädje, lycka och tid att 
umgås med Gud. 

Aljona, 11 år:
– Oj, vad enormt havet är, och det 

är för oss alla. Vågorna är så stora, 
jag har aldrig sett nå’t så’nt. Jag är 
glad att jag fick komma med. Det 

Sommarläger vid Svarta havet

Barnen leker vid havet
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är kul här. De berättar om Gud för 
oss, vi sjunger, leker och simmar 
jätte-jättemycket. Min ledare har 
lärt mig att simma. När jag kommer 
hem, så ska jag berätta om allt för 
mamma. Jag hittade en snäcka, som 
jag ska ge till henne. 

Sasja, 10 år:
– I min by har vi en liten å, där vi 

inte kan bada. Det är smutsigt och 
korna badar där. Här på sommar-
lägret får vi simma i det stora havet. 
Det är häftigt att dyka under vattnet. 
Jag har fått fem nya vänner. Vi har 

Bön under en picknick
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kul, och vi har byggt flera sandslott. 
Vi har också en bibeltimme. Jag äls-
kar att lära mig nya sånger. Igår fick 
jag lära mig en sång: ”Jesus älskar 
dig och mig.” Jag saknar mamma, 
hon är sjuk. Min stora syster Jaa-
na och jag ber för henne varje dag. 
Jag samlar snäckor till mamma och 
mina bröder och till min lilla syster.

Dima, 10 år:
– Jag väntade så på att få komma 

med på sommarlägret. Det är fint 
här. Allra mest gillar jag att simma. 
Vi leker också alla tillsammans. Jag 
får hjälpa till i köket. Vi får äta fle-

Måltid i matsalen

Dima
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ra gånger, och vi får och ta om så 
mycket som vi vill. Dessutom får vi 
yoghurt och saft. Jag älskar det.

Dasja, 11 år: 
– Jag blev så glad när jag fick höra 

att jag tillsammans med min bror, 
får åka med. Det är roligt att vara 
här och vi har fått många vänner. 
Hemma i Kiev, satt vi och vänta-
de på att mamma skulle komma 
hem från jobbet. Hon kom sent på 
kvällen och var mycket trött. Här 
får vi äta och bada varje dag. Vi 
har många tävlingar och vi sjunger 
mycket. När jag väntade på att som-
marlägret skulle börja, gick tiden 
så sakta, men här går tiden så fort!  
Vi är som en enda familj! 

Vanja, 11 år:
– Jag har alltid drömt om att få 

åka till sommarläger. Jag blev så 
glad, när jag fick åka med. Nu är vi 
vid havet. Det är häftigt att bada och 
dyka. Tillsammans med vår ledare 
spelar vi fotboll och andra sporter 
som jag inte visste fanns. Jag gillar 
bibeltimmarna. Varje dag får vi lära 
oss nya sånger och läser Bibeln. Jag 
har fått många nya vänner. Jag vill 
inte att lägret ska ta slut.  Hemma 
är det långtråkigt och det finns inget 
hav där. 

Mirjam Adolphi

Tacksamma hjärtan!
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Gåvoredovisning
April 2017
Gåvor 31.199,00
Kollekter  8.563,00
Summa 39.762,00

Kollekter april 2017
Hajom 4606
Solberga pastorat 1970
Södertälje 442+545
Jonakapellet, Österåker 500
Knislinge pastorat 500

Hyllningar april 2017
Karin Axelsson, Ytterby

Begravningar april 2017
Ingegerd Hammar, Uddevalla
Sone Bengtsson, Laholm
Alice Johnsson, Tostared
Stina Johansson, Skredsvik

Maj 2016
Gåvor 26.578,00
Arv 312.974,90
Kollekter  8.358,00
Summa 347.910,90

Kollekter maj 2017
Lyse 452
Tärna, Luleå stift 215
Uddevalla 610
Göteborgs S:t Pauli 6671
Ytterby 410

Hyllningar maj 2017
Tobias Olsson, Resteröd

Begravningar maj 2017
Torsten Lundahl, Jörlanda 
Cecilia Olivius, Växjö
Rune Axelsson, Hålta
Hildur Kvarneberg, Skaftö

Arv maj 2017
Birgit Magnusson, Kållered

• Senaste transporten gick till Pampali i Lettland den 24 augusti
• Tack för gåvor till vårt plusgirokonto 422057-0 känt sedan 1956.
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Juni 2017
Gåvor 41.950,00
Kollekter  6002,00
Summa 47.952,00

Kollekter juni 2017
Västra Marks förs. 1310
Torestorp 170
Öxabäck 144
Älekulla 158
Tynnered 1103
Sätila och Hyssna 902
Kyrkhult 1050
Gamla Hjälmseryd 875
Kyrkliga förbundet, Lund 290

Hyllningar juni 2017
Annie Johansson, Frillesås

Begravningar juni 2017
Martin Johansson, Varberg
Signe Rudberg, Borås
Kerstin Nordblom, Frillesås

Sy- arbets- och missionskretsar 
andra kvartalet 2017
Halltorp-Voxtorp 2500 
Grönahög 1000
Slätthög 500 
Brastad 5403 
Solberga 6000

Övriga upplysningar lämnas av 
kassören.
Vi sänder vår tidning till alla givare, 
också om man givit i samband med 
en begravning eller födelsedag. 
Rent allmänt går det snabbare att 
komma in i vårt prenumerantregis-
ter, än att tas bort ur det, också när 
det var flera år sedan gåvan kom. 
Vi vill nämligen gärna informera, 
tidningen är vårt ansikte utåt, och 
vill vi gärna skicka tidningen till 
trofasta vänner till missionen, även 
om man nu inte har råd och möjlig-
het att ge. Men av och till ägnar vi 
oss åt gallring i registret och tar bort 
folk som inte har givit på länge, el-
ler som vi förstår har avlidit. Det är 
ganska lätt eftersom varje register-
post har angivet årtal när det kom 
en gåva från människan bakom 
namnet i registret. Ni får gärna hjäl-
pa kassören att ha registret aktuellt 
med namn och adress.

Fortsättning följer
Under augusti månad har nåwgra 
av våra vänner varit på väg på en 
församlingsresa till Ingermanland 
i Ryssland. Några andra planerar 
en liten missionsinsats i Ukraina. 
Detta finns det anledning att åter-
komma till i nästa nummer av vår 
tidning.
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Välkommen till NÖ-tidningen, som 
denna gång bl.a. uppmärksammar en ö 
i Östersjön. Vidare kan du läsa om ett 
barnläger vid Svarta havet. Ö är som 
bekant sista bokstaven i vårt alfabet. 
Då kan vi också tänka på hur Guds ord 
säger att Herren Jesus är A och O (alfa 
och omega), den första och sista boksta-
ven i det grekiska alfabetet. Han är den 
förste och den siste, vilket i det hebreis-
ka alfabetet blir alef och taw (=a och t). 
Hos oss kan man även genom lilla (ge-
mena) bokstaven t bli påmind om Jesus, 
jämför bokstavens utseende med Kristi 
försonings kors! Ibland är en ö också en 

klippa. Här har vi då bibelordet ”Vil-
ken klippa är som vår Gud”. Jesus gav 
Simon tillnamnet Petrus, klippan. Det 
betyder att man kan låta sig påminnas 
om klippan Kristus också genom de 
människor och orter som på något sätt 
är uppkallade efter aposteln Petrus.  

Det är alltså om den uppståndne Fräl-
saren, han som är den första och den 
siste, som NÖ vill vittna om, främst i 
”våra områden”. Därtill kommer också 
materiella insatser. Allt detta blir möj-
ligt genom era gåvor och era förböner! 
Tack! 

Anders Eliasson

Ö och t


