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Overskriften siger noget afgørende 
om Jesu død på Golgata kors.
Hvis ikke Gud har afsløret for os, 
at Jesu død på korset var hans vil-
je, hans plan, hans vej til frelse og 
hans store kærlighedsgerning til vo-
res frelse …. så ville vi aldrig selv 
tænkt den tanke.
•  ”Folk ved ikke, en farve er rød, før 

de får besked på det.”
•  Folk ved ikke, at Jesu død på kor-

set, er Guds frelsesvej og store kær-
lighed, før de får besked på det.
Golgatakors er stedet hvor Guds 

vredes ild rammer Guds egen søn.
Offeret kommer fra Gud … for såle-
des elskede Gud verden, at han gav 
sin enbårne søn …. og offeret gives 
til Gud som soning for vore synder.
Jesu offer er et stedfortrædende of-
fer, det er et offer i stedet for os:

Esajas 53
v4 Men det var vore sygdom-
me, han tog, det var vore li-
delser, han bar; og vi regnede 
ham for en, der var ramt, slået 
og plaget af Gud.
v5 Men han blev gennemboret 
for vore overtrædelser og knust 
for vore synder. Han blev straf-
fet, for at vi kunne få fred,

Din synd er sonet. Jesus blev forladt 
af Gud, for at du ved troen på Kris-
tus aldrig skal blive forladt af Gud.

Jesus hang på Golgata kors under 
Guds evige vrede og dom, forladt, 
uden Guds nåde, barmhjertighed, 
tålmodighed, kærlighed, godhed – 
alene Guds vrede og dom – forladt 
af Gud.

Alt dette er Guds plan og vilje. 
”Gud viser sin kærlighed til os, ved 
at Kristus døde for os, mens vi end-
nu var syndere.” Rom 5,8.

Vores frelse blev skabt på korset. 
Ordet om korset er det der frelser. 

•  ”Folk ved ikke, en farve er rød, 
før de får besked på det.”

Det skal siges til os – det er noget 
vi ikke kan sige os selv. 

Forkyndelse af korset er Guds 
visdom og Guds frelse. 

Det er en visdom som overgår 
hvad noget menneske kan nå frem til. 

Det er Guds synliggjorte kærlighed
”Gud viser sin kærlighed til os, 

ved at Kristus døde for os, mens vi 
endnu var syndere.” Rom 5,8.

Det er hvad Jesu korsfæstelse er, 
en åbenbaring af Guds kærlighed, at 
Gud lader al sin vrede ramme ham.

Gud straffer ikke Jesus for at 
straffe ham.

Betraktelse:

”Folk ved ikke, en farve er rød,  
før de får besked på det.”  

(citat fr Robert Jacobsen, kunstner)
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Gud straffer Jesus istedet for mig.
•  ”Folk ved ikke, en farve er rød, 

før de får besked på det.”
•  Jeg kunne ikke se korset før jeg 

fik besked på det.
Golgata korset viser at Gud elsker 

dig.
Golgata viser, at Gud tilgiver dig.
Gud tilgiver dig al din synd.
Du kan ikke selv fjerne sin synd 

og din skyld - men det kan han og 
det gjorde han på den vigtigste dag 
i dit liv – langfredag. Den vigtigste 
dag i dit liv den har været, og den 
var for 2000 år siden - Det er fuld-
bragt! 

Karsten Christensen 
sognepræst Harboøre

Dansk ordlista
afsløret avslöjat
enbårne enfödde
Esajas Jesaja
eventyr saga, äventyr
farve färg
fjerne ta bort
forladt  lämnad, ensam, 

övergiven
fullbragt fullbordad
knust krossad
sognepræst kyrkoherde
spotte häda
tillgive förlåta, tillge
tågede dimmiga
uhyrlig grotesk
vægtig viktig 
åbenbaring uppenbarelse

Det finns ett hjärta i korsets trä. Jämför med Romarbrevet 5:8. Bilden kommer från 
Karsten Christensen
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Ordförandens spalt:

Information från församling i Charkiv

Vi får kontinuerligt information från 
Pavlo Sjvarts i Charkiv. Sjvarts är ju, 
som jag tidigare skrivit, avsatt från 
DELKU men han arbetar troget vidare 
med att föra ut Guds Ord i sin försam-
ling. Han har regelbundet gudstjänster, 
bibelundervisning och konfirmations-
undervisning. Samarbetet med andra 
kyrkor utanför DELKU utökas. I vår 
kommer man att trycka nya utgåvor 
av biskop Giertz böcker Stengrunden 
och Den stora lögnen och den stora 
sanningen. De kommer att baseras på 
den översättning till ryska som vi står 
bakom och som gjorts av Valerij Volo-
din i S:t Petersburg. Tidigare utgåvor 
har tryckts av Alexander Andrjusjkin 
i S:t Petersburg. Försök har gjorts att 
transportera böcker från Ryssland till 
Ukraina men det har varit så svårt och 
dyrt, så det har visat sig vara enklare 
att trycka upp ytterligare upplagor i 
Ukraina. Vi hoppas att dessa böcker 
skall blir till stor välsignelse. Pavlo har 
också planer på att trycka upp både 
Luthers lilla och stora katekes. Vi har 
lovat att stå för finansieringen när det 
blir dags. 

META
Många av er känner nog igen insam-
lingsorganisationen META. META 
bildades 2006 och har allt sedan dess 
samlat in pengar till Gunn och Ber-
til Andersson som har verkat som 
missionärer i Mongoliet. De har varit 

anställda av Norsk Luthersk Misjons-
samband. Familjen har nu kommit 
hem till Skandinavien och har för-
närvarande inga planer på att åka till 
Mongoliet för ytterligare en period. 
Man vill därför sluta att ge ut det egna 
informationsbladet. Nordisk Östmis-
sion har fått frågan om missionen i 
Mongoliet kan få informera genom 
vår tidning. Vi har sagt ja till detta 
och förmodligen kommer den första 
artikeln in i nummer 3 med planerad 
utgivningsdag 1/9. Vi kan göra detta 
eftersom Mongoliet ligger väl inom 
ramen för vårt verksamhetsområde 
(Östeuropa och Asien). Nordisk Öst-
mission har också tidigare stött mis-
sionen i Mongoliet. 2010 gav vi ett 
stöd till kyrkbygge i Ulaanbaatar.

Årsmöte 2018
I år planerar vi att hålla vårt årsmöte 
söndagen den 15/4. Denna gång i Yt-
terby i samband med församlingens 
gudstjänst. Vi har bjudit in Pavel Lut-
jenko från Vitryssland för att berätta 
om sin verksamhet. Jag berättade i 
förra numret att Pavel Lutjenko har 
blivit ledare för den oberoende luth-
erska kyrkan i Vitryssland. Denna 
kyrka har också samarbete med den 
lutherska kyrkan i Litauen. Välkom-
na till Ytterby! Detaljerat program 
om årsmötet finner du i annan del av 
tidningen. 

Martin Wihlborg
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NÖ understödjer pastor Sergej Bevz i Dnipro, en stad som ligger vid floden 
Dnjepr (ukr. Dnipro). Staden har f.ö. fått sitt namn förkortat från Dnipro-
petrovsk. Här kommer en rapport från pastor Bevz, en rapport som kom 
lagom till jul.

Kära bröder och systrar i Nordisk 
Östmission!

I dessa dagar är Kyrkan inne i ad-
vent och förbereder sig att fira jul, 
då vi på nytt påminns om Jesajas 
ord: ”För ett barn blir oss fött, en 
son blir oss given. På hans axlar 
vilar herradömet, och hans namn 
är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, 
Evig Far, Fridsfurste.” (Jes. 9:6) 
Kristi födelse är ett bevis för oss att 
han alltid är med oss som han har 
lovat. Det innebär att det finns hopp 
och anledning till frid och salighet. 

Må Gud välsigna ert verk till hans 
namns ära!

Ta också emot min tacksägelse 
för ert stöd till min tjänst som pas-

En hälsning från Dnipro i Ukraina

Från församlingsarbetet
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Besök från Sverige 
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tor i Dnipropetrovsk. Ert stöd gör det 
möjlighet för mig att arbeta heltid i 
denna tjänst och det är en stor väl-
signelse för kyrkan och dess utveck-
ling. Må Gud välsigna också er, så 
att ni kan fortsätta er tjänst i Hans 
rike. Jag skulle vilja dela några ny-
heter om vår församling med er.

Under mer än elva år hade vår 
församling ingen egen byggnad. 
Vi hyrde en lokal från en kristen 
organisation som var vänligt in-
ställd till oss. Men det förhindrade 
samtidigt många möjligheter för 
oss. Under flera års tid bad vi och 
såg efter möjligheten att få en egen 
lokal. Tidigt såg vi några varianter 
som skulle vara alldeles för dyra för 
oss och inget som Gud hade i åtan-
ke för oss. Men denna höst gjorde 
Gud något underbart. Vi fann en lo-
kal som låg i ett utmärkt läge för en 

kyrka och möjlighet att verka bland 
människor i den delen av staden. 
Priset var överkomligt. Vi hade 1/3 
av kostnaden, men Gud tog hand 
om allt och hjälpte oss att samla 
ihop den resterande summan. När 
vi ser hur Gud leder oss och öppnar 
sina källor, förstod vi tydligt att det 
var hans vilja att vi skulle etable-
ra vår kyrka här. För några veckor 
sedan köpte vi denna byggnad och 
under de första veckorna gjorde vi 
några mindre renoveringar och stä-
dade. Förra söndagen firade vi An-
dra söndagen i advent i byggnaden 
som Gud gett oss. 

Det är uppenbart att denna bygg-
nad inte är byggd att vara en kyrka 
(från början var det ett kafé). Där-
för behövde vi göra vissa konstruk-
tionsändringar, ändra på en hel del 
och fixa en massa saker. Men vår 

Renovering på gång 
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församling har en speciell känsla för 
ödmjukhet, tacksamhet och glädje. 
Därför ville många i församlingen 
bruka en hel del tid och göra mycket 
arbete i den nya lokalen. I den när-
maste framtiden vill vi ordna ett 
kök, en toalett och ett rum för barn-
verksamhet. Det är föränderliga ti-
der för vår församling och vi förstår 
att det är viktigt för oss att stå fasta i 
vår tjänst och vårt andliga liv. 

För tillfället har vi några fasta 
punkter i vår verksamhet:

Engelskaklubben ”Cycle”. Den-
na verksamhet har vi haft de se-
naste två åren. Den är av evange-
lisationskaraktär. Vi lockar till oss 
många ungdomar som inte känner 
Jesus som deras frälsare och Gud. 
Vi samlar 20-40 personer vid var-
je tillfälle. Detta sköts av ett lag 
av engagerade människor i vår 
församling. Vårt mål är att sprida 

kristna trossatser genom att lära ut 
det engelska språket. Vi vill också 
vittna för människor om Jesus. Vi 
gör det genom våra program, men 
vi inriktar oss på att utveckla goda 
vänskapsband för att kunna vittna 
”från hjärta till hjärta”.

Vi fortsätter vår tjänst i Zarja, 
som består av två inriktningar. Den 
ena är att hålla en bibelstudiegrupp. 
Denna grupp besöks av bybor från 
Zarja och några medlemmar från 
vår församling. Det är omkring 
7-12 personer som kommer till 
dessa samlingar. Vi önskar att göra 
Guds ord öppet och tillgängligt för 
de som inte är familjära med det. 
Dessutom vill vi stärka tron hos de 
troende i denna by. 

Den andra inriktningen i denna 
by är tonåringarna. Där finns en 
grupp tonåringar som vi möter un-
der ett och ett halvårs tid. I genom-

Gudstjänst 
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Detta är numera ett kyrkohus 

snitt kommer det 15-25 personer 
till dessa träffar. Vi ser på kristna 
filmer och samtalar med dem om 
Bibelns syn på saker och ting. Vi 
ordnar med utflykter och resor för 
ungdomarna. Denna sommar var 
åtta ungdomar från Zarja med på ett 
sommarläger som vår synod (den 
”nationella nivån” på kyrkan SEL-
KU, övers. anm.) ordnade. Vi vill 
odla trogna och vänliga vänskaps-
band med dessa för att kunna vittna 
om evangelium.

Varje tisdag har vi bibelstudie-
grupp i vår församling. Dessa sam-
lingar sker hemma hos församlings-
medlemmar. Förutom fördjupad 
bibelkunskap och användande av 
Guds ord önskar vi att dessa sam-
lingar ska fördjupa relationen mel-
lan församlingsmedlemmarna.

Förutom dessa uppgifter är min 
vecka full av olika tjänstgöringar. 

Detta innebär att predika, förvalta 
sakramenten, leda konfirmations-
kurser, ge rådgivning inför äkten-
skap, leda gudstjänst med nattvard, 
enskilda möten, administrativt ar-
bete, ta del av projekt och uppgifter 
från vår synod och förverkliga dessa. 

Jag vill tacka för att Anders Ols-
son kunde besöka vår församling i 
slutet av augusti. Det är viktigt för 
vår församling att känna sina vänner 
så att vi kan be för er. Anders besök-
te också arbetet i Zarja. Det är alltid 
uppmuntrande för dem att möta en 
internationell gäst. Vi är glada om 
han har möjlighet att återkomma vid 
sin nästa resa till Ukraina. 

Må Gud fylla er med sin frid och 
nåd genom vår Gud, Jesus Kristus!

Pastor Sergej Bevz 
Församlingen ”Levande vatten”

Dnipropetrovsk, Ukraina
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Berättelsen om Kārķi församling 
börjar för över 20 år sedan. När vi 
nu blickar tillbaka tycks tiden gått 
snabbt och obemärkt. Men ändå… 
Det är mycket som har hänt under 
den här perioden. Församlingens 
medlemmar har ”bytts ut”. Många 
ur den första generationen har kall-
lats hem till Herren och en ny gene-
ration har fått ta vid. Byns invåna-
rantal har sjunkit med nära hälften 
och i kommunen bor idag ca 500 
personer, varav många är äldre.

Församlingen grundades hösten 
1994 och vi firade gudstjänster i 
grundskolans lokaler. Tidigt kom 
drömmen om att bygga vår egen 
kyrka. Med Guds välsignelse och 
många villiga människors arbete 

och hjälp så kunde grundstenen till 
kyrkan läggas en het sommardag 
1999. Ni i Sverige har betytt mycket 
för både vår kyrka och församling. 
Tack för er kärlek och omsorg! 

De första åren hade vi en ge-
nomströmning av resepredikanter 
från Riga. Totalt har här tjänat sju 
präster och en evangelist (veniat). 
Vi saknade en präst som bodde här 
i byn och som kunde leda försam-
lingsarbetet vidare. År 2000 blev 
en vändpunkt, då Lasma, vår kan-
tor, flyttade till Kārķi tillsammans 
med sin man, Magnus Olsson, som 
halvåret innan hade blivit prästvigd 
i Riga. Församlingslivet utökades 
nu med gudstjänster även på torsda-
gar samt kyrkokör och alfa-kurser. 

Ett brev från Kārķi församling i Lettland

Kārķi församling
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Samtidigt fortsatte bygget på kyr-
kan. Den kom att bli något av byg-
dens stolthet eftersom bygget enga-
gerade så många olika människor. 
2002 invigdes kyrkan och vi kunde 
äntligen ”flytta in” i vårt så efter-
längtade andliga hem. Här vän-
tade nu många gudstjänster, dop, 
konfirmationer och vigslar, hjärtlig 
gemenskap vid alfa-kurserna och 
härliga konsertkvällar.

När Gud tar oss in under sina 
armars beskydd så kan allt hända, 
och så var det verkligen för oss. 
Människor längtade efter Guds Ord 
och gemenskapen. Genom Guds 
nåd mättades vår längtan. När för-
samlingen började tala om att bygga 
sin egen kyrka så slöt inte bara byns 
invånare upp. Bygget gladde och 
sysselsatte många, även då vi stötte 
på problem på vägen. Som ett levan-
de exempel är Aldis Gailitis, chefen 
för byggnadsfirman som byggde 
kyrkan. Han slutade inte att bygga 
även om församlingens resurser 
hade sinat. ”Vi litar på Herren och 
tror att Han löser det hela.” sa han 
med ett leende. 

Slutsatsen för mig är att vårt del-
tagande i Guds verk inte har varit 
bortkastat. Alla har vi fått tjäna 
Herren med de gåvor Han har gett 
oss. På så sätt har människor i olika 
generationer fått möta Gud och äls-
ka Honom.

År 2007 blev något av en pröv-
ning för oss. Magnus fick en ny 
tjänst i Limbaži församling. Jag 
studerade då vid Lutherakademin 
i Riga för att bli präst. Jag fick nu 
ta över ansvaret för gudstjänsterna 
i församlingen och en av medlem-
marna fick sätta sig vid pianot för 
att fortsätta kantorns tjänst. Det var 
inte helt lätt i början, men Gud styr-
ker oss ofta genom nya uppgifter 
och utmaningar.

Tittar vi statistiskt på hur många 
människor som varit i kontakt med 
församlingen under årens lopp så 
har vi haft 242 dop (både barn och 
vuxna), 138 personer har konfirme-
rats och 34 par har sagt sitt ”Ja!” till 
varandra inför Gud och församling-
en i Kārķi kyrka. Vi har med tiden 
också skapat oss våra egna ”traditio-
ner”. Till dessa hör bl.a. julkonser-
ten som församlingsmedlemmarna 
själva ordnar och deltar i. Då brukar 
kyrkan fyllas med människor även 
från grannbyarna. Temat är Julens 
evangelium, att Herren blev männ-
iska för att frälsa världen.

Vi vill avsluta detta brev med att 
berätta något om vår situation just 
nu. På grund av de senaste årens 
”flykt” ifrån landsbygden har för-

Söndagsskolan i Kārķi
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samlingens liv åter ställts inför nya 
utmaningar. Rent ekonomiskt har 
vi haft det tufft och har inte kun-
nat fullfölja betalningar till varken 
LELB (=Lettlands evangelisk-luth-
erska kyrka; red. anm.) eller till nå-
gon annan. Den ekonomiska krisen 
utarmade oss på landsbygden nästan 
helt. Förutom att vara präst arbetar 
jag extra som gränsvakt för att kun-
na försörja mig och min familj.  När 
Nordisk Östmission meddelade att 
man vill efterskänka oss vår skuld 
så föll en stor sten från våra axlar. 
Jag klarar nog inte av att beskriva 
den stora tacksamhet vi känner!  

Inledningsvis skrev vi om gene-
rationsskifte i församlingen. Det 
har det verkligen varit. Av alla de 
barn och ungdomar som var aktiva 
i församlingen då vi började är idag 
alla vuxna och har egna familjer. 

Några av dem finns kvar i Kārķi, 
men de flesta har flyttat dit där det 
finns utbildning och jobb. Vår dot-
ter, Liene, flyttade precis till Riga 
för att tjäna Herren genom Diakoni-
centret. Där kommer hon att möta 
och arbeta med barn som har pro-
blem inom sina familjer. Hon får stå 
som ett exempel på de frukter som 
församlingen odlat och burit under 
dess korta historia.

Vi önskar er Guds nåd och frid 
och rika välsignelse! Om någon av 
läsarna kommer till Lettland så är 
ni hjärtligt välkomna på besök i 
Kārķi.

Allt gott önskar Girts och Marite 
med sin församling!

Girts Kalnins
Översättning från lettiska: 

Magnus Olsson

Vigsel i Kārķi kyrka
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Oleg Schewtschenko, som är pastor 
i Odessa och som besökte NÖ:s års-
möte 2017, sänder av och till ut ett 
rundbrev i samarbete med den tyska 
missionsorganisationen Neukirche-
ner Mission i Neukirchen-Vluyn. 
Det är den organisationen som står 
som sändare av pastor Oleg, även 
om denne är en infödd ukrainare. 
Vi tar med några saker från janua-
ri-brevet.

Oleg är gift med Viktoria och de-
ras lille son heter Nathan, fem må-
nader gammal. Oleg är pastor inom 
SELKU (som vi brukar översätta 
till Ukrainas evangelisk-lutherska 
kyrkosynod).

Oleg berättar om en märklig upp-
levelse under jultiden. Det kom 
en bil med ett par druckna män i, 
och de försökte muta Oleg så att 
de skulle kunna försvinna innan 
polisen kom. Oleg avvisade den-
na bestickning, men männen blev 
ändå inte våldsamma mot honom 
eller började svära. Däremot blev 

de våldsamma när polisen kom och 
använde då sina knytnävar. Det 
gjorde starkt intryck att de två hade 
respekt för pastorn, men inte för po-
lisen. I slutet av januari skulle man 
flyga till Tyskland för att hämta lille 
Nathans pass, så att han kunde vis-
tas obegränsat i Ukraina.

När det gäller det teologiska se-
minariet är Oleg tacksam för att 
Gud sänder människor som kan 
vara goda översättare. Till somma-
ren kommer fyra studenter att på-
börja sin tjänst i församlingar som 
adjunkter (på tyska: Vikar), för att 
de på så sätt under ett par år skall 
omsätta det de har lärt. Därefter 
kommer beslut om vilka som skall 
prästvigas och på vilken ort de skall 
installeras. En ny student har kom-
mit, och han har militär bakgrund.

Ur ett rundbrev från Odessa
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Tyvärr står man fortfarande 
utan en egen lämplig kyrkolokal i 
Odessa. Orsaken till det är att de 
redan tidigare blivit uppsagda från 
det utmärkta kyrkliga rum som man 
disponerat om söndagarna. På goda 
grunder misstänker vi att det hör 
ihop med det som vår ordförande 
skrev i Nordisk Östmission nr 3 år 
2017 på sid. 20-21 under överskrif-
ten Läget i DELKU. Det var nämli-
gen DELKU som var hyresvärd!

Det är svårt för folk i januari och 
februari, bl.a. p.g.a. de många helg-
dagarna och de låga lönerna, sär-
skilt för äldre människor. Dessutom 
höjs priserna varje nyår, och sänks 
sedan inte. Därför planerar Oleg 

att dela ut matpaket till drabbade 
människor.

Man hade en julfest den 25 de-
cember. Detta år (d.v.s. 2017) kom 
det inga ungdomar från Tyskland 
under julen, utan man ordnade 
själv något i församlingarna och för 
barnhemmen. Barn fick julklappar, 
och de sjöng med i sångerna.

Inom SELKU ordnar man var-
je år ett vinterungdomsläger med 
namnet Tsamok (möjligen Zamok) 
under fyra dagar. I år hade man 60 
deltagare.

Slutligen tackar Oleg Schewt- 
schenko för understöd och förbö-
ner. 

Referat: A.E.

Bilderna kommer från Olegs rundbrev
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Detta är de ord som talades till 
Mose när folket hade blivit fria från 
slaveriet. Gud hade gjort ett under, 
gjort dem fria och skulle leda dem 
till det utlovade landet. De var fria!
Gud slog ner deras slavherrar, öd-
mjukade Farao och visade sin makt 
för sitt folk. Nu kunde de försäkra 
sig om att han var deras räddare och 
att de kunde lita till honom helt och 
hållet.

Faraos hjärta hårdnade på nytt 
och han beslutade sig att jaga folket 
för att på nytt göra dem till slavar. 
Det fruktansvärda förflutna var på 
väg ikapp dem. Havet är framför 
dem som ett oöverstigligt hinder. 
Folket är fullt av fruktan och klagar 
för Mose: ”Mose, du har gjort ett 
misstag. Vi hade hellre stannat kvar 
i Egypten än dö här.”

I det ögonblicket vet inte Mose 
vad som ska hända, men han vet 
att den allsmäktige Guden vakar 
över sitt folk och därför försäkrar 
han folket: ”Var inte rädda! Stan-
na upp och bevittna den frälsning 
som Herren i dag ska ge er. Så som 

ni ser egyptierna i dag ska ni ald-
rig någonsin se dem igen.” (2 Mos 
14:13). Med andra ord: ”Jag vet inte 
hur Gud ska göra, men han kommer 
att göra det. Var inte rädda, han är 
trofast. Ni ska få se det med er egna 
ögon!”.

Mose talar med Gud och ber att 
han ska ingripa i denna situation. 
Gud svarar honom klart och tydligt: 
”Varför ropar du till mig? Säg till 
Israels barn att de ska dra vidare.” 
Allt är färdigt, det som återstår 
är att lita till Gud och dra vidare. 
Frukta inte havets vågor, se vad som 
ska hända härnäst, det som Gud re-
dan planlagt. Röda havet kommer 
att dela sig när ni går fram i tro.

I olika tider hamnar Guds folk i 
sådana situationer. Synd och ond-
ska försöker gång på gång att erövra 
världen så att vi inte ser någon ut-
väg. Vi fokuserar på vårt förgångna 
liv eller något som just nu pågår. Vi 
ser i media om allt elände som på-
går runtom i världen. Vi är vittnen 
till den enorma ondskan och vi vet 
inte hur vi ska göra med den. Vad 

En andra betraktelse:

”Sedan sade Herren till Mose:  
”Varför ropar du till mig?  

Säg till Israels barn att de ska dra vidare.”  
(2 Mos 14:15)
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ser vi när vi ser oss tillbaka? Vad är 
det för armé som jagar oss? Alla av 
oss har sin egen rädsla, sin egen fa-
rao som inte låter oss gå obehindrat. 
Hamnar vi inte lätt i nedstämdhet 
när vi hamnar i svårigheter vi inte 
kan lösa?

Ibland kan rädsla få oss långtifrån 
vad Gud säger är sant. På något sätt 
verkar Gud inte ha något i intresse 
av vår kamp mot ”farao”. Detta bak-
åtriktade tänkande hjälper oss inte 
närmare Gud och hans hjälp. 

Han gör sig en väg när människor 
är kraftlösa. Han handlar på ett sätt 
så att vi ser hans ära och kärlek. 
Ingen armé, ingen ”farao”, inga pro-
blem kan motstå Guds kraft. Han 
kan inte stoppas. När vi litar till ho-
nom, får vi se hans frälsning. När 
vi litar till hans ord, kommer vi vi-
dare på vägen. När vi litar till hans 

löfte, ser vi genom hans ord bortom 
”havet”. Gud är alltid där när vi be-
höver hans hjälp. Det är vad julens 
budskap vittnar om. Kristus kom 
därför att vi behövde hans återlös-
ning. Han kom för att han är trofast 
enligt sitt ord. Han kom därför att 
fienden var starkare än oss vid det 
tillfället. Han kom och öppnade en 
väg till frälsning. ”Jag är vägen”, sä-
ger Jesus. Han gjorde en väg åt oss 
genom sin död och uppståndelse. 
Fienden är besegrad!

Därför kan vi vandra vidare idag. 
Vi går framåt i tro och med hopp. Vi 
går i frid därför att Gud, vår frälsa-
re, går framför oss. På honom litar 
vi. Må Gud välsigna vår fortsatta 
vandring så att vi kan behålla styr-
kan och vara vittnen om hans ära!

Sergej Bevz
Övers fr engelska: S.A.

Nordisk Östmissions årsmöte
Tredje söndagen i påsktiden den 15 april 2018
10 gudstjänst i Ytterby kyrka, Gabriel Bengtsson

Samkväm i församlingshemmet
Föredrag av Pavel Lutjenko från Vitryssland
Nordisk Östmissions årsmötesförhandlingar

Avslutning.
Välkomna! 

Styrelsen
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I samband med att vi fick den betraktelse som du kan läsa på sidan 2 kom 
också en engelsk påskdikt. Eftersom den kom från Danmark är den i dansk 
översättning. Påskdagen infaller i år som bekant den 1 april, och denna 
dikt får komplettera våra andra betraktelser. Är det inte så att juldagen, 
långfredagen och påskdagen tillsammans med pingstdagen är kyrkoårets 
stora helgdagar?

Syv påskevers
Af John Updike

Tag ikke fejl: Hvis han overhovedet 
stod op, gjorde han det legemligt.
Hvis cellernes opløsning ikke blev 
rullet tilbage, molekylerne forbundet 
igen og aminosyrerne genforenet, fal-
der kirken.

Det var ikke som blomsterne,
der vender tilbage
hver gang det bliver forår.
Det var ikke som ånden i det,
disciplene sagde eller så med tågede 
blikke.
Det var i kød og blod, hans og vores.

De samme tommelfingre og tæer, som 
havde krummet sig, det samme hjerte, 
som havde ligget stendødt og vissent 
hen med uvirksomme hjerteklapper, 
samlede sig i evig magt for at banke 
med ny styrke.

Lad os ikke spotte Gud med ”metafor”
”analogi”, ”transcendens” 
og andre udflugter,
så vi gør begivenheden til en lignelse,
et tegn på gamle dages godtroenhed.
Lad os gå ind ad døren.

Stenen er rullet bort,
ikke papmaché,
ikke en sten i et eventyr,
men håndgribelighedens mægtige blok,
som også vil komme imellem os og 
dagslyset, når tidens kværn maler.

Og skal der være en engel ved graven,
så lad det være en rigtig engel,
vægtig af Max Plancks kvanter, med 
viltert hår, uigennemsigtig i morgenly-
set, med rigtigt tøj, vævet på en rigtig 
væv.

Lad os ikke gøre det mindre uhyrligt
for at imødekomme vores egen mage-
lighed eller skønhedssans.
- At ikke vi, vækket i en time, vi ikke 
kender, skal beskæmmes over miraklet, 
og knuses af vores modstand.

John Updike,
 “Seven Stanzas At Easter,” 1964. 

Övers. till danska Michael L. Nygaard

En påskdikt
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Jonas Nilsson, som är missionär inom den Ingermanländska kyrkan kom-
mer här med en rapport med anledning av sin senaste resa. Kronstadt lig-
ger i Finska vikens ryska del.

Konstantin och Svetlana Trusjkov, 
där Konstantin är född i staden No-
vokuznetsk vilket betyder att han 
(de) kommer från Sibirien, erbjuder 
sedan en tid människor med bero-
endeproblematik rehabiliterings-
program på Kronstadt, staden på ön 
strax hitom Sankt Petersburg. De 
har fått möjlighet att plantera sitt 
projekt i den stora evangelisk-luth-
erska prästgården, f.n. tillsammans 
med fem män. Konstantin har själv 
kommit ut ur beroendeträsket, det 
gäller både narkotika och alkohol, 
och vittnar om evangeliets avgöran-
de kraft till en sådan förändring. De 
som kommer dit får en betänketid 
av en månad, då de får ta ställning 
till om de vill genomgå program-
met. Tio – tjugo personer har prövat 
men åtta har fullföljt och dessa har 
man ännu kontakt med.

Plan med självfinansiering
En viktig men vansklig nyckel till 
projektet är att det ska vara själv-
finansierat. Konstantins tunga 
uppgift är att söka arbete med 
männen. Svetlana har med sig en 
själavårdskompetens och söker vi-

dare kompetens. Men det är tydligt 
att befrielsen inte ytterst kommer 
av välorganiserad hjälp utan som 
bönesvar i uthål-
ligt arbete. Ing-
e r man ländska 
evangelisk-luth-
erska kyrkan 
står som huvud-
man och man 
söker ännu de 
långsiktiga for-
merna. Grup-
pen är ett tätt 
kollektiv som 
aktivt bidrar 
till gudstjänst-
firandet i huset.

Här intill visas en bild av den 
böneprioritering som är uppsatt i 
prästgårdens nedre kök och som 
präglar varje dag: 1. Utveckla cen-
trets arbete. 2. Nya människor och 
återfall. 3. Medhjälpare. 4. Andlig 
växt. 5. Utbildning. 6. Samverkan 
med församlingsbor. 7. Samverkan 
med myndigheterna. 8. Arbete och 
finansiering. 9. Sponsorer. 10. Mini-
buss. 11. Bärbar dator. 12. Projektor 
och filmduk.

Rehabcentrets bön -  
Hoppets borg - på Kronstadt 
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Listans prioritering är klar. Frå-
gan om hur extra bidrag ska nå fram 
är ännu inte klar för kyrkokansliets 
finansiering av prästgårdens under-
håll är ännu inte i balans. Den en-
skilde eller den församling som vill 
medverka i arbetet är välkommen 
att via Nordisk Östmission konto 
föra över sitt bidrag, kollekt eller 
gåva. Detta är ett tydligt diakonalt 
projekt. Märk eventuell precisering 
av gåvan, t.ex. en av bönepunk-
terna, eller till allmänt underhåll 
av huset. Konstantin återkom flera 
gånger till förhoppningen om en 
minibuss när de ger sig iväg på jobb, 
som han kan rymma alla gubbarna 
i: Jevgenij, Andrej, Dimitrij, Vadim 
och Visjimir. 

En fristående bedömning  
av projektet
Den som inte på förhand är bekant 
med ett arbete av detta slag undrar 
vad det är för människor och vilka 
utsikter de har. Jag frågade om en 
av husets tillskyndare, en jurist som 

dessutom är med i den ortodoxa för-
samlingen, kunde besöka vännerna 
och få ett intryck. Hon kom snabbt 
in på frågan om chanserna till åter-
förening med de närmaste, vad de 
själva såg för chanser och vilket 
intresse de hade. Det fanns uppen-
bart olika tankar om detta. Stor vikt 
la man vid den enskildes avsikt att 
klara sig samtidigt som beroendet 
av omgivningen är tydligt. Pro-
grammet sägs hjälpa åtta av tio. En 
fråga handlade om hur man bemöts 
av staden. Konstantin hade inget 
särskilt att anföra mer än att det var 
svårt att samla in överblivet från 
butiker. Under vintermånaderna är 
det svårt att hitta extrajobb. Dagens 
besökare kunde tipsa om fiskfabrik 
som annonserat om möjligheten, ett 
tips som togs tacksamt emot. Jag 
kommer att återkomma med intryck 
hur arbetet utvecklar sig. I samband 
med sommarens församlingsresa 
kommer några att ha möjlighet att 
besöka denna prästgård. Välkom-
men med! 

Jonas Nilsson

Prästgårdens gudstjänstrum – i väntan 
på att kyrkan åter kan användas

Konstantin Trusjkov
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Som en bakgrund Jonas artikel trycker vi här en repris av något som stod i 
Nordisk Östmission 1/2009. I det numret var det en betydligt längre artikel. 
Här har vi stället ett tillägg som Jonas har skrivit på slutet, och han har också 
kommit med några andra små synpunkter.

Lutherdomen i det gamla ’Inger-
manland’ under kommunistiskt 
förtryck
Oktoberrevolutionen 1917 blev en 
prövning för de kristna i Ryssland, 
även för ingermanländarna. Så kal- 
lades de finskspråkiga från estniska 
gränsen längs viken upp till gamla 
medeltida gränsen vid Systerbäck. 
Samma geografiska område som det 
gamla länet ’Ingermanland’ 1617-1721. 
Men efter freden i Dorpat (Tartu) 1920 
inträdde först en tid av sju något så när 
goda år. Revolutionärerna ville bevisa 
att det var en ny fri tid, i motsats till 
vad man menade varit tidigare. Under 
denna tid stärktes sammanhållningen 
i de finska församlingarna och skolor-
na. Alltså kunde kyrkan efter järnri-
dåns bortdragande hävda att den fun-
nits tidigare, även om kyrkan så som vi 
nu ser den är något som uppstått efter 
glasnost och perestrojka. Snart visade 
dock kommunismen sitt rätta ansikte. 
Hur det var under denna tid berättar 
bl.a. pastor Aatami Kuortti och lek-
mannen Juho Häkkinen i sina böcker. 
Under tiden fram till 1937 utgjorde 
prosten Selim Jalmari Laurikkala en 
inofficiell biskop för de rysslandsfin-

ska lutherska församlingarna (just i 
dagarna har en ny studie och samman-
fattning av hans liv på finska översätts 
till ryska). Slutligen måste han lämna 
dåvarande Leningrad. En väckelse un-
der tjugutalet avlöstes av en tid med 
allt hårdare tumskruvar från statsmak-
tens sida. Slutligen förhindrades kyr-
kans verksamhet fullständigt. Efter 
1938 var det helt stopp för gudstjäns-
ter. Under andra världskriget ägnade 
sig sovjetstaten åt etnisk rensning i 
området mellan Ladoga och finska 
viken. Många ingermanländare for 
illa genom att de som under fortsätt-
ningskriget kommit till Finland tving-
ades återvända till Sovjetunionen. Vid 
tiden för Sovjetunionens upplösning 
bodde de flesta rysslands-finnar, som 
vistades inom denna stat, i Karelen, i 
Estland och runt S:t Petersburg. En hel 
del omflyttningar och återvändanden 
hade skett under efterkrigstiden. Un-
der denna tid fortsatte det andliga livet 
i det tysta, med olika nödlösningar när 
det gäller gudstjänstlivet. I slutet av 
1950-talet besökte den estniske luth-
erske ärkebiskopen Petroskoi (Petro-
zavodsk) i Fjärrkarelen. Det fortsatte 
med sporadiska besök av estniska kyr-

Lutherdomen i det ryska  
Ingermanland under 1900-talet
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koherdar i Ingermanland. En lovande 
utveckling hade börjat i Pusjkin, en 
utveckling som fortsatte sedan Gor-
batjov blivit ledare för Sovjetunionen.

Lutherdomen i Ingermanland  
under glasnost och perestrojka
Under 1980-talets senare hälft gavs 
dittills oanade möjligheter till frihet 
för kyrkligt arbete i Sovjet. Detta 
gagnade också ingermanländarna. 
Man fick hjälp från Finland men 
också olika män med andlig resning 
bland de egna, fick nyckelroller i kyr-
kans återupprättande.

Den ingermanländska kyrkans 
återupprättade självständighet
Sedan de ingermanländska försam-
lingarna stått under estnisk luthersk 

kyrklig överhet under de sista sov-
jetåren, blev Ingermanlands kyrka 
i Ryssland självständig från EELK 
(estniska ev. luth. kyrkan) den 1 ja-
nuari 1992. Den yttre anledningen 
var att Estland blev en självständig 
stat, skild från Sovjetunionen. Som 
biskop utsågs den finske pastorn 
Leino Hassinen. Han kvarstod i sitt 
ämbete som ”övergångsbiskop” till 
1996, då den nuvarande biskopen 
Aare Kuukauppi tillträdde.

Ur den tidigare estniska kyrkan 
för ryska lutherska finnar har det 
blivit en multietnisk och mångkul-
turell kyrka med 25 olika folkgrup-
per bland medlemmarna. Kyrkans 
område sträcker sig från Karelen till 
Sibirien.

Anders Eliasson

Kronstadt – staden på ön mitt i viken
Kronstadt grundades 1704. Det är en 
rysk stad som likt Sankt Petersburg 
från början var präglad av områdets 
multietniska karaktär. Man menar att 
Peter den Store först tänkte låta Kron-
stadt vara den stora staden, den ligger 
som en nyckel till försvar för Neva-
flodens mynning. Nevafloden leder 
vidare från Finska viken in i Ladoga 
och vidare in Rysslands vattensystem. 
Kronstadt fick från början, likt Sankt 
Petersburg, församlingar av de flesta 
av Europas denominationer (ungefär 
”kyrkosamfund”). Officerare och 
matroser hittade hit från hela världen. 
Såväl Skandinaviens människor som 
de tysk- och balttalande var viktiga. 
Dagens S:t Elisabets kyrka som lig-
ger intill den stora omnämnda präst-

gården, kom att hållas fr.f.a. för de 
tysk- och lettisktalandes evangelisk- 
lutherska kyrka. Det fanns också en 
tidigare finsk, svensk och estnisk kyr-
ka som revs under kommunisttiden. 

Under Sovjettiden russifierades 
hela Ryssland, inte minst Kronstadt 
och Sankt Petersburg (trots det in-
ledande multinationella anspråket!). 
Kronstadt blev en sluten militär 
enhet, öppnad pånytt officiellt först 
2000. 

Idag fäster man sig framför allt vid 
den stora amiralitetskyrkan 1913 (ef-
ter modell av Hagia Sofia i Konstan-
tinopel) och Johannes av Kronstadt, 
den legendariske ortodoxe kyrkoher-
den andra hälften av 1800-talet.

J.N.
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Gåvoredovisning
OKTOBER 2017
Gåvor  79 530:00
Arv  290 741:67
Kollekter    3 868:00
Summa 374 139:67

Kollekter oktober:
Uddevalla 280, 
Istorps pastorat 605, 
Lärjungagården Torestorp 1380, 
N Vi-Tidersrums ev. luth. missions-
för 1000, 
Lyse 175.

Begravningar oktober: 
Ingrid Andersson, Ytterby, 
Bertil Olsson, Ytterby, 
Ingrid Ansebo, Göteborg, 
Ullabritt Svenæus, Högsbo och 
Älvsborg, 
Anders Hansson, Solberga, 
Per Gunnar Andersson, Danderyd, 
Petra Wahrfelt, Valinge.

Hyllningar oktober: 
Per Karlsson, Alvesta, 
Lennart Olsson, Resteröd.

Arv oktober 
Ingrid Fritzén Tranås

NOVEMBER 2017
Gåvor  19 086:00
Kollekter    8 520:00
Summa  27 606:00

Kollekter november: 
Osby luth. missionsförening 2125, 
Ev. luth missionsföreningen  
Linköping 1000, 
Göteborgs S:t Pauli 3890, 
Sätila och Hyssna 1505.

Begravningar november:
Gerd och Erik Gustafsson, 
Anna Greta Andersson, Bäve, 
Gun Skälegård, Skredsvik, 
Nils Marelius, Uddevalla, 
Joachim Holmgren, Kungsbacka.

Hyllningar november:
Karin Gustafsson, Björkekärr, 
Peter Hasselström, Varberg.
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DECEMBER 2017
Gåvor 127 359:99 kr+50 00 euro
Kollekter   17 247:00 kr+30:65 euro
Summa 144 606:99 kr+80:65 euro

Kollekter december:
N Vi-Tidersrums ev. luth. missions-
förening 1878 kr, 
Uddevalla 290 kr, 
Älvsåker 1355 kr, 
Södertälje 6647 kr, 
Bro pastorat (Vikorne) 4077 kr, 
Örkelljunga pastorat 3000 kr, 
Bedjarrörelsen i Finland 30:65 euro.

Begravningar december:
Maire Skårhammar, Horred, 
Gunvor Maxén, Skee, 
Nils Marelius, Uddevalla, 
Tore Henriksson, S Mellby, 
Ingegärd Svantesson, Biskops- 
gården,
Anna-Lisa Stenevi, Uddevalla, 
Inger Dellbratt, Brunnsbo.

Hyllning december:
Tomas Holm, Gråbo.

Föreningar december 2017
Hajoms församlingshemsförening 
1848:05, 
Brunnsbo 4000.

Övriga upplysningar lämnas av 
kassören.
Kassören är tacksam för att ni hjäl-
per honom med att hålla adressre-
gistret aktuellt. Det är också han 
som tar hand om eventuella avbe-
ställningar (ni kom med i registret 
när det kom en gåva från er, fastän 
det kanske nu är länge sedan), lik-
som han har möjlighet att skicka 
er fler exemplar av tidningen för 
utdelning. Ett särskilt tack till alla 
trofasta givare!

Vill du vara säker på att fortsatt 
få vår tidning? Sätt in minst 50 kr 
på vårt plusgirokonto 42 20 57-0, 
vilket f ö är känt från 1956!

Påminnelse om resa till Ladogas 
västra strand! Vill ni åka med, 
hör av er snarast till Jonas Nilsson,  
tel. 072-931 83 42. Se nr 4/2017!

Transporter. Vi samlar in begag-
nade kläder och annat i vårt lager 
i Solberga i Bohuslän. Det är öppet 
lördagar klockan 9-11, och det är 
Elsie Alfredsson och hennes vän-
ner som tar emot. Nu senast gick en 
transport till Rumänien i samarbete 
med rumänska ortodoxa försam-
lingen. Administrationen i samband 
med transporterna har Jonas An-
dersson hand om. Vi räknar med att 
ha en artikel om detta i nästa num-
mer. Tack för alla gåvor!
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Posttidning B

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

Välkommen till årgång 55 av Nordisk 
Östmission! NÖ fyller 62 år i år, och 
fram till sommaren 1964 var vårt mis-
sionsblad tvåspråkigt, med både svens-
ka och danska artiklar. De första 22 
åren fanns det nämligen också en dansk 
avdelning (mer om vår historia kan man 
läsa i nr 1/2006, som fortfarande finns 
kvar). Därför passar det bra att i detta 
nummer presentera en betraktelse med 
ursprung vid Västerhavet, nära det 
från väderleksrapporten kända Thy-
borøn, närmare bestämt från Harboøre 
i Hardsyssel. Förhoppningsvis är den 
inte för svår att förstå. Nordisk Östmis-

sions syssla är att bedriva mission och 
hjälpa människor humanitärt i området 
öster om Östersjön, och i detta nummer 
kan man läsa artiklar från Lettland och 
Ukraina. En organisation behöver varje 
år ha ett årsmöte då man avlägger räken-
skap, och i år återkommer vi till Ytterby 
i den del av Bohuslän som kallas Älv-
syssel. Det är rätt många år sedan sist.
Det är med era gåvor som vi kan hjälpa 
församlingar och enskilda, i enlighet 
med bibelordet ”Sänd ditt bröd över 
vattnet, ty i tidens längd får du det till-
baka” (Pred. 11:1).

Anders Eliasson

Västerhavet, Älvsyssel och Östersjön
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