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Nordisk Östmission har i vårt land oavlönade medarbetare.  
Här ser vi de som var med och lastade en transport till Lettland.  
Foto: Elsie Alfredssons kamera
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I vår tid präglad av postmodernis-
mens tänkande, har de s.k. ismerna 
stor betydelse. Nästintill 1000 före-
komster är att finna i svenska språ-
ket. Utveckling av vetenskapsteori 
utifrån marxismen har i människors 
tanke- och trosliv fått stort genom-
slag och vid utbredning.

Saligt är det folk,  
vars Gud Herren är 
Ett saligt folk finns. Vad det är, kan 
inte någon varelse fullt utsäga. Or-
det brukades, man grep bönen i Jesu 
namn, och gavs dem tron på Herren 
Guds självuppenbarelse i Skriften. 
Endast Herren Gud är salig. Endast 
Herren Gud har salighet att skänka.

Saligt är det folk … de som vand-
rar, o Herre, i ditt ansiktes ljus
De har låtit sig upplysas av det nåde-
medel Guds ord är; det saliggöran-
de Ordet. Efter syndafallet kan inte 
gärningar, inte laggärningar göra 
människan salig- Ps. 53:3-4. Ingen 
annan kunde efter fallet återlösa oss 
än Herren Jesus. Han ville och kun-
de, genom sin dubbla lösen, sin lag-
uppfyllelse och sitt strafflidande, bli 
vår salighetsgrund! Genom dessa 
sina gärningar har han skaffat åter-
lösning och förtjänst, som han kan 

överlåta åt andra, skänka åt andra; 
det tillräknas andra. Detta gör Her-
ren genom Försonaren han sände, 
Herren Jesus Kristus, Saliggöraren.

Herren Jesu försoning har för-
lossningen som frukt, då en männ-
iska genom tron, dels i rättfärdiggö-
relsen inför Guds domstol blir för-
klarad rättfärdig, och blir förlossad 
från syndens skuld och straff, dels 
i förnyelsen blir förlossad från syn-
dens övermakt. Ef. 1:7. Ingen annan 
än Herren Jesus kunde genom sin 
återlösning och förtjänst vinna för-
lossningen. Den som har del däri, 
har syndernas förlåtelse. ”Och där 
syndernas förlåtelse är, där är liv 
och salighet”.

Saligt är det folk, som vet, 
vad jubel är 
Straff, tuktan, prövning, förkrossel-
se var de inte skonade ifrån. Törne, 
kors, smälek, förföljelse var de inte 
heller främmande för. De visste, 
vem de följde. Mycket här i världen 
kan tagas ifrån dem, men inte den 
helige Ande. Han är för stark för 
motståndet. De är inte tondöva; de 
lyssnar efter tonen i förkunnelsen, 
lag och evangelium. Helgens guds-
tjänst, där Guds ord förkunnas rent 
och klart försummas inte. Därvid 

Betraktelse:

Något om det saliga folketNågot om det saliga folket
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s.a.s. skiljer de på byggnadsställ-
ningarna och det som bygges: Jesu 
sak, Herrens rikssak, Guds rike. 
Inte heller dagens husandakt för 
hela familjens andliga uppbyggel-
se försummas; betydelsefull inte 
minst för det uppväxande släktet, 
som har framför sig livets viktigas-
te ”ja”, (kanske) näst viktigaste ”ja”, 
alla viktiga vägval. Under allt må de 
inte – till sin eviga skada – ha sin 
salighetsgrund i egen kristendoms-
utövning eller i sällskapsandlighet 
utan i Jesus allena. Den sanna tron 

är en början till det eviga fröjdeliv-
et. Den har i sig en överflödande, 
outsäglig och härlig glädje. Jubel 
över frälsningen sjungs och spelas 
till Herrens ära i hjärtevärldarna.

Ära vare Fadern och Sonen och 
den helige Ande. Såsom det var av 
begynnelsen, nu är och skall vara, 
från evighet till evighet. Amen.
Sv. ps. 556

Signar Rikardsson
Vrå  

Ordförandens spaltOrdförandens spalt

Alexandr Solzjenitsyn
Jag måste tyvärr erkänna att jag 
normalt inte brukar läsa verk av 
nobelpristagarna i litteratur. Några 
har jag dock läst, och en av littera-
turpristagarna som har framförallt 
fastnat i mitt medvetande, är Alex-
andr Solzjenitsyn. I år är det 50 år 
sedan han fick Nobelpriset. Då gick 
jag första året i gymnasiet. I svens-
ka fick vi i uppgift att själva välja 
en bok som vi sedan skulle göra ett 
referat av för klasskamraterna. Jag 
valde Cancerkliniken av Solzjenit-
syn. Jag kände mig sedan väldigt 
stolt över att min lärare, efter det att 
jag refererat boken, erkände att han 

inte hade läst Cancerkliniken utan 
endast den mycket kortare ”En dag 
i Ivan Denisovitjs liv”. Senare har 
jag läst fler av hans böcker t.ex. Gu-
lagarkipelagen. Men eftersom det 
är länge sedan, är det hög tid att ta 
fram mina böcker igen. Det finns så 
mycket att lära sig av dessa böcker! 
För mer information om Solzjenit-
syn hänvisar jag till annan artikel i 
denna tidning. 

Hjälpsändningar
Tack vare vår trogna medarbetare 
Elsie Alfredsson har vi kunnat hålla 
vårt lager i Solberga öppet som van-
ligt i vår. Det har tagit lite längre tid 
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att fylla på lagret, men tillström-
ningen av folk som vill lämna in 
saker har hela våren varit god. Tack 
Elsie för dina fantastiska insatser! 

Eftersom de flesta, som hjälpt till 
med lastningen tidigare, har varit 
äldre personer, har det varit svårt 
att få ihop tillräckligt många för 
att genomföra en lastning. Men när 
sommarlovet och semestrarna bör-
jat, fick vi veckan efter midsommar 
äntligen ihop tillräckligt mycket 
folk för att lasta en lastbil. Last-
ningen gick mycket bra och några 

dagar senare fick jag bilder som 
bekräftade att lasten hade kommit 
fram till Pampali i Lettland. Tack 
alla ni som gjorde det möjligt att ge-
nomföra denna transport! 

Covid-19 och Corpus Christi
Jag nämnde i förra numret att 
covid-19 sannolikt skulle få en stor 
påverkan på Corpus Christi. Efter 
det att tidningen givits ut togs be-
slutet att ställa in årets konferens. 
Nuvarande planer är att skjuta på  
årets konferens, som skulle ge-

Elsie Alfredsson, som förestår vår insamlingslager i Solberga har haft hjälp av sitt 
barnbarn Maja. Foto: Elsie Alfredsson.
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nomförts i Wittenberg, till nästa 
år. Konsekvensen av det blir att det 
inte blir aktuellt med en konferens i 
S:t Petersburg förrän 2022.

IFB
Vårt stöd av IFB (Institutet för bi-
belöversättning) och deras över-
sättning av Bibeln till ängsmariska 
fortsätter som tidigare. Vi får re-
gelbundet information av hur över-
sättningen fortskrider. I slutet av 
juni fick vi en hälsning från Larisa 
Orzajeva i Josjkar-Ola. Även hon är 

påverkad av covid-19. Många för-
samlingsmedlemmar är sjuka och 
i delrepubliken Mari-El har många 
människor blivit påtvingade karan-
tän. Det möte angående seminarium 
man skulle haft i Moskva i mitten 
av juni fick ändras till ett zoom-mö-
te. Vid detta möte hade man fram-
förallt bearbetat Habackuk och Ma-
laki. Larisa tackar för vårt stöd och 
våra förböner. 

Martin Wihlborg

Larisa Orzajeva
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Det görs klart för avgång från Solberga

Insamlingslager och hjälptransportInsamlingslager och hjälptransport
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Ankomst till målet i Pampali
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Ännu en betraktelse:

Vår Herre är vårt fästeVår Herre är vårt fäste

Ibland får vi uppleva den känslan. 
Min första bekantskap med honom 
fick när jag var barn. Jag var 7-8 år 
gammal och var ute och simmade 
i sjön. Vågorna var vackra och jag 
älskade att leka i dem. Men plöts-
ligt ändrade sig vädret dramatiskt. 
Vågorna blev större. Tidigare hade 
de fört mig in mot land, nu drog de 
mig ut i sjön. Jag försökte ta ett steg 
framåt, men vågorna och sanden 
tvingade mig två steg tillbaka. Det 
var med mycket stor svårighet, som 
jag kunde ta mig i land och upp ur 
vattnet. Jag lärde mig vad det kan 
betyda att inte ha fast mark under 
fötterna. Förmodligen, upplever en 
bilförare samma obehagliga känsla 
när bilen förlorar kontakten med 
vägen och börjar sladda t.ex. vid is 
eller någon annan farlig situation. 
Hur obehagligt är det inte att inse 
att du inte har någon fast grund 
under dina fötter. Hur obehagligt 
är det inte att känna att du förlorat 
kontakten med vägen!

I livet kan vi också råka ut för 
en okontrollerad sladd. Något kan 
ändras och vi ser att vi står på lös 
sand och inte på en fast klippa. 
Vädret i vårt liv kan ändras myck-

et dramatiskt. Så var det i början 
av viruspandemin covid-19. Det 
kanske har varit lite annorlunda i 
ert land men här (Ukraina) var det 
så. 24 mars var allt bra, vi förbe-
redde oss för söndagens gudstjänst. 
Men den 25 mars tillkännagavs 
karantänen. Vi tvingades ställa in 
gudstjänsten. Allmänna transpor-
ter slutade gå. Många förlorade 
sina jobb. Många var skrämda. Få 
människor var beredda på detta. Vi 
har ju aldrig mött det förut. Kanske 
det finns annat som försöker ta bort 
din fasta grund. Man kan drabbas 
av en plötslig sjukdom, depression 
och svårigheter i relationer med de 
kära. Eller t.o.m. att någon närstå-
ende dör. Det kan vara något helt 
annat. Vi behöver känna att våra 
fötter är på fast mark igen. Vi be-
höver en fast plats där vi kan ta vår 
tillflykt och få skydd. Men en sådan 
plats kan vi inte hitta i de yttre för-
hållandena i vårt liv. Inte ens slu-
tet på pandemin kommer att ta oss 
tillbaka till en sådan plats. Andra 
människor kan inte ge oss säkerhet 
och tillit. Men Gud kan det, och han 
vill göra det. Ty han är ”mitt berg-
fäste, min borg och min räddare, 
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min Gud, min tillflykts klippa, min 
sköld, och min frälsnings horn mitt 
värn (Psalt. 18:3). När det finns ett 
fäste under våra fötter förstår vi att 
vi är säkra. Profeten Sakarja ger oss 
också följande ord från Gud. ”Vänd 
åter till ert fäste, ni fångar som har 
ett hopp” (Sak 9:12). En ordagrann 
översättning av ”fästet” är just en 
borg eller fästning. Ofta används 
dock ordet ”fäste” för att referera 
till ett ställe med fast mark, en klip-
pa eller en stor sten. Det är något 
som inte kommer att skaka. Alla 
ni som känner att den fasta grun-
den under era fötter har försvunnit 
- kom tillbaka! Herren inbjuder oss 
till att finna stöd och skydd i Ho-
nom.  Var och en som är fångad i 
förtvivlan, fruktan eller oro – kom 
tillbaka, ty Herren har säkerhet och 
frid! Alla som har fastnat i fällan att 
rädda sig själv: Kom tillbaka! Var 
och en som känner sig ensam: Kom 
tillbaka till fästet! Gud kallar sig 
själv vår himmelske Fader och han 
kallar oss sina barn. Frälsningen 
kommer från Gud. Alla som länge 
har lekt med elden – vänd tillbaka 
till fästet! Herren har uttalat förlå-
telsen i Jesus Kristus. 

”Om någon törstar, så kom till 
mig och drick (Joh. 7:37).

Det finns inget skäl att själv leta 
efter ett fäste. Lagen och profeter-
na har redan pekat ut det. Johannes 
döparen pekade på det. Guds röst 
talade om det i samband med Jesu 
dop. Det pekades ut av korset när 
försoningen skedde. En tom grav 
pekade på det när döden var bese-
grad. Evangelium pekade på det. 
Den gamla lutherska sången säger 
”Vår Gud är oss en väldig borg”.

Den enda platsen där det är säkert 
och tryggt och där det samtidigt 
finns glädje är hos vår Herre, Jesus 
Kristus. Den enda byggnaden som 
helvetets portar inte kan få makt 
över är Kyrkan eftersom den står på 
ett säkert fäste på en klippa (Matt 
16:18). 

Vår Gud är oss en väldig borg. Vi 
är säkra i honom. Må Gud bevara 
oss så att vi genom tron står fasta på 
vårt fäste! 

Sergej Bevz 
Pastor vid lutherska kyrkan  

Levande vattnet, 
Dnipro, Ukraina

Övers. fr engelska: Martin Wihlborg
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Solzjenitsyn och idealismenSolzjenitsyn och idealismen

I år är det femtio år sedan Aleksandr Solzjenitsyn (1918-2008) fick nobel-
priset i litteratur. I sina verk tog han upp bland annat fånglägren ”Gulag” 
och den förföljelse som många människor, även sådana med kristen bekän-
nelse, utsattes för. Vi får inte glömma de medkristna som förföljs. Författa-
ren och själasörjaren Christian Braw har på vår begäran skickat en artikel 
till NÖ-tidningen med anledning av jubileet. Artikeln illustreras bl.a. med 
bilder på några av Solzjenitsyns verk.

Aleksander Solzjenitsyn är den för-
fattare, som mer än någon annan 
har påverkat det tjugonde århundra-
det. Hans verk är en del av världs-
historien!

Men vem är han själv? D.M. Tho-
mas söker svaret på den frågan i 
sin biografi Solzhenitsyn – A Cen-
tury In His Life (St. Martins Press, 
New York). Thomas lägger stor vikt 
vid diktarens släkthistoria. Den-
nes sociala bakgrund är de driftiga 
jordbrukare, som gjorde Ukraina 
till Rysslands kornbod, och på den 
svarta jordens bördiga stäpper ut-
vecklade ett kultiverat herrgårdsliv. 
Man har jämfört miljön med den 
amerikanska mellanvästern, men 
det finns en viktig skillnad, och 
det är det höga värde man satte på 
kultur och bildning i den sydryska 
och ukrainska miljön. Den närmas-
te svenska motsvarigheten är de 
värmländska järnbruken som kul-
turskapande faktor. Solzjenitsyn 
har själv skildrat sin släktbakgrund 
i Augusti 14. Det magnifika inled-

ningskapitlet börjar just där.
Bildningstörsten var inte det enda 

inslaget i mentaliteten här. Dit hör-
de också idealismen. Ungdomarna 
från den nya herrgårdsklassen sökte 
och fick utmärkt utbildning – Ryss-
land stod under denna tid pedago-
giskt på högsta nivå. Men de ideal 
som hänförde de unga var snarare 
idealism än driftighet. Nicolas Zer-
nov har skildrat dessa ungdomsge-
nerationers ideal i sin djupsinniga 
bok Vishet i exil (sv. övers. 1993). 
Sommaren 1874 lämnade omkr. 
4000 studenter – narodnikerna – 
sina studier för att solidarisera sig 
med folket. Det blev ett misslyck-
ande i likhet med 1968 års rörelse, 
men stämningen från dem levde 
kvar. Tolstoj var för många den 
stora förebilden. Också Aleksander 
Solzjenitsyns far, Isaakij (Sanja), 
blev tolstojan. Diktaren har alltså 
haft den profana idealismen myck-
et nära sig i sin släkttradition. Han 
hade – berättar D.M. Thomas – sin 
fars fotografi på sitt skrivbord under 
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åren i Vermont, där han arbetade på 
Det röda hjulet. Fadern dog i en 
jaktolycka före sonens födelse, men 
genom romansviten får både han 
själv och hans tid liv på nytt.

I romanen låter författaren Sanja 
möta Tolstoj själv. Tolstoj var för sin 
tid symbolen för den profana idea-
lismen, de höga och ädla tankarna 
om ett fullkomligt liv i människans 
egen kraft. Detta är, trots alla reli-
giösa övertoner, det innersta i Tol-
stojs budskap. Georg Henrik von 
Wright har uttryckt det så: ”Tolstojs 
fall har synts mig utmärkande för 
den upplysta människans obotliga 
ensamhet med sig själv. Hon följer 
ett ljus, men inte ett som utgår från 
en fast punkt utan ett som hon själv 
bär framför sig, och ju längre hon 
går desto djupare och ensligare blir 
det mörker, där hon irrar. Finns det 
någon nåd för en sådan människa, 
måste det vara emedan hon sökt, 
inte emedan hon funnit sanningen.” 
von Wright beskriver här den sva-
ga punkten i alla profan idealism, 
nämligen dess subjektivitet. Efter-
som dess ljus inte utgår från en fast 
punkt utanför människan själv utan 
är hennes eget finner hon inte målet. 
Hon vet ju inte var målet finns.

Nu låter Solzjenitsyn Sanja som 
gymnasist söka upp Tolstoj i parken 
på Jasnaja Poljana. När han möter 
den store diktaren ställer han också 
en stor fråga:

−Vilket är syftet med människans 
liv på jorden?

Tolstoj svarar:
−Att tjäna det goda. Och därige-

nom skapa Gudsriket på jorden.
Men gymnasisten kan redan sva-

ret och har insett dess svaghet:
−Lev Nikolajevitch, är ni säker på 

att ni inte överskattar makten hos 
den kärlek, som finns inom männ-
iskan? Eller i alla fall finns kvar 
inom den moderna människan. Men 
tänk, om kärleken inte är så stark, 
inte så ovillkorlig och inte övervä-
ger…

Sanja och Tolstoj talar båda sam-
ma språk i den meningen att de med 
kärlek menar samma sak, osjälvisk-
het och godhet. Men Sanja ifråga-
sätter här grundbulten i Tolstojs och 
hela den moderna epokens verk-
lighetsuppfattning, nämligen före-
ställningen om människans god-
het. Tolstoj har inget svar på hans 
frågor, han bara upprepar vad han 
förut har sagt. Men Sanja har sett 
en än mer avgörande svaghet i den 
profana idealismen. Han fortsätter:

−Vad mig beträffar, så är det så 
jag vill: genom kärleken! Och det 
skall jag. Men en annan sak, Lev 
Nikolajevitch! Det goda i sig. Hur 
skall man förstå det? Ni skriver att 
förnuftet och moralen alltid sam-
manfaller …

Här låter Solzjenitsyn gymnasisten 
ställa den största av alla filosofiska 
frågor, den om det goda. Det är en 
fråga så svår, att det ingenstans i den 
stora filosofiska traditionen finns ett 



NORDISK ÖSTMISSION

12

immanent eller inomvärldsligt svar. 
Det enda svaret finns i transcenden-
sen, i det som går utöver det iakt-
tagbara, mätbara och analyserbara. 
Men den profana idealismens kän-
nemärke är just förlusten av trans-
cendensen. Det gäller också Tolstoj. 
Därför har han inget svar på Sanjas 
fråga. Gymnasisten fortsätter:

−Ni skriver att godhet och förnuft 
är samma sak – eller har samma ur-
sprungskälla. Och att ondskan inte 
beror på karaktären – människan 
är inte ond av naturen utan bara 
beroende på okunnighet. Men, Lev 
Nikolajevitch – det är ju inte så! Det 
är ju inte alls på det sättet! Ondskan 
– den är inte intresserad av sanning-
en. Och dess huggtänder ger en ing-
en ro! De flesta onda människor för-
står ju saker och ting bättre än alla 
andra. Men – vad gör de? Och vad 
är det för fel med dem?

Den fråga gymnasisten ställer till 
Tolstoj är också Solzjenitsyns egen 
kritiska fråga till alla västerländska 
världsförbättringsprojekt – reform-
pedagogik, kriminalvårdsprogram, 
pacifism. Det är denna fråga: Vad 
innebär ondskan inom oss? Tolstoj 
har egentligen inget annat svar än 
att det har brustit i pedagogiken. In-
formation är lösningen på det ondas 
gåta. Han svarar:

−Det betyder att de inte har upp-
lysts på rätt sätt – utan alltför oskick-
ligt och svårfattligt. Man måste 
förklara tålmodigt. Och få dem att 
förstå att vi alla föds med ett förnuft.

Men Sanjas fråga har han egent-
ligen inte svarat på. Han har inget 
svar. Irriterat går han vidare. Gym-
nasisten står länge kvar och ser efter 
honom.

I ett senare kapitel av Augusti 14 
har kriget brutit ur och Sanja har 
som frivillig utbildats till officer. 
Tillsammans med en kamrat och en 
äldre bekant kommer han på nytt in 
på Tolstojs filosofi. Solzjenitsyn lå-
ter honom säga:

−Ja, till exempel, om man studerar 
Tolstojs lära… Då ser man att kär-
lek bara kan erhållas som en följd av 
ens eget klara förnuft. Han skriver 
att förnuftet är grunden för Kristi 
lära. Men så är det ju inte… Utan 
precis tvärtom, ur jordisk aspekt är 
kristendomen absolut inte förnuftig, 
den är till och med oförnuftig. Det-
ta i kristendomen som … som säger 
… att sanning och rätt står över all 
jordisk bedömning.

Här har Sanja nått fram till insik-
ten, att svaret på frågan om det goda 
bara finns i transcendensen, d.v.s. 
det som går utöver det som kan mä-
tas och analyseras.

D. M. Thomas tar i sin biografi upp 
frågan om Solzjenitsyns inställ-
ning till judarna. Man har i detta 
sammanhang fäst uppmärksam-
heten vid skildringen av Bogrov,  
Stolypins mördare. Stolypin var 
rysk premiärminister och något så 
ovanligt som en fullständigt he-
derlig, högt kompetent, klok och 
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viljestark politiker. Han har kallats 
”mannen som skulle kunnat rädda 
Ryssland”. Stolypin är en av de sto-
ra gestalterna i Solzjenitsyns epos. 
I Oktober 16 får diktarens alter ego 
– överste Vorotyntsev – ge följande 
omdöme om Stolypin:

− En helgjuten människa! Prin-
cipfast! Med en inre övertygelse om 
riktigheten i sina handlingar! Och 
med en övertygelse om att Ryssland 
äger tillräckligt många sunt tänk-
ande människor som är beredda att 
lyssna. Och det viktigaste; en man 
som hade förstånd att inte prata 

strunt, utan handla och ruska om 
allt stillastående!

Man skulle kalla det ett omedve-
tet självporträtt av diktaren. Men 
Stolypin fick inte möjlighet att räd-
da Ryssland. Han blev 1911 mördad 
i Kiev. Hans mördare, Bogrov, var 
jude. Solzjenitsyn tecknar honom 
som en slags revolutionär dubbela-
gent, som spelar polisinformatör 
för att skaffa sig tillfälle att komma 
nära Stolypin. Bogrov framstår som 
en man, driven av ett iskallt hat till 
allt vad Stolypin – och Solzjenitsyn 
– står för.

Är det inte så här vi föreställer oss delar av Ryssland under rådsrepublikens tid? 
Bilden togs av Lars och Carin Palmborg under en resa i Sovjet omkring 1968. 
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Men egentligen kan inte svaret på 
frågan om Solzjenitsyns inställning 
läsas ut ur skildringen av en ensta-
ka terrorist. Det har större tyngd att 
lyssna till den man i Det röda hjulet, 
som fått låna drag av författarens 
egen far. Bakgrunden till att frågan 
kommer upp där är att det frontför-
band, där Sanja tjänstgör, har nåtts av 
en förordning att judar inte får vara 
skrivare, bokhållare eller boskaps-
skötare. Det väcker en diskussion, 
och Sanja försvarar deras ställning i 
armén. En av kamraterna säger:

− Du är kanske själv en av de där 

israeliterna?… Det är ett speciellt 
folk, som håller ihop, tränger sig 
fram. Det var inte för inte som de 
korsfäste Kristus.

Men Sanja svarar:
−Ja, alla folk skulle ha förkastat 

honom och förrått honom. Förstår 
du? Alla! 

Han var så upprörd att han skakade: 
−Det är en del av Guds försyn. 

Det är ingen som kan acceptera det-
ta: han kom och sade direkt att han 
var Guds son och kom med Guds 
vilja till oss! Vem kan orka med 
det? Vem skulle inte slå honom? 

Solzjenitsyn är översatt till svenska. 
Här är omslaget till hans förstlingsverk 
”En dag i Ivan Denisovitjs liv”. 

Ett litet häfte med tal som Solzjenitsyn 
hållit. Texten översattes av domprosten G 
A Danell, sannolikt dock inte från ryska. 
Omslaget visar ett porträtt av författaren.
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Korsfästa? För mycket mindre slår 
man människor. Det är outhärdligt 
för mänskligheten att ta emot en 
uppenbarelse från Gud. Den måste 
komma under lång tid och ständigt 
göra sig påmind – som om den skul-
le komma ur den egna erfarenheten.

I dessa ord finns först och främst 
ett avvisande av den religiösa anti-
semitism, som framställer det judis-
ka folket som ensamt och kollektivt 
skyldigt till Kristi död. Det var inte 
judarna ensamma utan människ-
an som korsfäste Kristus. Men det 
som Solzjenitsyn låter Sanja säga 

ger också en inblick i hans egen 
tro. Det finns en linje från gymna-
sistens samtal med Tolstoj fram till 
officerarnas diskussion om judarna. 
Gymnasisten hade ställt frågan om 
det goda, och den nybakade office-
ren Sanja inser att frågan bara fin-
ner sitt svar i transcendensen. Vid 
fronten når han fram till insikten, 
att svaret på frågan om det goda 
får sitt svar i den person som trätt 
ut ur transcendensen och in i denna 
värld, Jesus Kristus.

I oktober 16 fortsätter Solzjenit-
syns reflektion över den profana 

Cancerkliniken är också skriven av 
Solzjenitsyn

Fångläger i Sovjetunionen utgjorde 
den s.k. Gulagarkipelagen.
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idealismen. Diktaren låter briga-
dens fältpräst, fader Severjan, över-
natta i samma jordkoja som Sanja. 
Prästen kommer just från en gam-
maltroende soldat, som visat bort 
honom. De gammaltroende var en 
riktning inom den ryska ortodox-
in, som vägrade att acceptera vissa 
ändringar i ritual och texter. Dessa 
ändringar var inte principiellt vikti-
ga annat än genom att vara just änd-
ringar, men de gammaltroende för-
följdes av statsmakten som om det 
gällt högmålsbrott. Det är en åter-
kommande tanke hos Solzjenitsyn, 
att förföljelsen av de gammaltroen-
de har skadat den ryska nationen in 
i märgen. Han låter fältprästen här 
försöka försvara den officiella kyr-
kans medverkan till förföljelsen:

− Ingen har ändrat på tron. Man 
ändrade på ritualen. Den får man 
ändra på. Orubblighet i detaljer, det 
är förstockelse.

Men Sanja svarar:
−Och reformer av detaljer är 

småaktighet. I orubbligheten finns 
det något mycket gott. Tror ni inte, 
fader Severjan, att så länge vi inte 
ber de gammaltroende om förlåtelse 
och förenar oss på nytt så kommer 
det inte att gå väl för Ryssland?

Detta är den djupaste aspekten av 
Solzjenitsyns tolkning av den ryska 
revolutionen. Den framstår som en 
följd av förföljelsen av de gammal-
troende, de som – för att tala med 
Solzjenitsyn – älskade sanningen 
och var den bästa delen av befolk-

ningen. Det var också de som mest 
motsatte sig förvandlingen av det 
heliga Ryssland till något som skul-
le likna en västerländsk stat. De var 
identitetsbärarna, och just dem för-
följde man.

Men i den unge officerens ord 
finns också två andra viktiga grund-
tankar, som kan spåras genom hela 
Solzjenitsyns verk. Den första är att 
botfärdigheten är en väg ut ur skul-
den. Han behandlar utförligt detta 
tema i sin stora essay Botfärdighet 
och självbegränsning i nationernas 
liv. Den ingår i samlingen Röster ur 
ruinerna (sv. övers. 1978). 

I mötet mellan Sanja och fader Se-
verjan får diskussionen sin fortsatta 
utveckling av fältprästens motvilja 
mot att erkänna den kollektiva skul-
den:

−Kristi Kyrka kan inte vara syn-
dig. Hierarkerna kan göra misstag.

Sanja invänder:
− Det är ett uttryck som jag inte 

alls kan förstå. Hur kan Kyrkan ald-
rig ha fel? Katoliker och protestan-
ter skär halsen av varandra, vi av de 
gammaltroende, och Kyrkan är inte 
skyldig i något avseende? Och vi 
alla tillsammans, levande och döda 
under tre århundraden, är det inte vi 
som är den ryska Kyrkan? Jag säger 
också: det är vi alla. Varför kan vi 
inte alla ångra våra brott? 

Ånger och botfärdighet som en 
väg bort från skuld och straff är 
en bärande tanke hos Solzjenitsyn. 
Förmågan att ångra sig gör männ-



NORDISK ÖSTMISSION

17

iskan till människa, och i den me-
ningen är Sanja en av diktarens 
mest mänskliga gestalter, medan 
Bogrov – det iskalla hatets man – 
framstår som omänsklig.

Diktaren tillämpar emellertid 
ångern inte bara på individer utan 
också på kollektiv, och detta är den 
andra viktiga aspekten, som kom-
mer fram i samtalet mellan Sanja 
och fader Severjan. Det mänskliga 
kollektivet – familjen, släkten, fol-
ket, Kyrkan – för honom mer än 
summan av individerna. Kollektivet 
är en – personlighet. Dostojevskij 
har sagt: ”Nationen är inget annat 
än den nationella personligheten.”

Sanja uttrycker det så:

−Jag tycker, rent allmänt, fader 
Severjan, att lagarna för privatli-
vet och lagarna för de stora folk-
massorna liknar varandra. Som en 
människa ibland inte kan undgå att 
betala för någon svår synd redan 
i detta livet – så får ännu mer ett 
samhälle eller ett folk göra det.

Samtalet mellan studenten-office-
ren och fältprästen glider in på Tol-
stoj. Den förre säger:

−Tolstoj uppmanar oss att inte 
vörda korset som heligt, inte knäfal-
la inför det, inte bära det runt halsen 
– så torrt! Det är just det som jag 
inte kan förlika mig med. Som man 
säger – en grav utan rökelse – det 
är ett svart hål. Och ännu mer utan 

Solzjenitsyn ger en bild av sitt samtida Ryssland. De styrande ville nog ge en annan 
bild, t.ex. denna… Men den kristna tron har överlevt trots 70 års ateism. Kyrkornas 
lökkupoler har på senare år fått en pånyttfödelse. Redaktionen har tagit kort på en 
sida ur en sovjetisk bok som tycks ha kommit ut i närheten av 50-årsjubileet av den 
kommunistiska statsvälvningen, d.v.s. 1967. 
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kors. Och utan kors känner jag inte 
igen kristendomen.

Prästen svarar:
− Har ni aldrig kommit på tanken 

att Tolstoj överhuvudtaget inte är 
någon kristen … Pusjkin var det, 
men inte Tolstoj. Han fick aldrig 
lära sig stå i kyrkan när han var 
liten. Han är verkligen en frukt av 
Voltaires inflytande på vår adel.

Detta är – för västerländska be-
traktare – det paradoxala med 
Solzjenitsyn, att just de värden som 
Västerlandet betraktar som de hög-
sta, för honom ter sig som nedbry-
tande. Voltaire är en symbol för ra-
tionalitet, upplysning och tolerans. 
Och han framstår i Solzjenitsyns 
verk som en negativ faktor. Men 
också marxismen är för Solzje-
nitsyn en rationalistisk importva-
ra från Europa. Den är något som 
påtvingats Ryssland mot dess vilja 
och som har våldfört sig på natio- 
nen, precis som Peter I:s politik en 
gång förgrep sig på det ryska folket. 
Och det innersta i dessa tankens och 
våldets övergrepp är – gudlösheten. 
Denna bakgrund gör det så utom-
ordentligt svårt för västerländska 
journalister och litteraturvetare att 
ställa adekvata frågor till honom. 
Faktum är att han avböjde att per-
sonligen träffa D.M. Thomas. Det 
är snarare ett uttryck för hans be-
dömning av Västerlandet än för 
hans inställning till sin välvillige 
levnadstecknare.

Till sist handlar Tolstojs fall för 

Solzjenitsyn om – högmodet. Han 
låter fältprästen säga:

−Det var högmodet, som ledde 
Tolstoj vilse. Han ville inte ödmjukt 
bli en del av den allmänneliga tron.  
Högmodets vingar för oss bortom 
sju kalla avgrunder … Han ville 
frälsa människorna utan Gud.

I de sista orden sammanfattar 
Solzjenitsyn sin kritik mot den 
profana idealismen och därmed 
också mot utopismen. Vad det yt-
terst handlar om är att människan 
vill vara Gud. Georg Henrik von 
Wright har i sin analys av Platon, 
utopismens fader, pekat på samma 
drag: ”Tanken är ju att människ-
an själv, utan annans hjälp, genom 
självförverkligande kan nå upp till 
gudomens nivå, man kunde också 

Att de gammaltroende förföljdes bidrog 
till ryska revolutionen menade Solzje-
nitsyn. Men dessa troende har överlevt, 
åtminstone på västra sidan av Peipus, 
sjön som är gräns mellan Ryssland och 
Estland. Urklipp ur ett häfte för vägfa-
rande i Estland.
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säga: bli Gud. Platons religion är 
människoförgudning.”

För en svensk läsare är det särskilt 
intressant att se hur en anglosach-
sisk betraktare som D.M. Thomas 
bedömer förvecklingarna kring 
Solzjenitsyns Nobel-pris. När det 
stod klart, att diktaren inte skulle 
få återvända, om han mottog priset 
i Stockholm, föreslog han att det 
skulle överlämnas på den svenska 
ambassaden i Moskva. Den svenska 
utrikesförvaltningens undanflykter 
väcker enbart D.M. Thomas löje. 
Man uppfattade ambassadens upp-
gift som att i första hand upprätt-
hålla goda förbindelser till den då 

rådande regimen. Men man anade 
inte att dess dagar var räknade, och 
att just den man, som nu visades på 
porten, var ett förebud till och ett 
redskap för dess fall!

Varför förstod man inte det? Kan-
ske därför att man saknade det som 
i den anglosachsiska världen kallas 
political imagination, d.v.s. förmå-
gan att föreställa sig vad som kan 
hända. Det kunde man inte, och nu 
står man där med skammen. Men 
djupare sett handlar det om att man 
inte insåg innebörden i Solzjenit-
syns tanke: ”Ett sanningsord upp-
väger hela världen.”

Christian Braw
Docent vid Åbo akademi

Något om det persiska arbetetNågot om det persiska arbetet

Med jämna mellanrum får vi ett 
rundbrev från TWR Canada och det 
persiska arbetet. Det handlar om det 
som missionären Tony gör och an-
nat anknutet arbete.

Tony fortsätter att arbeta hårt för 
att vara i förbindelse med persiska 
troende, trots pandemin. Tre da-
gar i veckan samordnar han möten 
på nätet. Då kan troende be, söka 
själavård, tillbe samt lära sig av 
undervisningen. Han meddelar att 
äkta par har problem då det har 
blivit ökade spänningar eftersom 
man inte kan gå ut och arbeta. Tony 

menar att det är svårt att vistas så 
långt bort när folk lider så mycket. 
Många människor har bara Tony att 
lita på.

Han ber om din förbön! Brevet 
innehåller också vittnesbörd. Ty-
värr kunde inte en planerad konfe-
rens äga rum i mars. Orsaken var 
covid-19.

Tony och hans arbetslag tackar 
för det stöd de får. Förböner är en 
uppmuntran för dem som önskar att 
nå ut till den persisktalande världen!

Ref.: A.E.
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I österled (2)I österled (2)

Anders Olsson, styrelsemedlem i 
NÖ, berättar här om en människa 
som farit i österled för att där vittna 
om den kristna tron. Det passar bra 
att ta med här eftersom vår tidning 
har sitt ansikte vänt österut och vill 
rapportera det som händer där. Re-
senären har fått ett visst stöd från 
NÖ.

Från kvinnan som rest ut till 
främre Asien, har jag lite nytt att 
rapportera. Nu börjar det öppnas 
efter Coronatiderna, och det blir 
fler tillfällen att vittna. Hon har inte 
lärt sig språket ordentligt än, för 
att klara av att vittna själv, men har 
tolk med sig, och får nu möjlighet 
att göra det varje dag. För landets 
invånare är det väldigt ovanligt att 
få höra om Jesus. Det är nästan inte 
någon som blir sur av det, men det 
är svårt att veta om de tar in det, och 
om vittnesbördet verkligen gör nå-
gon skillnad. Men så finns det också 
där en del människor från ett grann-
land, som gjort sig känt i nyhetsflö-
det som en aggressiv förkämpe för 
sin religion. I det landet är det ännu 
svårare att få höra om Jesus, även 
om det är mycket som händer nu på 
den andliga fronten. Men där är det 
förbjuden kunskap, även om många 
får höra rykten om livsförvandling-
ar. Därför är människor från det 

landet vanligtvis väldigt sökande, 
och extra öppna för evangeliet. Det 
råkar vara så att kvinnan vi berättar 
om redan har lärt sig det språket.
Därför kan hon själv kommunicera 
med sådana människor. Den folk-
gruppen har sedan tidigare varit 
en del av vårt fokusområde. Vi är 
därför väldigt glada för detta, som 
ser ut att vara en öppen dörr! Det 
har nyligen kommit några nya med 
till församlingen från just den folk-
gruppen.

Tidigare har jag nämnt, att hon 
har varit ute på en provperiod. Hon 
är ännu inte tillbaka hemma trots att 
provperioden tagit slut. Det beror 
inte bara på Corona, men också på 
andra livsförändrande omständig-
heter. Hon har nämligen blivit för-
lovad. Detta förändrar en hel del i 
planeringen, och vi vet ännu inte 
hur en ny planering ska te sig. Men 
det ser ut som att hennes vistelse i 
landet kommer att fortsätta ett bra 
tag till. Det är mycket som händer!

Det är väldigt roligt när nya 
människor blir frälsta, och försam-
lingen växer. Men med det växer 
också behoven för andlig kunskap. 
En medarbetare som själv kommer 
från ett nordiskt land, använde be-
greppet ballastkristna, i ett positivt 
perspektiv. D.v.s. kristna med en 
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gedigen kunskap om Gud och om 
det kristna livet. Ibland kanske nå-
got vi i våra sammanhang ser som 
allmänkunskap. Men i en annan 
kultur, som inte blivit formad av 
kristendom, syns behovet av andlig 
kunskap extra mycket, och behovet 
av ballastkristna som kan förmed-
la den. Då menas inte bara behovet 
av goda lärare, men kanske mest av 
goda medmänniskor, som med pre-
stigelöshet kan vara sådana åt vilka  
andra vågar anförtro sina vardags-
problem. Och i en församling där 
många är nykristna kan det faktiskt 
bli en bristvara. Jag tror att kvinnan 
vi talar om har en uppgift också i 
en sådan roll, och nyligen blev det 
extra konkret när hon vid ett dop 
fick bli fadder för en annan kvin-
na. Det var tre stycken som döptes, 
efter fyra månaders dopsundervis-
ning. Dopet är något mycket stort 
för dessa människor, och man tar 
det på allvar. Men efter dopet fort-
sätter vardagen, och livets skola där 
många frågor behöver svar utifrån 
ett andligt perspektiv, som ibland 
kan vara det rakt motsatta till det 
naturligt mänskliga perspektivet.

Det är inte så mycket spektakulä-
ra händelser jag kan berätta om den-
na gång. Nu när kyrkan öppnat igen, 
så blir det mer av arbete i försam-

lingen, som kan vara nog så viktigt, 
även om det håller på som vanligt. 
Men det är ändå små saker som hän-
der som visar på Guds förberedda 
gärningar. Hon fick möjlighet att 
vittna för receptionisten i sitt hög-
hus, inte för att hon var duktig på att 
vittna, men för att kvinnan i recep-
tionen hade drömt om Jesus. Men 
hon kommer att behöva mer tid och 
förbön. Det går inte så snabbt för 
alla.För en annan ung kvinna som 
redan kommit med till församling-
en, gick det snabbare. Det var ett 
gift par som träffade henne, och tog 
henne med till kyrkan. Det som fick 
henne med, var att hon såg friden de 
har, och önskade sig den. Det får vi 
be om att hon får. Det finns det nog 
också många i våra sammanhang 
som längtar efter, som vi kan få 
vara redskap för. Det är ingen själv-
klarhet att människor på djupet för-
står att Guds omsorg och kärlek till 
oss inte är beroende av vad vi har 
gjort för Honom, utan av att Jesus 
för länge sedan offrade sig för oss. 
Man måste rensa bort tankarna om, 
och strävan efter egen förtjänst in-
för Gud, för att kunna få den friden 
som nåden ger!

Anders Olsson
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GåvoredovisningGåvoredovisning
APRIL 2020
Gåvor 25.880:00 kr och 20 euro
Kollekter  4.065:00 kr
Summa 29.945:00 kr och 20 euro

Kollekter april 2020
Uddevalla 460, 
Göteborgs Johanneberg 640, 
Istorps pastorat 290, 
Göteborgs S:t Pauli 2675.

Begravningar april 2020
Ella Börjesson, Skene, 
Roland Ivarsson, Skaftö, 
Erik Andersson, Solberga, 
Sigvard Gustavsson, Bro.

Hyllningar april 2020
Margareta Byström, Strängnäs 
domkyrko-Aspö, 
Christina Andersson, Tostared.

Sykrets april 2020
Slätthög 5000.

MAJ 2020
Gåvor 39.632:00 kr
Kollekter  2.260:00 kr
Summa 41.892:00 kr

Kollekter maj 2020
LM Engströms gymnasium 1560, 
Naum 700.

Begravningar maj 2020
Britta Karlsson, Värö, 
Sigvard Gustavsson, Bro, 
Kristina Bengtsson, V Frölunda, 
Anna-Lisa Karlsson, Brastad, 
Ethel Svensson, Hisingen, 
Ingmar Brohed, Lund (dog 2019).

Hyllningar maj 2020
Elizabeth Olsson, Bäve, 
Erland Andersson, Krokstad.

TackbrevTackbrev
Här kommer en glad sommarhälsning. 
Sol, bris och blommor – sommaren är 
snart över!!

Barnen började sitt sommarlov 1 
juni. Sedan i mars har barnen varit i ka-
rantän och skolorna har varit stängda. 
Barnen har fått distansundervisning. 
Entusiastiska planer att ha sommarlä-
ger i Vännernas hus blev till intet. Ka-

rantänen satte käppar i hjulen för oss. 
Alla offentliga evenemang förbjöds 
i vår kommun. Tennisbord, racketar, 
bollar mm., allt detta hann vi köpa in 
till det tänkta sommarlägret. Men det är 
inte bortkastat, utan blir till glädje när 
vi får öppna upp Vännernas Hus igen.

Först var det mörka moln. Inget som-
marläger! Goda nyheter är ändå att bar-
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JUNI 2020
Gåvor 59.200:00 kr
Kollekter  3.785:00 kr
Summa 62.985:00 kr

Kollekter juni 2020
Ödenäs 270, 
Västra Marks förs 3010+14, 
Torestorp 105, 
Öxabäck 165, 
Älekulla 221.

Begravningar juni 2020
Siv Hasselberg, Lidköping, 
Birgit Börjesson, Harestad, 
Maj-Britt Henricsson, Brastad, 
Gustaf Gustafsson, Solberga, 
Anna-Lisa Ohlsson, Aneboda, 
Anna Nilsson, Uddevalla  
(Dalaberg), 
Martin Ingvarsson, Backa.

Hyllningar juni 2020
Jan Erik Appell, Kristianstad, 
Helfrid Åhsberg, Ås.

Övriga upplysningar lämnas  
av kassören.

Vi skickar vårt missionsblad till 
medlemmar, prenumeranter och 
gåvogivare. Gåvogivare kan också 
ha givit i samband med en högtids-
dag eller begravning, eller har varit 
givare i många år. Församlingar 
och andra får bladet för informa-
tion.

Tack för naturagåvor, såsom sticka-
de tröjor och begagnade kläder!

Bokstäver som behandlas i 
texten på baksidan. 
Hebreiska shin, kyrilliska sje 
och kyrilliska zje.

 ש
Ш
Ж

nen fick åka till ett annat sommarläger. 
De fick åka till ”Dzjerelo Nadiji” ett 
kristet läger nära Kiev. Lägret ligger 
vid Dnjepr, i staden Perejaslav-Chmel-
nytskyj. Arrangörerna där fick tillstånd 
trots karantänen, men bör hålla sig till 
reglerna. Nu njuter barnen för fullt av 
sommarlägret.

Mirjams tankar:
”… och jag tänkte hur viktigt det här 

lägret är för barn som är nedstämda av 
karantänen. Kan du tänka dig barn som 
inte går i skolan, inte få gå ut, inte träf-

fa varandra. Karantänen började redan 
i mars. Tiden i karantän – var, och – är 
svår för barn och vuxna.” Mirjam

Tack Nordisk Östmission
Vi uttrycker vår tacksamhet till Nordisk 
Östmission, som ännu en gång har gett 
ett generöst bidraget till att ordna ett 
sommarläger. Barnen har fått en stund 
av sommarens glädje. Just i dessa tider 
är sommarlägret barnens viktigaste och 
roligaste händelse. Ett stort tack.

Barnens ambassad
Brevet ankom 14 augusti



Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ”att verka för evangelii spri-
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I detta nummer uppmärksammar vi 
50-årsjubileet av Solzjenitsyns nobel-
pris. Hans modersmål är ryska, och rys-
ka skrivs som bekant med ett kyrilliskt 
alfabet. Detta alfabet är anpassat till 
språkets alla sje- och skrapljud. Dessa 
bokstäver transkriberas till latinska 
bokstäver på olika sätt beroende på om 
man skriver på svenska, tyska, engel-
ska o.s.v. Alfabetets ”uppfinnare” tycks 
ha plockat bokstäver från olika redan 
befintliga alfabet. Bokstaven sje är lik 
den hebreiska bokstaven shin. Det finns 
också ett tonande sje, alltså ”zje”. Det 
tecknet ser ut som en kärve. När man 
har skrivit nobelpristagarens namn på 
svenska har man inte alltid skiljt på de 

två bokstäverna, vilket du ser om du 
tittar på bilderna vi har med och jäm-
för med texten. Att det är viktigt med 
sje-ljudet framgår av Domarbokens 
tolfte kapitel, där ordet schibbolet (bör-
jar med bokstaven shin), som dels be-
tyder ax, dels ström, finns med som ett 
slags lösenord. Ax samlar man i kärvar, 
och det är viktigt att det blir god skörd 
för Guds rike genom att människor ge-
nom tron blir ett gott ax. Aposteln Jo-
hannes såg den treenige i sin syn: Han 
skriver: jag såg en ström gå fram från 
Guds och Lammets tron. Missionens 
arbete är alltså en fråga om sådd och 
skörd.

Anders Eliasson

Sje-ljudSje-ljud

Danagård Litho, Göteborg 2020  
  
Miljömärkt Trycksak 3041 0196


