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Larisa är bibelöversättare i Mari-land i Ryssland. Hon hälsar till alla NÖ-tidningens läsare. 
Läs hennes hälsning inne i tidningen! Foto från Institutet för Bibelöversättning (IFB).
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Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, 
det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever 
jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig (Gal 
2:19−20). 

Ämne: En död till liv …
I dessa två verser skriver Paulus 
komprimerat om sin erfarenhet av 
att tro på Kristus och leva med ho-
nom. En död till liv, eller att dö för 
att leva, skedde med Jesus Kristus 
när han dog på korset för att uppstå 
förhärligad på tredje dagen. En död 
till liv sker också när en människa 
blir en kristen. En kristen människa 
har blivit infogad och inkorporerad 
i Jesus Kristus. Han som har älskat 
oss och offrat sig för oss.

1. … sker i dopet
Paulus levde när han skrev Galater-
brevet, det är helt självklart. Men 
samtidigt vet han att han på ett 
hemlighetsfullt sätt redan har dött. 
Det skedde vid en särskild tidpunkt, 
nämligen någon gång efter år 30, 
och på en särskild plats, i Damas-
kus. Då blev han döpt av Ananias 
(Apg. 9:18). Då sänktes Paulus ner i 
dopvattnet. Han blev begraven med 
Kristus – men inte för att dö, utan 
för att leva. I Romarbrevet 6 utveck-
lar Paulus det som han här i Galater-
brevet skriver mycket kortfattat: Jag 
har blivit korsfäst med Kristus, men 

jag lever. Det som hände Paulus, 
händer när varje människa döps. Då 
blir vi korsfästa med Jesus, för att 
uppstå och leva med honom. 

2. … sker i omvändelsen
Det kristna livet är inte klart med 
dopet. Paulus berättar själv att han 
ofta drogs åt olika håll, att något 
inom honom gillade synden. Det 
jag vill (alltså det som är enligt 
Kristi vilja), det gör jag inte, men 
det jag avskyr (alltså det som är 
mot Guds vilja), det gör jag (Rom 
7:15). Men under Paulus destruk-
tiva vilja fanns en starkare kraft, 
som förblev hans livs kompass 
och riktning: Kristus lever i mig. 
I sin lilla katekes svarar Luther på 
frågan vad dopet i vattnet betyder: 
Det betyder att den gamla män- 
niskan i oss genom daglig ånger och 
bättring skall förkvävas och dödas 
med alla synder och onda lustar och 
en ny människa dagligen framkom-
ma och uppstå. En del av er läsare 
kan kanske dessa ord utantill, men 
samtidigt är det värt att fråga: Vil-
ken plats har den dagliga omvändel-
sen fått i det andliga livet?

Betraktelse:

Galaterbrevet 2:19−20Galaterbrevet 2:19−20
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Ordförandens spaltOrdförandens spalt
Årsmötet 2021
Årets första nummer av tidningen 
brukar innehålla en kallelse till års-
mötet. De pandemiregler som gäller 
när jag skriver detta, gör dock att 
det för närvarande inte är möjligt att 
ha ett årsmöte där alla är samlade i 
en lokal. Vi skulle kunna genomfö-
ra ett möte digitalt, men många av 
våra understödjare skulle då inte 
kunna deltaga, så vi har valt bort det 
alternativet. Vi hoppas istället att vi 
i nästa nummer av tidningen, som 
brukar komma ut i början av juni, 
skall ha med en kallelse till ett års-
möte. Tyvärr kommer det att inne-
bära att vi inte kommer att kunna 
genomföra årsmötet enligt de krav 
som finns i våra stadgar. (Stadgarna 
säger att vi skall ha årsmötet före 
maj månads utgång.) Förhoppnings-
vis håller ni med om att force ma-

jeure gäller och att det bästa är att 
skjuta årsmötet åtminstone till juni 
månad. 

Missionskonferens
Nordisk Östmission har under någ-
ra år samtalat med några andra min-
dre missionsorganisationer i Sveri-
ge. Det finns en gemensam hemsida 
(evangeliskt.se) med presentation 
av de olika organisationerna. Vår 
viktigaste uppgift i det här samar-
betet är att öka engagemanget för 
klassisk kristen mission i Sverige. 
Vi vill att fler människor i Sverige 
på olika sätt skall bli delaktiga i att 
göra Jesus känd i andra länder. Som 
en del i detta arbete har vi bestämt 
oss för att genomföra missionskon-
ferenser i Sverige där de olika orga-
nisationerna skall presentera sitt ar-
bete. Tanken är att en organisation 

3. … sker i den fysiska döden
Eftersom en kristen människa re-
dan har dött i dopet, och dagligen 
dör från sina synder i omvändelsen, 
finns det ingen fysisk död att vara 
rädd för. ”Jag fruktar inte döden, 
ty vi har en god Gud”, var kyrko-
fadern Ambrosius sista ord. Döden 
är liksom redan gjord. Och det som 
återstår vid det jordiska livets slut är 
att i Kristi efterföljd gå från död till 
liv, in i den eviga härligheten!

Han är livet, vi ock leva får.
 /Om än genom dödens flod vi går,
skall det bli vår segersång ändå:
 /Herren Kristus lever.
 (Sv Ps 152:4)
 

Daniel Wihlborg
Istorp, Öxnevalla och Horred
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under en dag skall få presentera sin 
verksamhet. Vi hoppas kunna ge-
nomföra en sådan missionskonfe-
rens åtminstone vart annat år, så det 
blir verkligen en långsiktig uppgift. 
Nordisk Östmission har fått i upp-
gift att ordna den första konferen-
sen. Om det blir möjligt att genom-
föra, kommer denna konferens att 
ske i höst. Det finns redan idag ett 
utkast till program som vi förhopp-
ningsvis kommer att kunna presen-
tera i nästa nummer av tidningen. 

Tack från Aluksne
I början av 2017 beslutade vi, efter 
förfrågan från Magnus Bengtsson 
i Aluksne i Lettland, att ge ett stöd 
för en nödvändig reparation av de-
ras kyrka. Kyrkan i Aluksne bygg- des 1788 och framförallt kyrktaket 

var i mycket stort behov av renove-
ring. NÖ brukar normalt inte lägga 
mycket pengar på renovering eller 
inköp av byggnader men vi gav ett 
mindre bidrag på samma sätt som 
gjorts i några andra liknande fall. 
Församlingen i Aluksne fick också 
pengar från många andra håll. Så 
i slutet av förra året kunde denna 
renovering slutföras. Man hade då 
bytt ut 192 kvm av taket, sett över 
bärande delar och bytt ut de delar 
som behövde bytas ut. Vi har fått ett 
tack från Magnus tillsammans med 
några bilder som finns med i det-
ta nummer. Den som vill läsa mer 
om Aluksne hänvisas till Magnus 
Bengtssons artikel som finns införd 
i nr 1/2017 av vår tidning. 

På södra sidan av kyrkan har man  
börjat renovera

På norra sidan fanns det inga ställning-
ar när bilden togs den 20 december. 
Foto från Bengtsson
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Hjälpsändningar
Under nästan hela 2020 har vi kun-
nat hålla vårt lager i Solberga öppet 
för att ta emot kläder och annat som 
kan behövas av människor som inte 
har det lika bra som vi har det. Det 
är ett fantastiskt arbete som genom-
förts framförallt av Elsie Alfreds-
son men även andra har hjälpt till. 
Vi blev dock tvungna att stänga un-
der några veckor i november. Men 
det berodde inte på våra medarbeta-
re utan det berodde på att lagret blev 
fullt vilket i sin tur berodde på att 
det under förra året var extra svårt 
att ordna med transporter. I början 
av december fick vi dock iväg en 
sändning till Rumänien. Sedan mit-
ten på december är lagret återigen 
öppet så ni är välkomna om ni har 

saker som ni inte behöver själva 
men som kan göra god nytta bland 
behövande i länder i östra Europa. 

Martin Wihlborg

Lastning pågår vid vårt lager i Solberga i Bohuslän. Foto Martin Wihlborg
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Julfirande i DniproJulfirande i Dnipro

Pastor Sergej Bevz skadade sig när han höll på med byggarbete i försam-
lingens kyrkohus. Men det går att fira jul och vara herde för en hjord också 
när man har händerna i bandage. Dnipro är en stad som ligger vid floden 
med samma namn (på ryska heter floden Dnjepr).
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Larisa Orzajevas hälsningLarisa Orzajevas hälsning

Kära vänner! 
Det nya året har börjat här med mycket snö. Vi har fortsatt att 
arbeta med den ortodoxa översättningskommittén – vi har kommit 
fram till 5 Mosebok. Med översättnings-granskaren Tiina har vi 
gått igenom Ordspråksboken med feedback från läsare. Nu har vi 
gett texten till den filologiska granskaren.  

Roza, som jag gått i skolan med, var en av testläsarna. Hon är 
ivrig att höra mer om Gud. Vi hade många intressanta diskussio-
ner. När Roza läst bibeltexter har de vidrört henne djupt. ”Oj, va 
fint det här var uttryckt! Så här är det verkligen! Det är som om det 
var skrivet om mitt liv!” Så här har hon pratat och menat att Gud 
sänt mig till henne. Tack gode Gud att det finns sådana här öppna 
hjärtan! Säkert finns det många fler människor i vårt land som sö-
ker Gud. Låt oss be för Roza och hennes man och barn! 

Ett varmt tack för era förböner! Guds välsignelse för det nya 
året! 

Med hjärtliga hälsningar, 
Larisa 

Larisa hälsar från Mari! 
 I huvudstaden Josjkar-Ola njuter  

man av utomhusaktiviteter. 
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Vi trycker här ett utdrag ur en uppsats från 1999, i vilken Magnus Olsson 
redogör för en del av Livlands kyrkohistoria. Vi har valt att ta med styck-
et om bibelöversättningarna och sammanfattningen, för att våra läsare 
skall få en överblick. Den svenska överhögheten i Livland (ett område som 
i dagens läge omfattar södra Estland och norra Lettland) sträckte sig från 
1620-talet fram till freden i Nystad 1721. I praktiken upphörde den redan 
runt 1710. Livland har intill nu fått behålla det lutherska kyrkoväsende som 
stabiliserades under den svenska tiden. Därför, menar vi, kan en historisk 
tillbakablick vara av intresse. Efter att ha skrivit sin uppsats tjänstgjorde 
Magnus själv 17 år i lettiska Livland (se NÖ 3/2016)

Magnus Olsson:

Tiden då Livland var svensktTiden då Livland var svenskt
- Utdrag ur en uppsats -

Universitetet i Dopat
År 1630 grundades i Dorpat ett 
gymnasium. Två år senare gjordes 
det om till universitet. Förre uni-
versitetskanslern i Uppsala, Johan 
Skytte var initiativtagaren till uni-
versitetet, även om det senare fick 
ståta med Konung Gustav II Adolfs 
namn. När gymnasiet öppnades så 
var målguppen både rika och fatti-
ga ungdomar. Undervisningen var 
mycket språkinriktad. Förutom att 
de fick lära sig de klassiska språken 
så gavs även undervisning i estnis-
ka och lettiska för att ungdomarna 
efter utbildningen skulle kunna ar-
beta i sitt hemland med kyrklig eller 
världslig administration.

När gymnasiet ombildades till 
universitet så försvann språkun-
dervisningen i estniska och lettiska 

från schemat. Denna undervisning 
förflyttades till en trivialskola, vil-
ken också var belägen i Dorpat. 
Trivialskolan fungerade som en in-
körsport för vidare studier vid uni-
versitetet. År 1638 lades dock tri-
vialskolan ned efter en långdragen 
strid mellan universitetet och ÖK. 
Tvisten handlade om vem som var 
överman för trivialskolan.

Universitetet stängdes år 1656 på 
grund av kriget mot Ryssland. Det 
återinvigdes först år 1690 under 
Karl XII regering. Vid återinvig-
ningen fick universitetet namnet 
”Academia Gustaviana Carolina ”. 
Eftersom ryssarna åter gjorde in-
trång i den svenska provinsen så 
kunde undervisningen inte fortsätta 
som planerat. 1699 förflyttades uni-
versitetet till Pernau. Ett år senare 
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stängdes universitetet och förblev 
stängt resten av den svenska tiden, 
trots många försök till att öppna upp 
och fortsätta verksamheten. Först år 
1802 öppnades det igen, men då åter 
belagt i Dorpat.

På en förfrågan från universite-
tets professorer år 1693, om man 
även kunde ge språkundervisning 
i folkspråken för att församlingar-
na skulle kunna få dugliga präster, 
svarade Kungen att man inte behö-
ver ge den typ av undervisning vid 
en akademi. De som huvudsakligen 
studerade vid universitetet var från 
Tyskland och Sverige. Dunsdorfs 
visar att endast två namn i universi-
tetets matrikel har lettiskt ursprung.

Fischer, Forselius, Glück och 
folkskolorna
Två personer som tillsammans med 
Fischer kämpade för en lösning av 
landsbygdens skolväsen i Livland 
var prosten Glück i Marienburg och 
studenten B. G. Forselius. De kom 
att kämpa för skolväsendet i södra 
respektive norra Livland.

Forselius
År 1684 öppnades ett seminarium 
på gården Biskopshov i närheten 
av Dorpat. Gården hade donerats 
av Karl XI vilken också lämnat un-
derhåll från den svenska kronan. 
Forselius kom att bli lärare vid se-
minariet. Undervisningen omfatta-
de läsning, räkning, skrivning, ka- 
teketik, bibelundervisning, sång 

och bokbinderi. Efter två års utbild-
ning vid seminariet kunde e1everna 
sändas ut i socknarna som lärare.

Forselius, som blev föreståndare 
för seminariet, försökte målmed-
vetet att intressera prästerskapet 
på landsbygden för aktiv folkun-
dervisning. Men intresset att sända 
ungdomar till seminariet var från 
början lågt. Några år senare föränd-
rades bilden till det bättre i och med 
att Kungen införde 1686 års kyrko-
lag. I den nya ordningen ingick att 
det skulle uppföras skolor i varje 
socken.

I en rapport till biskopen i Reval, 
J. H. Gerth, skrev Forselius att elva 
personer hade börjat undervisa efter 
den nya metoden, samt att ytterliga-
re pastorer lovade att kalla lärare 
från seminariet till sina församling-
ar. I brev från pastorer på landsbyg-
den rapporterades till Forselius att 
under loppet av fyra månader hade 
c:a 1100 livländare erhållit under-
visning och lärt sig att läsa. Forseli-
us hade nu fått prästerskapet på sin 
sida och en iver för folkbildningen 
hade väckts. Sommaren 1688 ut-
nämndes den unge Forselius till in-
spektor över folkskolorna i Livland 
och Estland.

Forselius hade gott stöd från de 
styrande. Förutom generalsuperin-
tendenten så arbetade även H. H. 
von Tiesenhausen, ordf. i reduk-
tionskommittén, för att de unga 
lärarna skulle få en rättmätig lön 
för sitt arbete. Men Forselius arbe-
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te var inte utan motgångar. Kon-
sistoriet i Reval motsatte sig hans 
undervisningsmetod och den stav-
ningsreform som han tillämpat i sin 
ABC-bok, vilken kom ut år 1688. 
Forselius ville i sin undervisning 
tillämpa en metod som gick ut på 
att skriftspråket skulle vara ljuden-
ligt med den talade estniskan, detta 
fann konsistoriet onödigt och men-
ade att den tyska bibelöversättning-
en skulle vara normgivande också 
för skriftspråket.

Glück
Prosten Ernst Glück är nog mest 
känd för sin bibelöversättning, men 
även för sina insatser i att bygga 
upp skolväsendet i de trakter han 
befann sig i. Han grundade bland 
annat tre skolor i Marienburg. De 
färdigexaminerade studenterna an-
vändes senare som lärare vid andra 
skolor i landet. Prosten Glück och 
hans bibelarbete kommer jag att be-
handla utförligare nedan. 

Bibelöversättningarna
Förslag till att låta översätta Bibeln 
till folkspråken i Livland kom i mit-
ten av 1600-talet. Men innan man 
fann någon som kunde utföra verket 
gick det 20 år. Superintendent Ge-
zelius målade i en rapport upp den 
förfärliga situationen i Livland efter 
kriget. Kyrkan låg åter i ruiner, dess 
egendomar hade blivit beslagtagna 
av adeln och folket hade återvänt 
till gamla seder och bruk. I sin rap-

port till Sverige ger han förslag till 
åtgärder, en av punkterna behandlar 
bibelöversättning. Konungen svara-
de att en bibelöversättning måste 
prioriteras och han gav superinten-
denten order om att tillsammans 
med generalguvernören finna en 
lämplig person som kunde utföra 
arbetet.

Jānis Reiters, en pastor i Livland, 
hade 1664 publicerat en översätt-
ning av Matteusevangeliet. Han 
hade dock inte först frågat om lov 
hos ÖK om han fick publicera över-
sättningen, dessutom tyckte Geze-
lius inte om att Reiters hade gjort 
översättningen. Det senare kanske 
beror på att Reiters var Rom. Kat. 
sympatisör. 1665 lämnade Gezeli-
us sin post som superintendent och 
reste till Finland. Arbetet med bi-
belöversättningen kom att avstanna 
eftersom det inte fanns någon som 
kunde ta vid efter honom och egent-

Pastor Glücks lettiska bibelöversätt-
ning har fått nedslag i staden Aluksnes 
vapen. Aluksne heter Marienburg på 
tyska, och de tyska namnen användes 
mestadels på den svenska tiden, som 
Magnus Olsson skriver om.
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Aluksnes kyrka i vinterskrud. Detta är inte kyrkan som fanns på bibelöversättaren 
Glücks tid, utan den byggdes 99 år efter att prosten var klar med översättningen. 
Bild från Bengtsson. 
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ligen kom ingenting att hända förrän 
Fischer blev superintendent i Riga.

År 1681 frågade Fischer på nytt 
Kungen om man fick göra en bibel-
översättning till estniska och lettis-
ka. Han fick Karl XI:s gillande och 
året därpå sponsrade Karl XI bibel-
projektet med 7500 daler och gav 
Fischer uppdraget att se till att Bi-
beln översattes till folkspråken som 
talades i Livland. I Livland talades 
vid denna tidpunkt tre språk; lettis-
ka, dorpat-estniska och reval-est-
niska.

Uppgiften att översätta till lettis-
ka kom att falla på den tyske pros-
ten Glück som efter sina studier vid 
tyska universitet kommit till Liv-
land. När han fann att livländarna 
var utan bibelöversättning så ville 
han åta sig arbetet med att översät-
ta Bibeln direkt ifrån hebreiska och 
grekiska.

För att kunna arbeta med över-
sättningen fick Glück flytta till 
Riga, där Fischer såg till att han 
hade bostad och lön. Efter en tid 
sökte dock Glück tjänst som präst 
i Marienburg, där han också kom 
att öppna folkskolor. Bibelöversätt-
ningen blev färdig 1689 och tryck-
tes i 1500 exemplar. 

Vid senare språkanalyser av 
Glück bibelöversättning framgår 
det att han mestadels har översatt 
själv från grundspråken, men ock-
så att han har nyttjat andra, tidigare 
översättningar. Bibeln på lettiska 
kom att bli det största verket i Liv-

land under svensktiden och dess 
språk kom att bli normgivande för 
övrig litteratur. 

Liksom den lettiska översätt-
ningen gick även den dorpat-est-
niska översättningen förhållande-
vis snabbt. Arbetet utfördes av den 
unge A. Virginius som påbörjade 
sitt verk i slutet av 1683. Tre år se-
nare utkom Nya Testamentet i en 
upplaga på 500 exemplar.

Så långt verkar allt ha gått bra med 
det kungliga uppdraget att överfö-
ra Bibeln till de olika tungomålen. 
När en kommission skulle granska 
Nya Testamentet på reval-estniska 
uppstod delade meningar om språk-
bruket som man valt att använda. 
Tvisten som då började kom att få 
konsekvenser för alla tre översätt-
ningarna och höll på att ta ände i 
förskräckelse. Jag kommer endast 
kort att redogöra för tvisten som 
uppstod.

Konflikten med 
domkonsistoriet i Reval
Domkonsistoriet i Reval godkän-
de inte de grundsatser som Fischer 
hade satt upp för översättningen. 
De menade att man inte skulle av-
vika från de tolkningar som Luther 
hade givit och att man inte skulle 
ändra i det då använda kyrkosprå-
ket. Fischer, däremot, hade arbe-
tat utifrån sin tidigare princip att 
översättningen skulle ske utifrån 
grundspråken och att man även i 
den reval-estniska utgåvan skulle 
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följa B.G. Forselius grammatik när 
det gäller språkbruket.

I den konflikt som uppstod kom 
domkonsistoriet att få Kungens ge-
hör, vilket resulterade i att även de 
andra översättningarna blev indrag-
na i den process som satts igång. 
Den 19 september 1691 kom kung-
ens order om att de båda estniska 
bibelöversättningarna skulle be-
läggas med kvarstad. Något senare 
drabbades även den lettiska bibeln 
av samma olycka. En förklaring 
till kungens handlande har varit att 
han missuppfattat att själva tvisten 
handlade om den reval-estniska ut-
gåvan och inte den dorpatiska som 
vid bråkets uppkomst redan var 
tryckt och utgiven. Wieselgren är 
av en annan åsikt. Hon menar att 
Karl XI inte alls hade rört ihop de 
olika bibelutgåvorna, utan att han 
stödde domkonsistoriets linje på 
grund av att deras argument låg i 
linje med 1686 år kyrkolag som han 
ville införa i Livland. För att lyckas 
så behövde kungen prästernas akti-
va stöd, vilket han skulle få om man 
hade den tyska bibelutgåvan som 
grund då flertalet av prästerna var 
av tysk ätt.

Med hjälp av generalguvernör 
Hastfer lyckades så småningom 
Fischer att få kvarstaden för den let-
tiska bibeln upphävd så att den åter 
kunde ges ut år 1694. Men innan 
allt godkändes skulle först de präs-
ter som arbetat med utgåvan ge sitt 
samtycke och försäkran om att ver-

sionen var korrekt. Någon helbibel 
på det estniska språket tycks inte ha 
kommit ut under den svenska tiden. 
Däremot omtalas tydligt två skilda 
estniska dialekter i förordet till 1715 
års estniska bibelöversättning.

Sammanfattning
Vi har fått följa den livländska kyr-
kans utveckling under närmare en 
hundraårsperiod, då svenskarna 
ockuperade landet. Vi började med 
att följa superintendent Samson som 
blev den förste superintendenten 
under svensktiden. I hans fullmakt 
framgår det att han skall förse kyr-
kan med präster, visitera kyrkor och 
övervaka kyrkans ekonomi. Samson 
hade ingen lätt uppgift. Patron förha-
lade arbetet med att uppföra kyrkor 
och prästgårdar, dessutom var adeln 
och bönderna inte särskilt roade av 
att betala några avgifter till kyrkan.

För att få ordning på situationen 
i provinsen utnämnde regeringen 
år 1629 Johan Skytte till general-
guvernör. Hans order var att se till 
att laglydnaden, folkbildningen och 
den evangelisk lutherska kyrkans 
ställning befästes i Livland. Under 
Skyttes tid hände en hel del stora 
viktiga saker för landet. Lanträt-
ter kom igång, liksom hovrätten 
i Dorpat. Dock fick de världsliga 
domstolarna också inflytande över 
kyrkan, vilket kom att leda till kon-
flikt mellan superintendenten och 
generalguvernören. Senare blev det 
konflikt mellan den förre och det 
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överkonsistorium som kom att in-
rättas i början av 1630-talet.

Överkonsistoriet, vilket är Skyt-
tes skapelse, kom aldrig att fungera 
tillfredsställande. Dess struktur och 
sammansättning kom att förändras 
flera gånger under den svenska ti-
den. Från början var det ett blandat 
konsistorium med både andliga och 
världsliga representanter. Senare 
prövades också en modell med ett 
ÖK bestående av bara andliga as-
sessorer. Kriget mot Ryssland kom 
att avbryta uppbyggnings arbe-
tet som svenskarna hade påbörjat. 
Mycket kom dessutom att gå helt 
till spillo.

Efter vapenstilleståndet i Wal-
lisaari så tog man åter tag i åter-
uppbyggnadsarbetet. Denna gång 
kom ÖK under en kort period att 
ha två superintendenter, Preuss och 
Fischer. När den förre dog instal-
lerades Fischer som generalsupe-
rintendent över hela Livland. Han 
lyckades med Kung Karl XI:s gil-
lande införa en generalkommissi-
on, vilken liksom ÖK bestod av ett 
blandat kollegium. I och med denna 
nya myndighetsperson kom ÖK:s 
makt att inskränkas betydligt.

I stora drag kan man säga att 
svenskarna inte lyckades få någon 
ordning inom den kyrkliga organi-
sationen i Livland förrän Karl XI 
beslutade att införa 1686 års kyr-
kolag även i provinsen. Införandet 
av kyrkolagen var ett led i Kungens 
uniformitetspolitik. I och med kyr-

kolagen upphörde generalkommis-
sionen och UK att fungera och ÖK 
fick på nytt endast andliga assesso-
rer. Svenskarnas insatser i Livland 
slutade i och med det stora Nordiska 
kriget och kriget mot Ryssland, vil-
ket Sverige förlorade 1710.

Under den gångna perioden 
hanns mycket med, trots konflik-
ter och motgångar. Ett universitet 
upprättades i Dorpat. Skolor och 
sjukhus byggdes. Under den senare 
hälften av perioden gjordes stora 
satsningar på utbildningen av fol-
ket, vilket också gav goda resultat. 
Bibeln översattes till folkspråken, 
även om denna process kom att 
bli invecklad i en del konflikter. 
ABC-böcker gavs ut och ekono-
miska resurser ställdes till skolor-
nas förfogande. Nyckelpersoner i 
dessa sammanhang är förutom Karl 
XI superintendent Fischer, prosten 
Glück och den unge studenten och 
läraren Forselius.

Ännu idag finner vi spår efter den 
svenska tiden i Lettland. Det är fort-
farande Glücks bibelöversättning 
som ligger till grund för dagens let-
tiska bibelutgåva. Andra intressanta 
jämförelser med dåtida Livland och 
dagens Lettland är att kyrkan även 
idag kämpar med att få den kyrkliga 
organisationen på fötter. Prästbris-
ten är stor, många församlingar och 
kyrkor ligger i spillror och man sö-
ker efter resurser för att kunna åter-
uppbygga det som i dag ligger för-
stört efter den långa ockupationen.
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Förkortningar
UK  Underkonsistorium
ÖK  Överkonsistorium
PLBV   Pimās latviešu Bībeles vēsture
LV Latvijas vēsture 1600-1710
Westling 1  Kyrkohistorisk Årsskrift 1900, ”Bidrag till Livlands kyrkohistoria 1621-1656”
Westling 2  Kyrkohistorisk Årsskrift 1901, ”Bidrag till Livlands Kyrkohistoria 1656-1710 ”
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Bilder från MykolajivBilder från Mykolajiv

Det finns flera lutherska församlingar i Mykolajiv i Ukraina. Här kommer 
bilder från en av dem. Det är familjen Miller som har skickat dem till oss.

Guds ord sprids i den ukrainska hären. Här några soldater tillsammans med folk 
från SELKU.

Även en soldat behöver bruka Guds 
ord.

Gennadij Miller ivrar för kristen  
undervisning.
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Utdelningen håller på i församlingens kyrkolokal, inhyst i Millers byggnad.  
Kyrkolokalen används som synes också för utdelning. Församlingen håller  
dessutom på att samla in pengar till ett kyrkobygge. Man är ibland mottagare  
av transporter från NÖ. 

Guds ord behöver inte munskydd!
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Spridda notiser från östSpridda notiser från öst

Kyrkklockor på Nargö
Kyrkan på Nargö i Estland har fått 
två kyrkklockor. Dessa invigdes 16 
aug 2020 av Estniska ev.luth. kyr-
kans ärkebiskop.

Gammalsvenskby
Den ortodoxe prästen vid kyrkan i 
Gammalsvenskby i Ukraina avled 
2020. Oleksandr Kvitka, som var 
hans namn, var född 1953. Det finns 
läsare av vår tidning som har mött 
denne man vid besök i Zmijivka vid 
Dnjepr, t.ex. under en resa med Björn 
Lénberg. Pastor Kvitkas efterträdare 
är hans dotterson. När kommunis-
men föll samman övertog Kvitkas 
församling den förfallna svenska 
kyrkan (byggd 1885) och gjorde den 

till en ortodox helgedom, med lök-
kupol vid sidan av det västerländska 
tornet. Villigt uppläts denna kyrka 
även för lutherska gudstjänster, vid 
vilken någon gästande präst från 
Sverige tjänstgjort. 

Christian Braw
Christian Braw har givit ut ett sam-
lingsverk med föreläsningar som 
han har hållit i Tallinn. Det är en 
riktig tegelsten med titeln Und wir 
sahen seine Herrlichkeit. Den störs-
ta delen av texten är också på tyska. 
Den tyska texten är sannolikt inte 
en översättning, utan original från 
författaren. NÖ har fått några ex-
emplar att dela ut i öst.

A.E.

Gammalsvenskby kyrka 2013, vid en resa med Björn Lénberg. Foto: Ingela Raw.
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Persisk radiomissionPersisk radiomission

NÖ ger ett årligt bidrag till radiomissionen på persiska, vilken leds av Tony 
och administreras av Trans World Radio (TWR) Canada. Vi har fått några 
lyssnarbrev från TWR:

”Min syster har ändrat sig mycket under de senaste åren, och till 
slut berättade hon varför. För några år sedan lärde hon känna er på  
Facebook. Efter några månader kom hon till tro på Kristus, och 
hennes liv förändrades. Därför började jag lyssna till era program, 
som är verkningsfulla. Vidare läser jag Bibeln på nätet. Är det möj-
ligt att skicka mig en Bibel? Tack för alla era ansträngningar”. 

”Era användbara och värdefulla program har stärkt min tro. 
Dessutom, genom att ständigt förklara för min syster vad jag har 
lärt mig från bibelstudieprogrammen, behöver hon bara ytterligare 
litet tid innan hon blir en troende. Tack Gud för att ni finns, och för 
Guds närvaro i våra liv.” 

Larisa går igenom översättningsarbetet med en ortodox präst (jfr sid. 8). Foto från IFB.
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GåvoredovisningGåvoredovisning
OKTOBER 2020
Gåvor  45.200:00 kr
Kollekter 600:00 kr
Summa 45.800:00 kr

Kollekter oktober 2020
L M Engströms gymnasium 600.

Begravningar oktober 2020
Brita Nilsson, Solberga, 
Gunborg Andersson,  
Stora Höga (Hålta),
Arne Hagberg, Hede, Sörbygden, 
Sven Malmsten, Göteborg, 
Ragnar Lindberg, Göteborg, 
Sören Bolander, Göteborg.

Hyllningar oktober 2020
Viviann Larsson, Ytterby, 
Arne Johansson, Ytterby, 
Rune Eliasson, Veddige, 
Per Anders Grunnan, Resteröd.

NOVEMBER 2020
Gåvor 21.840:00 kr
Kollekter 3.647:00 kr
Summa   25.487:00 kr

Kollekter november 2020
Uddevalla 790+270, 
Kyrkhult 337, 
Kungälv-Ytterby 2250.

Begravningar november 2020
Svante Enander, Ljungskile, 
Karin Östergren, Skällinge och 
Varberg,
Sören Bolander, Göteborg, 
Elsy Gillholm, Torsby, Älvsyssel, 
Ingemar Fridefors, Månstad, 
Roy Berggren, Ljungskile, 
Bengt Pleijel, Ljungskile, 
Ing-Marie Larsson.

Hyllningar november 2020
Magnus Skredsvik, Skene, 
Margot Larsson, Ucklum, 
Margit Broman, Skallsjö, 
Ulla Welén, Tibro, 
Ulla Lindh, Uddevalla, 
Åke Carnerö, Ljung. 
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DECEMBER 2020
Gåvor 67.595:00 kr
Arv 160:72 kr
Kollekter 3.735:00 kr
Summa 71.490:72 kr

Kollekter december 2020
Solberga 2635+500, 
Gamla Hjälmseryd 600.

Begravningar december 2020
Erland Bergkvist, Karlstad, 
Stig Jönsson, Jämshög, 
Birgit Davidsson, Varberg, 
Björn Eliasson, Forshälla.

Hyllningar december 2020
Gertrud Gunnarsson, Norum.

Arv: 
Margot Abrahamsson  
(slutredovisning).

Övriga upplysningar  
lämnas av kassören.
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När detta skrivs är det vinter med 
snö. I detta nummer av vår tidning 
har vi några vinterbilder med snö, 
vilka alla anknyter till bibelöver-
sättningsarbete förr och nu. Sådant 
viktigt arbete hör med till det som 
NÖ är med och stödjer. Du kan 
också läsa vad ordföranden skriver 
om det som är aktuellt. De flesta 
bilderna kommer från Ukraina, 
där vi hjälper en del små lutherska 
församlingar. Den historiska bak-
grunden till kyrkolivet i den del av 

Öst där majoriteten av de kristna är 
lutheraner finner man i den uppsats 
som behandlar Livland. 

Gåvoredovisningen redogör för 
era gåvor under hösten och tidig 
vinter. Det allra mesta av pengarna 
har kommit till vårt plusgiro 42 20 
57-0, känt sedan 1956, men nu, p.g.a. 
bankägarens flytt av företaget, hem-
mahörande österut. Varmt tack för 
gåvorna! Vi sänder tidningen både 
till medlemmar och gåvogivare.

Anders Eliasson

VinterVinter

Danagård Litho, Göteborg 2020  
  
Miljömärkt Trycksak 3041 0196


