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S:t Mikaels kyrka, närmast kameran, och längre bort S:t Nikolai kyrka vid Riddargatan i Tal-
linn. I bägge kyrkorna brukades den kejserliga kyrkohandbok som presenteras i detta nummer 
av NÖ-tidningen. I det första fallet var det den svenska utgåvan och i det senare den tyska. Nu-
mera firas det åter gudstjänster i Mikaelskyrkan sedan 50 års kristendomsförföljelser upphört. 
Språken är svenska, finska,  estniska och tyska. Kristi kyrka är flerspråkig! Bilden har vi fått 
från församlingen.
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oss med Gud. Tack vare Jesus finns 
syndernas förlåtelse att tillgå för var 
och en av oss. Vad som behövs hos 
oss är inte att ta i så mycket vi orkar 
och försöka förbättra vår karaktär. 
Det kommer bara att göra oss miss-
modiga. Lite småsaker kan vi nog 
förbättra hos oss, men vi kommer 
inte åt själva synden.
Vad som behövs, är tro på Jesus Kris-
tus, tro att Han älskar just mig, och 
att han dog för mina synder. Apos-
teln Paulus har uttryckt ett stort och 
gott trösteord för varje ångerfull syn-
dare. ”Den som inte visste av synd, 
honom har Gud i vårt ställe gjort till 
synd, för att vi i honom skulle stå 
rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor.5:21) 
Den som inte visste av synd är Jesus. 
Han har blivit syndare i vårt ställe. 
Han anklagas av Gud för allt det vi 
har gjort. Jesus döms, vi går fria. Det 
är detta som måste bli verkligt för 
oss. Det blir verkligt när Jesus blir 
kungen i våra hjärtan. 
I förtröstan att Jesus älskar oss går vi 
ut till våra uppgifter i livet. Vi möter 
olika slags människor. En del har vi 
förhållande till. De är vår hustru eller 
man, våra barn eller andra släktingar. 
En del är våra förmän, andra vi har 
rätt att ge order. Vilka de än är har de 
ett behov som vi kan tillfredsställa – 
de behöver vår kärlek. Den kärlek vi 
skall ge dem är den vi tagit emot av 
Jesus. När de möter oss skall de inte 

Det är en god uppmaning aposteln 
Paulus här ger oss, fast svår. Det na-
turliga för oss människor syns vara 
att göra tvärt om. När vi utsätts för 
förtal och allt annat ont vill vi gärna 
hämnas. Att ge igen med ränta ligger 
djupt inbäddat i vår natur. För att be-
segra det onda med det goda behövs 
kamp. Det gamla syndiga i oss sticker 
ofta upp huvudet och kräver sin rätt.
Kampen är inte hopplös. Det går att 
besegra det onda med det goda. För 
att segra i kampen behöver vi någon 
som ger oss kraft. En sådan har vi – 
Herren Jesus Kristus. Han kan ge oss 
den styrka vi behöver, och den upp-
muntran vi behöver. Det är inga stora 
segrar vi vinner. Vi segrar genom att 
inte ge igen med skarpa ord. Vi vet 
från Guds Ord att ett mjukt svar stillar 
vrede. Svarar vi hårt ökar vi vreden 
hos den andre. De små segrar vi vin-
ner i Jesu kraft är inte betydelselösa. 
De ökar vår förmåga till kärlek. Kär-
lek går inte att utöva i ett ont sinnelag.
Synden gör förfärliga saker med oss. 
Den vädjar till oss på ett förföriskt 
sätt. Alla har vi våra svagheter. Fast 
de är olika för oss har vi alla våra 
svaga sidor. Vår fiende djävulen, 
känner dem och vet hur han skall 
utnyttja dem. Han vill få oss på fall. 
Han gör oss kraftlösa och modlösa. 
Enda räddningen för oss alla är Jesu 
kärlek. Jesus har ju tagit alla våra 
synder uppå korset. Han har försonat 

Betraktelse
Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. 
Rom. 12:21.
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Ordförandens spalt
När jag skriver detta är det månads-
skifte juli-augusti. Här tänker jag ta 
upp ett par ämnen som i verklig hög 
grad har fyllt tidningarnas sidor de 
senaste dagarna. 

Utøya
En dryg vecka har gått sedan den 
fruktansvärda massakern på ön Ut-
øya i Norge. Min första tanke när jag 

möta en som kan och vet allt, en som 
ser ned på andra. De skall möta en 
som inte kan lämna Jesus, som måste 
förmedla något vackert från Honom. 
Därför behöver vi en närmare väg 
till de goda och uppmuntrande orden 
och en längre väg till de hårda och 
ovänliga orden.
Här saknas inte uppgifter. Vi omges 
av sådana som är trötta och miss-
modiga, besvikna och uppgivna. 
De behöver ofta inte tvärsäkra svar 
utan möta en människa som förstår 
och kan lyssna. Vi kan av Jesus få 
gåvan att gråta med dem som gråter. 
Vi lever som tröstare bland dem som 
behöver tröst. Aposteln har givit oss 
en nyckel till det goda livet när han 
säger: ”Var glada i hoppet, tåliga i 
lidandet, uthålliga i bönen”. (Rom. 
12:12) Jesus har givit oss ett hopp 
som räcker bortom döden. I det hop-
pet får vi glädjas. I lidandet, hur det 
än ser ut, är Jesus med oss. Därför 
vågar vi vara tåliga. I bönen till Jesus 
får vi hålla ut, även när Jesus är tyst.

Vi kan som fattiga syndare besegra 
det onda med den Gode, som är Je-
sus. Han kan övervinna syndens 
makt i oss. Han känner oss väl och 
vet hur Han skall segra i oss.
Så är undret faktiskt möjligt. Undret 
när en människa övergår från hämn-
den till nåden. Hon lever som en nå-
dens människa gentemot andra. Det 
hon tagit emot av Jesus lever hon 
vidare. En nådens människa bekäm-
par lusten att hämnas. Hon odlar inte 
oförrätter och gräver ned sig i dem. 
Hon vill se varje människa som en 
Guds gåva. Hon behöver ropa till Je-
sus varje dag om kraft och vilja att 
leva som en nådens människa. Hon 
känner inom sig motviljan att leva 
som Jesus vill, men Jesu kärlek be-
segrar hennes motvilja. Ingen annan 
än Jesus kan ge henne det generösa, 
kärleksfulla sinnelag hon ofta längtar 
efter. Så ett varmt och gott kristenliv 
heter – bara Jesus.

Egon Olsson

hörde detta var att det kan inte vara 
sant, detta kan möjligen hända i nå-
got land långt borta men inte i Norge 
eller i Sverige. Men nu har det hänt 
som en mycket tydlig påminnelse 
om den ondska som alltifrån synda-
fallet regerar mänskligheten. Först 
och främst går våra tankar till våra 
norska vänner. Vi lider med er och vi 
sörjer med er. 
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Personligen fick jag först höra nyhe-
terna om detta när jag satt på färjan 
hem från Polen. Familjen hade näm-
ligen tillbringat nästan två veckor av 
semestern i Polen. Vi besökte bl.a. 
Auschwitz och Birkenau, nazitidens 
kanske allra värsta koncentrations-
läger. Det är lätt att man avfärdar 
händelsen i Norge och på Utøya 
som en gärning genomförd av en en-
sam galning och något som inte kan 
sprida sig. Men många av de idéer 
som framförts av massmördaren på 
Utøya där vissa folk är mindre värda 
än andra, de idéerna har för inte så 
länge sedan lett till att 1,1 miljoner 
människor (varav 1 miljon var judar) 
avrättades vid koncentrationslägren i 
Auschwitz. Dessa tankar får inte än 
en gång få fäste i Europa. 

Skuldkrisen i västvärlden
De senaste dagarna har tidningarna 
varit fyllda om den ekonomiska kri-
sen i USA. I skrivande stund ser det 

ut som om de politiska partierna har 
nått en uppgörelse som gör att man 
än en gång kommer att kunna höja 
skuldtaket i USA och därmed fortsät-
ta att betala sina skulder. Men detta är 
naturligtvis bara en tillfällig lösning. 
Så lätt löser man inte många års van-
vård av den egna ekonomin. Även i 
Europa är många länder skuldsatta 
långt över vad som är nyttigt. Det är 
nog inte en alltför vågad gissning att 
människor i verklig nöd kommer att 
få det allt svårare när stater tvingas 
dra åt svångremmen. Sannolikt kom-
mer ideella organisationer bli ännu 
mer betydelsefulla framöver. Även 
om Nordisk Östmission är en i detta 
sammanhang mycket liten organisa-
tion så kommer vi även framöver 
fortsätta att göra så gott vi kan när 
det gäller att vårda de medel som vi 
har fått förtroendet att ha hand om 
och se till att de kan göra bästa möj-
liga nytta i missionens tjänst. 

Martin Wihlborg

Vad är mission?

Rent språkligt är det ett latinskt ord 
som betyder sändning. I ett kristet 
sammanhang går det tillbaka på när 
Jesus sänder ut sina lärjungar. Flera 

gånger i evangelierna säger Jesus till 
dem: ”Jag sänder er” (verbet mitto 
blir som substantiv missio) Matt 
10:16 m fl. Den stora sändningen, 

Denna fråga är angelägen att få svar på. Därför har Ingvar Hermansson, 
mångårig missionär i Afrika sammanställt nedanstående genomgång av äm-
net. Genomgången går också att få som ett eget blad, vars innehåll för övrigt 
har kommit till i hägnet av inte bara NÖ, utan också ett flertal andra missions-
organisationer, på initiativ av sammanslutningen Svenska kyrkans fria synod. 
Fem av bilderna kommer från ELM-BV.
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den som tydligast ger svar på vad 
mission är, finner vi i Missionsbe-
fallningen, Matt. 28:18-20.
1 Uppdraget utgår från Herren Jesus 
själv: ”Jag har fått all makt i himlen 
och på jorden.” Uppdraget grundas 
på att Jesus är Herren, på hans gu-
domliga makt, att han är Guds Son.
2 Det är först och främst något som 
Jesus har befallt: ”Gör alla folk till 
lärjungar”. Mission är ett uppdrag 
som kyrkans Herre, Jesus Kristus 
själv gett sina lärjungar, och därmed 
kyrkan.
”Gå ut i hela världen” Mark. 16:15. 
3 Uppdraget gäller alla folk utan un-
dantag. ”Gå därför ut och gör alla 
folk till lärjungar.” De har fel som 
vill göra undantag för dem som re-
dan tillber Gud som Skaparen av 
himmel och jord, t.ex. muslimerna, 
Apg. 4:12. ”Alla folk” lämnar inga 
undantag, inte heller ”hela världen.”

4 ”Döp dem.” Genom dopet skall 
människorna göras till Jesu lärjung-
ar. De ska döpas i Faderns och So-
nens och den helige Andes namn. 
5 ”Och lär dem att hålla allt vad 
jag har befallt er.” Det är inte bara 
tomma ord, när han befaller att alla 
döpta skall läras att hålla det han sä-
ger i sitt ord. Och för att kunna hålla 
det behöver man kunskap. Här ligger 
förklaringen till att missionärerna i 
gångna tider började undervisa kate-
kumenerna (dem som skulle döpas) 
i konsten att kunna läsa och skriva. 
De behövde lära sig att läsa Bibeln 
och andra böcker om kristen tro, t.ex. 
katekesen. Behovet att kunna läsa 
Bibeln på sitt eget språk har varit en 
av de främsta drivkrafterna till skrift-
språkets utveckling i många länder.
Av Jesus fick lärjungarna också be-
fallning att hjälpa och vårda sjuka 
och behövande. ”Och där ni går fram 
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skall ni predika och säga: ’Himmel-
riket är nu här. Bota sjuka uppväck 
döda, gör spetälska rena, driv ut onda 
andar. Det ni har fått som gåva, ge 
det som gåva.’ ” Matt. 10:7-8. Därför 
har det också hört till kristen mission 
genom tiderna att ta hand om och 
hjälpa sjuka och behövande.
Så har det vuxit fram fyra grenar av 
kristen mission: 1) Evangelieförkun-
nelse och sakramentsförvaltning, 2) 
skolor och undervisning, 3) sjukvård 
och 4) hjälp till människor i nöd. Allt 
är och skall vara grundat på Jesu ord 
och på hans befallning om att göra 
alla folk till lärjungar genom att döpa 
och lära dem att hålla allt vad han har 
befallt dem. Utan denna grund kan 
man inte kalla något arbete för kris-
ten mission.
6 Jesus avslutar sina ord med ett stort 

och härligt löfte: ”Jag är med er alla 
dagar till tidens slut.” Jesus lovar att 
han vill vara med och välsigna och 
bevara alla dem som han får sända att 
arbeta i hans tjänst, inte bara apost-
larna, som först tog emot uppdraget 
från honom själv, utan också alla 
som efter dem gått ut med samma 
uppdrag att bedriva kristen mission 
i världen. Detta evangelium om Je-
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Av kejsaren gillad och stadfäst
En del av våra läsare minns säkert att det i psalmböcker och annan kristen lit-
teratur på svenska har stått ”av konungen gillad och stadfäst”. Men hur många 
vet att det även i Ryssland har utgivits luthersk kyrkohandbok ”på hans majestät 
kejsarens nådiga befallning”, och då också på svenska? Den kom ut 1834 som 
en del av den kyrkolag som den ryske tsaren lät stadfästa år 1832. Nu har den 
flitige bokutgivaren Skara stiftshistoriska sällskap givit ut en faksimil av denna 
bok, med en inledning av en litauer. Boken är nummer 59 i sällskapets skriftserie. 

Bokpresentation av sällskapets 
ordförande
Redaktör Johnny Hagberg skriver:
Kyrkohandbok för Evangeliskt-Luth-
erska Församlingarne i Ryska riket
Skara stiftshistoriska sällskap har ti-
digare utgivit ett flertal skrifter vars 
proveniens är Baltikum. 2003 utgavs 
Gunnar Schantz berättelser under ti-
teln Bland baroner och bolsjeviker, 
2008 utkom Kyrkliga förhållanden 
bland Svenskarne i Reval av J. W. 
Gustafsson (ursprungligen tryckt 
1912), och samma år utgavs Adelaide 

Schantz minnen från Runö med titeln 
Ön (ursprungligen tryckt 1937). Säll-
skapet har även utgivit böcker om 
den svenska folkspillran i Ukraina: 
Skymningsland (2004), Grynings-
ljus (2007) och slutligen Kungsljus 
(2009). Författare till samtliga dessa 
tre böcker är Karl-Erik Tysk.
Bakgrunden till sällskapets intresse 
för dessa kulturer är de många präster 
och lekmän från Skara stift som har 
verkat i församlingar i dessa länder. 
Då det funnits möjlighet att tillvarata 
uppteckningar och andra källor har 

sus som Frälsare och Herre skall 
förkunnas enligt Jesu egna ord 
i Matt. 24:14: ”Och detta evan-
gelium om riket skall predikas i 
hela världen till ett vittnesbörd 
för alla folk, och sedan skall än-
den komma.” Jesus, missionens 
Herre, skall vara centrum i all 
kristen mission. Han är vår upp-
dragsgivare. Utan honom kan vi 
ingenting göra. Joh. 15:5.

Ingvar Hermansson
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sällskapet sett det som en viktig upp-
gift att publicera dessa minnen.
Föreliggande Kyrkohandbok för 
Evangeliskt-Lutherska Församling-
arne i Ryska riket av år 1832, utgiven 
som s.k. kejserlig agenda, trycktes i 
S:t Petersburg hos P. Widerholm 1834.
Denna handbok har sedan dess bru-
kats i de svenska församlingarna och 
används än idag med vissa modifie-
ringar. Den är därmed både kyrko- 
och liturgihistoriskt intressant, och det 
är viktigt att den kunskap som Darius 
Petkūnas i sin beskrivning och inled-
ning till utgåvan här förmedlar och 
kommer en vidare krets till kännedom. 
Darius Petkūnas är teologie doktor, 
luthersk pastor och medlem av kon-

sistoriet i den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Litauen (ELCL). Petkūnas 
har skrivit flera böcker och artiklar 
om polsk, baltisk och rysk kyrko-
historia och praktisk teologi i akade-
miska tidskrifter. Han är ordförande 
i psalmkommittén och ledamot i den 
liturgiska kommittén i ELCL.
Karl-Erik Tysk har översatt den 
engelska texten i Petkūnas arbete 
till svenska. Utgåvan som omfattar 
288 sidor har både svensk och eng-
elsk text och faksimiltryck av själva 
handbokstexten. Boken är bunden i 
hårda pärmar.
Som medutgivare står Svenska S:t 
Mikaelsförsamlingen i Tallinn.
Pris 200 kr

Så här såg S:t Mikaels kyrka i Tallinn ut invändigt före andra världskriget.
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Bokens ursprungliga 
 tillkomsthistoria 
Efter redaktörens förord (se ovan) 
innehåller boken två delar. Först 
kommer en inledande artikel på om-
kring 35 sidor under ämnet ”Vägen 
till en gemensam liturgi för de luth-
erska kyrkorna i Ryssland” skriven 
av Darius Petkūnas, pastor i Litauens 
evangelisk-lutherska kyrka. Artikeln 
är alltså på engelska, men den finns 
också översatt till svenska av Karl-
Erik Tysk. 
Petkūnas kommer med många in-
tressanta uppgifter om förhistorien, 
arbetet för en gemensam handbok 
för lutheranerna i det ryska riket, 
olika tryckningar och hur slutligen 
en ännu nyare handbok togs i bruk 
1897. Bakom denna senare handbok, 
kallad Sankt Petersburgs Kejserliga 
Agenda, fanns framför allt Theodo-
sius Harnacks och den livländska sy-
nodens arbete. Man kan anta att det 
är därför som gudstjänstordningen i 
de lutherska kyrkorna i Estland och 
Lettland uppvisar stora likheter, trots 
att det talas helt olika tungomål i kyr-
korna. 
Men under större delen av 1800-talet 
användes alltså 1834 års kyrkohand-
bok. Petkūnas skriver intressant om 
förhistorien till denna från reforma-
tionen och framåt. Bristande liturgisk 
likhet fanns det även under den tid 
som området, d.v.s. norra Baltikum, 
lydde under den svenska kronan, 
trots att överheten då skulle vara av 
den augsburgska bekännelsen. En 
till olikheten bidragande orsak var 

att adelsmännen hade ansvar för el-
ler makt över de olika kyrkorna, och 
deras förtjusning för en gemensam 
kyrklig administration var obefint-
lig. Under 1600-talet försökte flera 
biskopar förbättra situationen, men 
riktigt bra blev det inte i Estland för-
rän den svenska kyrkohandboken av 
år 1693 infördes i Estland. Ön Ösel 
hörde ett tag som bekant under den 
danska kronan. Då upptäckte kungen 
att man inte hade infört den lutherska 
mässan. Som en följd av denna upp-
täckt infördes samma ordning som i 
Danmark-Norge. Ett försök att efter 
freden i Brömsebro 1645 låta för-
samlingarna vara en del av Estlands 
kyrka lyckades inte, utan man fick ha 
ett eget domkapitel.
I övrigt får man också av det som 
Petkūnas skriver reda på en del om 
utvecklingen i södra delen av Bal-
tikum och dess tid i det ryska ri-
ket. Flera städer, såsom Tallinn och 
Narva i norr, hade egna konsistorier. 
Petkūnas ger exempel på hur olika 
handböcker har haft mässpartierna 
ordnade. Under 1700-talet påverka-
des kyrkolivet, och därmed också 
liturgin, av andliga rörelser som pie-
tism och herrnhutism samt av den 
världsliga strömningen rationalis-
men.
Tsaren ville ha en enda luthersk 
kyrka i sitt rike, och så blev till slut 
fallet, även om det fanns motstånd 
bland den baltiska adeln. År 1832 
undertecknade tsar Nikolaj I den 
lutherska kyrkolagen för det ryska 
riket. I ett band fanns en kyrkolag, 
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en instruktion för prästerskap och 
ämbetsmän samt en kyrkohandbok. 
Kyrkohandboken stod för mittfåran 
i den lutherska liturgiska traditionen 
och kom att användas i hela riket och 
på ett flertal språk (svenska, estniska, 

lettiska, tyska och finska; först 1872 
kom den på ryska, som en följd av 
att folk övergått till att vara rysksprå-
kiga). Det fanns två undantag med 
egna agendor, nämligen Finland och 
Polen.

Bokens innehåll
Själva kyrkohandboken återges alltså 
i faksimil, avfotograferad med frak-
turstil och allt. Sidnumreringen är 
I-XX (inledning) och 1-194 (ord-
ningen för gudstjänsten). Boken 
är naturligtvis en ordinär luthersk 
kyrkohandbok. Men den tsaristiska 
bakgrunden och inflytande från olika 
språkområden gör att innehållet både 
är igenkännbart och ovanligt. 
Handboken har material från de 
svenska kyrkohandböckerna och den 

S:t Katarina svenska kyrka i S:t Petersburg fick sin yttre form under den tid handbo-
ken var i bruk. Foto: Mikael Larsson

preussiska. Dessutom tas det i de 
olika alternativen hänsyn till olika 
befintliga traditioner. Grundstom-
men är ordningen för den söndag-
liga högmässogudstjänsten. I bilagor 
finns en annan syndabekännelse, kol-
lektböner, kollektböner för högtids-
dagar och andra särskilda tillfällen, 
kyrkobön, litania (man känner igen 
mycket av vår egen nutida litania), 
växelsånger för sön- och högtids-
dagar samt prefationer. Efter natt-
vardsförmaningen kommer de olika 
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förrättningarna. Under dop kan man 
lägga märke till att det också finns en 
ordning för ”fullvuxna judars, mu-
hammedaners och hedningars dop”. 
Givetvis finns ordning för prästvig-
ning och installation. En varning för 
mened finns också. Avdelningen med 
särskilda kyrkoböner inleds med 
Olaus Petris syndabekännelse (Jag, 
fattig, syndig människa). När det 
mot slutet ges exempel på vilka kol-
lektböner och växelsånger som skall 
användas på de olika sön- och helg-
dagarna får man på köpet en över-

sikt över hur kyrkoåret såg ut. Före 
sluterinran hittar man brudmässans 
välkända ord.
Det är med andra ord en värdefull 
bok och man får vara tacksam över 
att den nu gjorts tillgänglig för den 
kyrkohistoriskt intresserade allmän-
heten.
Boken kan köpas från Skara Stifts-
historiska sällskap c/o Hagberg, 
Prästgården, 531 94 JÄRPÅS, tel 
0510-910 16, e-post jarpas.pasto-
rat@svenskakyrkan.se  

A.E.

Gammalsvenskby kyrka, byggd under tsartiden 1885, har nu blivit ännu mer 
östkyrklig tack vare kupolen, som tillkom över 100 år senare. Foto: Elsie 
Alfredsson
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Tacka Herren för de persisktalande 
som blir kristna! Här är K:s historia. 
K växte upp i en ickekristen familj 
i ett ickekristet land. Men han var 
mycket religiöst sinnad. Hans religi-
on besvarade inte hjärtats djupa frå-
gor. Ytterligare konflikter uppstod i 
hans hjärta när han såg hur religionen 
tillämpades av makthavarna. Drygt 
40 år gammal träffade han på kristna 
som vittnade för honom, och när de 
såg hur han sökte sanningen inbjöd 
de honom förra året till en bibelkon-
ferens. Här fick K många av sina frå-
gor besvarade, men han tvekade allt-
jämt att överlämna sitt liv till Jesus 
Kristus. Han fortsatte att studera och 
söka samt observerade noggrant det 
liv som hans kristna vänner förde. I 
mars i år tillfrågades K om vad som 
hindrade honom från att bli kristen. 
Han svarade att det egentligen inte 
fanns något som hindrade. Han bad 
inför en grupp på tio personer, be-
kände sina synder, sin ånger och sin 
önskan att ta emot Jesus som sin fräl-
sare och följa honom som sin Herre.
Bed för K och för många andra som 
är nykristna! Förföljelsen av kristna i 
den persisktalande världen fortsätter. 

Ett brev från Tony
Här kommer ett rundbrev från Tony, som arbetar med radiomission på 
persiska. I sitt följebrev påminner han oss om två ställen i Daniels bok, 
nämligen 2:20-21 och 4:34-35.

Jag vill lova Herren alltid Hans pris skall ständigt vara i min mun. Min själ 
skall berömma sig av Herren; de ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova 
med mig Herren, låt oss med varandra upphöja Hans namn. Psalt. 34:1-3

De som har erfarenhet, är övertygade 
om att de som inte är starka i sin tro, 
kommer att falla när de blir torterade.
Bed att biblar skall kunna föras in i 
den persisktalande världen! Det finns 
ett desperat behov av Guds Ord. 
Våra vänner lyckades få in en del bib-
lar och dela ut dem till sökare och 
till kristna. För några månader sedan 
förde en annan grupp flera tusen bib-
lar in i västra Iran. De blev avslöjade 
och allt brändes. Vi behöver Guds 
beskydd och genomförande.
Bed för de överläggningar som på-
går! En grupp beslutar om hur man 
särskilt skall utveckla arbetet i Iran. 
Vi diskuterar nya vägar för mission 
och lärjungaskap.
Här är ytterligare några förböner 
önskade av ledare i den persiskta-
lande världen:
1. Bed för unga människor, som fat-
tar viktiga beslut för livet: utbild-
ning, arbete, äktenskap... De har 
många utmaningar!
2. Bed om ytterligare bibelundervis-
ningsmaterial på CD- och DVD-ski-
vor eller böcker, som husgruppsle-
dare kan använda i undervisningen!
3. Bed om beskydd för kyrkan i Iran, 
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Kyrkans dag i Charkiv

särskilt under innevarande tid av in-
tensifierad förföljelse av nykristna 
och deras familjer!
4. Bed att vi får Guds visdom när vi 
tjänar Honom!

Vi är mycket tacksamma för era bö-
ner och ert trogna och generösa stöd. 
Gud välsigne er rikligen!

Iris och Tony
Övers B.W.

Årsdagen
Kyrkorådet i den evangelisk-luther-
ska Heliga himmelsfärdsförsamling-
en tog under vintern 2011 ett beslut, 
nämligen: Man skulle fira den 15 maj 
varje år som årsdagen av den första 
invigningen av den evangelisk-luth-
erska kyrkan i Charkiv. Detta firande 
skulle heta ”församlingens dag” och 
skulle bli en tradition i församlingen.
Vid firandet av den första ”försam-
lingens dag” var följande närva-
rande: biskop Uland Spahlinger från 
DELKU (Ukrainas tyska ev.luth. 
kyrka) , ordförande Katharina Spi-
vak från lokalavdelningen av par-
tiet Kristliga demokratiska unionen, 
ledaren Vladimir Agafonoff från 

Sedan början av 1990-talet har NÖ haft kontakter med den evangelisk-luth-
erska församlingen i Charkiv i Ukraina. Nedanstående artikel kommer från 
församlingens församlingsblad. Den är översatt till tyska av pastor Walde-
mar Wardaschko (NÖ:s missionär 1964-2003) och hans hustru Vera. Sedan 
har redaktionen överfört texten till svenska. Wardaschko var församlingens 
förste pastor i modern tid. Vi får också läsa något om församlingen i gången 
tid, en repetition i korthet av det som stod i NÖ 4/2002.

bibelsällskapets östra lokalavdel-
ning, ordförande Eduard Fuchs från 
föreningen ”Wiedergeburt”, pastor 
och missionär Don Richman från 
Östeuropeiska missionsnätverket 
samt pastor Svjatoslav Fechtel från 
DELKU. 
Till församlingens dag förbered-
des upplysningar och ljusbilder rö-
rande församlingens i Charkiv alla 
pastorer för tiden 1993-2011. För-
samlingsmedlemmar berättade om 
pastorerna och det arbete som dessa 
hade åstadkommit för församlingens 
utveckling. Under det man berättade 
visades ljusbilder.
Kristna från många olika bekän-
nelser firar sin kyrkas invigning. I 
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Ukraina heter denna högtid kyrkliga 
dagen.
Från den bibliska historien vet vi 
att kung Salomo, kung Davids son, 
byggde ett tempel åt Herren.
På kungens befallning bröt man sto-
ra och dyrbara stenar, för att husets 
grund skulle kunna läggas med hug-
gen sten. Salomos byggnadsarbe-
tare, Hirams byggnadsarbetare och 
männen från Gebal högg och ställde 
i ordning trävirke och stenar till hu-
set. (1 Kon 5:17-18) Och HERRENS 
ord kom till Salomo. Han sade: Med 
detta hus som du bygger skall så 
ske: Om du vandrar efter mina stad-
gar och följer mina föreskrifter och 
håller fast vid alla mina bud och gör 
efter dem, skall jag på dig uppfylla 
mitt ord som jag talade till din fader 
David: Jag skall bo mitt ibland Is-
raels barn och skall inte överge mitt 
folk Israel. (1 Kon 6:11-13).
Herrens hus och Salomos vishet, 
som Herren skänkt denne, blev 
mycket berömda. Efter den tiden 
har sedvänjan att bygga Herrens hus 
uppstått.

Kyrkans historia i ett nötskal
Kejsarinnan Katarina II, som rege-
rade 1762-96, utfärdade en tillåtelse 
för utlänningar att bosätta sig i Ryss-
land. Utlänningarna, mestadels tys-
kar, fick vårda sina religiösa bruk. 
Tyskar som kom till Charkiv bodde 
i regel på Tyska gatan (nu Pusjkins-
kajagatan), i närheten av universite-
tet. Många lutheraners levnad hade 

anknytning till Charkivs universitet. 
Vid universitetet anställdes inte bara 
tyska docenter och professorer, utan 
där tjänstgjorde också gravörer, bok-
bindare, trädgårdsmästare med flera.
Under åren 1804-09 hade de char-
kovska lutheranerna sin gudstjänst i 
gymnasiets aula. Under pastor Geiz 
(1809-10) tilläts det att på högtids-
dagarna fira gudstjänsterna på uni-
versitetet. Vid denna tid valdes det 
första kyrkorådet, för ett år.
År 1823 bad kyrkorådet de kyrkliga 

Två av Himmelsfärdsförsamlingens pas-
torer i modern tid i kyrkan på Rybalko-
gatan: t.h. Wardaschko, NÖ:s missionär 
(1993-2003) och t.v. hans efterträdare 
Walz. Efter Walz kom Hamburg, som nu 
tjänstgör i Odessa. En kort tid hade man 
Fechtel. Nu tjänstgör pastor Schmechel.
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myndigheterna att meddela en tillå-
telse att insamla gåvor för byggan-
det av en evangelisk-luthersk kyrka 
i Charkiv. Tillåtelse gavs med för-
behållet att församlingen i Charkiv 
själv skulle samla hälften av denna 
summa. Gåvorna till kyrkan var så 
stora att församlingen uppfyllde 
detta villkor redan inom några dagar.
År 1826 hade församlingen fått en 
tomt för kyrkobygget (Gogols gata 
2). Den 12 maj 1827, på Kristi him-
melsfärds dag, påbörjades kyrko-
bygget. Då pengarna till kyrkobyg-
get inte räckte, bad kyrkorådet den 
ryske tsaren Nikolaj om hjälp. Kejsar 
Nikolaj skänkte 2000 rubel till det 
fortsatta kyrkobygget. Kyrkobygget 
tog tre år. Redan hösten 1827 stod 
byggnaden under tak. Sammanlagda 
utgifter för kyrkobygget utgjordes 
av 40 000 rubel. Kyrkan byggdes 
som en basilika med 1200 sittplatser.
Kyrkans invigning ägde rum på 
Kristi himmelsfärds dag den 15 maj 
1830. Pastor Rosenstrauch, under 
vilken kyrkan byggdes, var också 
initiativtagare för tillkomsten av 
den evangelisk-lutherska skolan i 
Charkiv. Skolan var öppen för barn 
av alla bekännelser. Vid 1900-talets 
början delades skolan i en för kvin-
nor och en för män. 
Kvinnor i församlingen tog 1869 ini-
tiativ till ett barnhus för föräldralösa 
samt ett ålderdomshem för försam-
lingens kvinnor. Med hjälp av gåvor 
inköptes huset på Tyska gatan 41. 
År 1917 var ett ödesår i Ryssland. 

De nya makthavarna utfärdade la-
gar riktade mot välbärgade och mot 
religiösa konfessioner. På grund av 
förtryck och gripande kvarstod 1926 
bara 326 medlemmar i den lutherska 
församlingen.
Den 10 juli 1938 beslöt den sista 
kyrkostämman, vid vilken bara 27 
personer, utan pastor, deltog att 
skicka en framställan till myndighe-
terna i Charkiv med begäran om att 
församlingen skulle stängas. (Pastor 
Bird greps 1934. Ödet är okänt för 
pastorerna Kludt, Moderau och Mei-
er, vilka hade firat gudstjänst t.o.m. 
1936.) I augusti 1938 bekräftade 
myndigheterna förslaget att stänga 
kyrkan.
Den nuvarande evangelisk-lutherska 
himmelsfärdsförsamlingen finns på 
Rybalkogatan 12A i Charkiv. En 
f.d. affärsbyggnad köptes 2001 med 
hjälp av gåvor från Tyskland och från 
NÖ i Sverige. Den byggdes om för 
församlingen. Waldemar Wardasch-
ko, dåvarande pastor i församlingen, 
utvecklade ett förslag på byggnaden 
och på altarväggen. Han och kyr-
korådets dåvarande ordförande, fru 
Olga Leontivna Savtjenko, utförde 
ett stort arbete för tillkomsten av den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Char-
kiv.
(Utdrag ur boken ”Tyska evange-
lisk-lutherska kyrkan i Charkiv”. 
Historieforskning: I. Sergejev, W. 
Wardaschko, O. Savtjenko; bibliote-
karie: Natalie Radomskaja; redaktör: 
Irina Djadenko.)
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I mars gick det en hjälptransport från 
vårt lager i Solberga till Rumänien. 
Den 29 juli avgick en transport till 
Litauen med den evangeliskt-luth-
erska kyrkan som mottagare. Vi har 
fått tack från Mindaugas Kairys, som 
företräder mottagaren. Detta tack 
skickar vi nu vidare till er alla som 
kommer med gåvor till våra trans-
porter!
I slutet av juli kom också kyrkoor-
geln, som NÖ övertog härom året, på 
plats i Lettland. Kyrkan som fått or-
geln ligger i Liepupe, i Livland, nära 
Rigabukten. Orgeln som har varit 
nedpackad i väntan på transport öst-

erut, sattes upp av Magnus Bogren 
och Walter Berggren. Den invigdes 
lördagen den 30 juli med en konsert, 
och första söndagen den användes 
var 31 juli meddelar vår man i Lett-
land, Magnus Olsson.

Hjälptransporter

Den stora lastbilen på väg till Rumänien. Foto: Elsie Alfredsson
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Kyrkoherde Culai Enache 
från rumänska ortodoxa för-
samlingen med de två lastbils-
förarna på var sin sida. Foto: 
Elsie Alfredsson.

Sylvia Gustafsson har stickat 
ungefär 500 tröjor av skänkta 
garner. Foto Elsie Alfredsson.

De två orgelbilderna på sid. 
17-18 kommer från Walter 
Berggren.
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Bibeljubileum: I år är det 450 år se-
dan den första översättningen av NT 
kom på ukrainska. Landets president 
har bestämt att detta skall firas med-
delar Ljus i Öster i nr 4/2011.
Missade du resan till Ryssland i juli?
Då kan vi meddela att det planeras en 

APRIL 2011
Gåvor 50.016:00 kr
Kollekter  8.385:00 kr
Arv  3 648:32 kr
Summa 62.049:32 kr
Kollekter APRIL 2011
Fardhems pastorat 180, Fjärås (årsmöte) 
7000, Dorotea-Risbäck 1205.
Begravningar APRIL 2011
Ester Tengström, Backa, Abel Eriks-
son, Malmberget, Lennart Gustavsson, 
Aina Samuelsson, Hålta, Elsa Johansson, 
Hålta.
Arv efter Greta Persson, Kinna (rest).

MAJ 2011
Gåvor 39.405:00 kr och 3:40 €
Kollekter 11.265:00 kr
Summa 50.670:00 kr och 3:40 €
Kollekter MAJ 2011
Pauluskapellet, Uppsala 2617, Malm-
berget 1555, Lane Ryr 930, S:t Stefanus, 
Stockholm 2704, Brastad (barntimmar) 
400, Veinge 170, Tjärby 87, Solberga 725.
Begravningar MAJ 2011
Elsa Johansson, Hålta, Kerstin Börjes-
son, Lilly Gustafsson, Nils-Erik Axels-
son, Nylöse, Karl Arne Andersson, Sol-
berga, Elis Eliasson, Ester Tengström, 
Inga Strandberg, Lysekil.

Gåvoredovisning
Hyllningar maj 2011
Rita Dalemar, Lysekil, Lars Dotevall, 
Håby, Michael Victorsson, Frillesås, Ulla 
Staxäng, Bäve.

JUNI 2011
Gåvor 51.439:00 kr och 100 €  
Kollekter      943:00
Summa 52.382:00 kr och 100 €  
Kollekter JUNI 2011
Lane Ryr 943 
Begravningar JUNI 2011
Aina Pervik, Högsbo, Rune Olsson, Ske-
ne, Torbjörn Hansson, Ödeborg, Birgitta 
Bernhardsson, Färgelanda, Kerstin Tho-
rell, Göteborg, Alvar Karlsson, Stamna-
red, Anna-Lisa Magnusson, Uddevalla, 
Gull Lyrgren, Lars Svensson, Ödsmål.
Hyllningar JUNI 2011
Birgit Fröman, Uddevalla, Monica Cer-
vin, Varberg, Ulla och Ingvar Staxäng, 
Bäve, Birgitta Svenning, Skene, Michael 
Victorsson, Frillesås, Marianne Dalemar, 
Mölndal.
Arbetskretsar andra kvartalet 2011
Skultorp 1000, Lidhult 2000, Snöstorp 
3000, Grönahög 3000, Halltorp 1000, 
Gestads norra 2000, Brastad 1300, Slätt-
hög 1000.
Övriga upplysningar lämnas av kassören.

Blandat
ny resa 25-30 juli 2012 under ledning 
av Jonas Nilsson, som f.ö. berättar att 
årets gruppresa blev bra. Ytterligare 
information räknar vi med till vårt 
julnummer. Jonas besöker Ryssland 
som missionär flera gånger om året.
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...och Gud vad Gud tillhör
I vår tidning får vi denna gång flera på-
minnelser om Gud som historiens Gud. 
Kejsaren av Ryssland (tsaren) hade t.ex. 
inflytande även över de lutherska för-
samlingarna i sitt rike. Någon frågade 
en gång Jesus om det var rätt att betala 
skatt. Han svarade då ”Ge kejsaren, vad 
kejsaren tillhör och Gud vad Gud till-
hör”. Egentligen tillhör allt Gud, men 
det menades att ens hjärta skulle vara 
vänt mot honom. Om man har sitt hjärta 
hos Herren får det också betydelse för 
hur man förvaltar det jordiska goda, som 
pengar t.ex. Redan på Bibelns tid lade 

man undan pengar på första veckodagen 
för att kunna ge. Vi är alla förvaltare, 
både NÖ som har hand om de pengar ni 
ger till missionen, och ni som ger små 
och stora gåvor. Varmt tack till er alla, 
vars namn jag ser på inbetalningarna! 
Med vår tidning vill vi informera något 
om hur pengarna används i Guds rikes 
tjänst, i mission. Om man ger Gud vad 
Gud tillhör har man sedan också möjlig-
het att ge det som tillhör honom så att det 
förvaltas för missionens räkning. Även 
där gäller ”med den stora räkenskapsda-
gen för ögonen”.          Anders Eliasson


