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Ordet betyder: ”Mission möjlig”. I 
en kyrka i Göteborg samlades man 
för en tid sedan och lät sig inspireras 
och utmanas av just detta faktum. 
Det är möjligt att bedriva mission, 
underförstått i Sverige!! Det är inte 
bara möjligt, det är nödvändigt. 
Många tror att det inte går att 
missionera eller evangelisera i vårt 
avlånga land. Helt fel! 
Det är möjligen svårt att få folk att 
komma till kyrkorna, men att få 
människor att upptäcka Jesus är fullt 
möjligt och vår kallelse. Ingen är för 
gammal eller för ung för uppdraget, 
möjligen är man för upptagen. Men 
det går ju att göra något åt.
När Jesus började sin mission gjorde 
han människor nyfikna på Guds rike.
Han gör det på tre sätt. Han 
demonstrerar Gud rike genom att 
göra gott. Han driver ut onda andar, 
han uppväcker Jairus’ dotter, han 
botar sjuka, han stillar stormen. Han 
demonstrerar Guds rikes kraft. Han 
talar om det.
Och folk frågar: ”Vem är han?”, när 
de ser vilken enorm kraft Jesus har. 
Du och jag är kallade att demonstrera 
dessa Guds rikes krafter. ”Jag skall 
ge er kraft”, säger Jesus. Han ger 
denna kraft eller möjlighet åt alla 
som ber om det. Det betyder inte att 
du är undantagen, utan Jesu löften 

gäller dig också.
Det finns människor, som säger ”det 
är svårt att vittna”. Håller du med? 
Nej, det är inte svårt. Det är lätt. Det 
enda vi behöver göra är att älska 
en människa utan baktankar. Göra 
något gott för någon människa, 
som man inte har någon anledning 
att göra något gott för. Det öppnar 
vägar till samtal och förmodligen 
vänskap och om allt går den rätta 
vägen – till Gud.
Det är detta vi behöver göra.
Guds rike växer inte märkbart genom 
alla konferenser och stormöten. De 
stärker de kristnas gemenskap men 
Guds rike växer oftast genom helt 
andra ”metoder”. Guds rike kommer 
inte heller att växa om vi skapar fler 
kristna partier. 
Guds rike kommer att växa om du 
och jag, helt vanliga människor, 
börjar älska din granne. Eller på 
arbetsplatsen eller i snabbköpet och 
att vi gör det utan orsak.
Man gestaltar Jesus. När vi gör det 
så kommer människor att undra, 
vad handlar det om? Då är ”Mission 
Possible.”
Då kan vi berätta Guds rike. Som 
Jesus gjorde. 
Han demonstrerade Guds rike, sen 
proklamerade han Guds rike och sen 
bjöd han in människor till Guds rike. 

Betraktelse:

Mission possible



NORDISK ÖSTMISSION

3

Han sa: Kom med!! 
Du är välkommen! 
Det finns en plats för dig!  

Mission är i alla högsta grad möjlig 
– här i Sverige.

Per-Olof Olsson

Slovakien
Alldeles före sommaren togs ett 
stort beslut i Nordisk Östmissions 
styrelse. Vi påbörjar nu verksamhet 
inom ett land där NÖ tidigare 
aldrig har haft någon verksamhet, 
nämligen Slovakien. Det känns dock 
viktigt att påpeka att landet tillhör 
Östeuropa och därmed tillhör 
den del av världen där NÖ enligt 
sina stadgar skall hjälpa till. Via 
styrelseledamoten Anders Olsson 
kom vi kontakt med Curt Westman, 
som själv har arbetat ihop med den 
lutherska organisationen Slovakiskt 
evangeliecentrum (EVS) och 
Slavomir Slavik. Curt förmedlade 
ett mycket stort förtroende för 
det arbete som Slavik lade ner. 
Hur han verkligen brann för att 
missionera och göra Kristus känd i 
det slovakiska folket. Bl.a. berättade 
han att Slavik hade fått erbjudande 
om mycket välavlönade arbete i 
televisionen men tackat nej till det 
därför att han så starkt brann för att 
föra ut evangeliet till sina landsmän. 
Slavik berättar själv i detta nummer 
om sin verksamhet och vi hoppas 

att vi skall kunna ta hit honom till 
Sverige så att även ni kommer att få 
höra lite mer om det ganska okända 
landet Slovakien men framförallt 
om det arbete som EVS gör. Nordisk 
Östmission kommer att betala lön 
för Slavik så att han helt kan ägna 
sig åt EVS. 
Det är också viktigt att påpeka att 
vi inte kommer att dra ner på någon 
annan verksamhet för att vi nu 
har påbörjat stödet till EVS. Vårt 
kapital räcker till för att utöka vår 
verksamhet. Inom de närmaste åren 
kommer vi att kunna ge fortsatt 
hjälp till de grupper vi stöder idag. 

Ukraina
Framförallt kommer vi inte att svika 
våra kristna kontakter i Ukraina. Nu 
mer än någonsin behöver de vårt 
stöd. Ni kan nästan dagligen läsa 
om oroligheter och nöd i Ukraina i 
våra stora medier där nedskjutandet 
av ett civilt flygplan med framförallt 
passagerare från Holland kanske 
hittills varit det mest tragiska. Men 
framförallt får det ukrainska folket 
lida. Ett litet prov på detta ges av 

Ordförandens spalt
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artikeln från Barnens ambassad i 
detta nummer. 

Hjälpsändning
Under sommaren har vi skickat en 
stor transport med framförallt kläder 
till lutherska kyrkan i Litauen. Pastor 
Mindaugas Kairys, ansvarig för 
diakoni i kyrkan, har redan bekräftat 
att hjälpsändningen har kommit 
fram och har också framfört sitt tack 
och försäkrat att hjälpen skall nå 
fram till dem som verkligen behöver 
den.  Jag vill här vidarebefordra 
detta tack till er alla som har bidragit 
med att göra detta möjligt. 

Martin Wihlborg
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Slovakien är ett måleriskt land mitt 
i hjärtat av Europa. Huvudstad och 
största stad är Bratislava. Slovakien 
gränsar till Ungern, Polen, Tjeckien, 
Österrike och Ukraina. Med en 
befolkning på över fem miljoner 
och med en yta på 49035 km² är 
Slovakien känt för olikheterna i 
olika landsändar. Geografiskt har 
Slovakien alltid varit en betydande 
korsväg för handel och kultur. 
När det gäller den slovakiska 
nationalkaraktären stöter man på 
nordisk återhållsamhet, sydligt 
temperament, västligt förnuft och 
östlig känsla. Detta återspeglas 
i det dagliga livet. Slovakerna 
är en känslosam nation. Vi går 
igenom våra framgångar, vår 
glädje, våra besvikelser och sorger 
känslomässigt. Vi är allvarliga, 
vänliga, öppna, varmhjärtade, 
gästfria, tillitsfulla men också 
snarstuckna.
De olika folkgrupperna är: slovaker 
(80,7 %), ungrare (8,5 %), romer (2 
%), tjecker (0,6 %), rusiner (0,6 %), 
ukrainare (0,1 %), tyskar (0,1 %), 
polacker (0,1 %) och övriga (7,3 %).

Slovakiens historia
Slovakien blev ett självständigt land 
den 1 januari 1993. Dess rika historia 
sträcker sig bakåt till så tidigt som 
400-talet, när slaviska stammar 
vandrade över Karpaterna. Västra 

Slovakien var mitten av Samos rike 
(den första staten med västslaver) 
på 600-talet. En slavisk stat känd 
som furstendömet Nitra framträdde 
på 700-talet och dess härskare 
Pribina fick Slovakiens första 
kristna kyrka invigd omkring 828. 
Tillsammans med det angränsande 
Mähren utgjorde furstendömet 
hjärtat av det Stor-Mähriska riket 
från 833. Under furst Rastislavs 
regering och landutvidgningen 
under kung Svatopluk I inträffade 
en mycket viktig händelse i detta 
slaviska (slavonska) rike, när 
Cyrillus och Methodius anlände 
863. Cyrillus och Methodius, bröder 
från Tessalonika i Makedonien, var 
de viktigaste missionärerna inom 
det slaviska folket. Deras arbete 
medförde ett så stort inflytande på 
den kulturella utvecklingen för alla 
slaver, att de fick benämningen 
slavernas apostlar. De utvecklade 
det glagolitiska alfabetet, det första 
slaviska alfabetet, som användes 
för att skriva gammalkyrkoslaviska. 
Vidare översatte de Bibeln och urval 
ur liturgin till gammalkyrkoslaviska. 
Den nya slaviska liturgin stadfästes 
sedan av påven Hadrianus II.  
(Tidigare hade man endast kunnat 
använda latin, hebreiska och 
grekiska). Cyrillus och Methodius 
undervisade dessutom blivande 
prästmän i gammalkyrkoslaviska.

Slovakien
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Som en följd av det Stormäriska 
rikets sammanbrott runt år 1000, 
erövrades det nuvarande Slovakien 
av ungrarna. Området blev en del 
av den ungerska staten och det 
officiella språket blev ungerska.
På 1400-talet gav Jan Hus och 
hans lärjungar viktiga bidrag till 
protestantismen. Jan Hus brändes 
på bål i Böhmen på grund av sin 
tro på evangelium. På 1500-talet, 
strax efter det att Martin Luther 
hade framträtt offentligt, började de 
tysktalande invånarna, företrädesvis 
i gruvstäderna i kungariket Ungern, 
sprida reformationens tankar. Vid 
slutet av 1500-talet var mer än 90 
% av befolkningen protestantisk. 
Detta sporrade den framgångrika 
motreformationen från den romersk 

katolska kyrkan, och det jesuitiska 
prästerskapets motarbete minskade 
antalet protestanter. Nyligen räknade 
man till 62 % romerska katoliker, 
5,9 % lutheraner, 3,8 % grekiska 
katoliker, 1,8 % reformerta, 0,9 
% ortodoxa, 1,6 % övriga, 10,6 % 
okända samt 13,4 % ateister. Det 
slovakiska språket fastställdes så 
sent som 1843 av L’udovit Štúr, 
som var ledare för det slovakiska 
nationaluppvaknandet. Det var i 
första hand lutherska präster och 
lärde som började sprida andlig och 
litterär uppbyggelse på slovakiska 
inom den ungerska staten. Efter 
första världskriget bildade Slovakien 
tillsammans med Böhmen, Mähren, 
Schlesien och Karpatorutenien den  
gemensamma staten Tjeckoslovakien. 

En av borgarna i Slovakien
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Senare, 1948, kom detta land 
under Sovjetunionens inflytande 
som den Tjeckiska och slovakiska 
socialistiska republiken. Kommun-
ismen krävde att religion och troende 
skulle utrotas. Sammetsrevolutionen 
i november 1989 banade väg för 
demokrati och trosfrihet. Nuvarande 
Slovakien blev en självständig stat 
med egen valuta 1993. Sedan 1 jan-
uari 2004 är Slovakien en del av EU, 
och sedan 1 januari 2009 en del av 
EMU och valutan är euro.

Slovakiens geografi
Administrativt är Slovakien 
indelat i åtta regioner, var och en 
uppkallad efter residensstaden. 
Bratislavaregionen erbjuder den 
mångkulturella stadens rika historia 
och regionen Trnava har sin 
stolthet i de många kyrkorna och 
kvalitetsvinet. I Nitraregionen finner 
man fina herrgårdar och man kan 
försöka med forsränning, medan 
regionen Trenčin är känd för sin 
utpräglade landsbygd och pampiga 
borgar. Žilinaregionen är för dem 
som gillar berg och traditioner, under 
det att regionen Banská Bystrica 
erbjuder medeltida gruvstäder och 
urskogar. För att upptäcka vackra 
grottor och för att smaka tokajervinet 
måste man besöka Košiceregionen. 
Men de högsta bergstopparna och 
träkyrkorna återfinns i regionen 
Prešov.
Slovakiens landyta har under 
historien brukats av både västlig 

och östlig kultur under tusentals år. 
Vi har ärvt keltiska bosättningar, 
rester av romerska fästningar, gamla 
slaviska kultplatser, herrgårdar och 
borgar – ett ungerskt arv –, tyska 
nybyggares gruvstäder, delar av 
befästningsverk, minnesmärken 
i städer, de östligaste gotiska 
monumenten i Europa. Vidare slott 
från renässans och barock, grekisk-
katolska och ortodoxa träkyrkor, 
friluftsmuseer, synagogor, judiska 
kyrkogårdar så väl som växande 
städer i mellankrigstidens funkisstil 
eller i socialrealistisk stil. Vi 
fortsätter att arbeta med moderna 
projekt i enlighet med de senaste 
trenderna. Somliga minnesmärken 
och platser har förtecknats på 
Unescos världsarvslista. Slovakien 
andas historia i varje hörn av landet. 
Det finns mer än 100 borgar och slott 
och två gånger så många herrgårdar 
byggda i olika historiska områden. 
Borgen i Spiš är det största medeltida 
borgkomplexet i Mellaneuropa.
Hemslöjd, dräkter, musik, sång, 
dans har djupa rötter i Slovakien, 
och har följt med från släktled 
till släktled. Varje region har 
sina egna folkliga sedvänjor. Det 
finns f.n. 26 folkdräktsområden 
med typiskt broderade motiv, och 
omkring 60 varianter av folkdräkter. 
Under hela året kan man besöka 
ett antal folklorefestivaler och 
-händelser. Folklig hemslöjd har 
bevarats in i vår tid, såsom virkade 
spetsar, lappa och laga, biodling, 
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krukmakeri, medicinalväxtodling, 
skötsel av bergsfår, snideri m.m. 
Den traditionella slovakiska 
fårostspecialiteten Slovenská 
bryndza får, enligt EU:s lagar, bara 
tillverkas i Slovakien. Fujaran, med 
ursprung i mellersta Slovakien är en 
stor konstfull folklig flöjt med en 
enastående formgivning som införts 
i Unescos lista för muntligt och 
abstrakt mänskligt arv.

Slovakiens natur
Den slovakiska naturen är inte 
bara målerisk, utan också full av 
ovanliga märkvärdigheter och en 
enastående skönhet. De mellersta 
och norra delarna domineras av 
berg, medan det finns stora slätter i 
söder och öster, det senare viktigt för 
jordbruket. Den största slovakiska 
floden är Donau, som förbinder 
Slovakien med två näraliggande 
huvudstäder, nämligen Wien och 
Budapest. Tatrabergen är den högsta 
delen av bergskedjan Karpaterna. 
Tatrabergen är också hemort för den 
ovanliga tatrastengeten. Den högsta 
toppen är Gerlachovský štit med en 
höjd av 2655 m. Nationalparken 
i Slovenský kras är det största 
karstområdet i Mellaneuropa. 
Aragonitgrottan Ochtinská är en 
världsraritet och ett enastående 
naturfenomen. Nästintill 40 % av 
Slovakiens yta är täckt av skog, 
och är det land i Mellaneuropa 
som kommer på andra plats när 
det gäller mängden skog inom 

gränserna. Naturreservatet Kysuce 
är känt för stenkulor, som är ett 
särskilt naturfenomen (mystiska 
naturskapelser av sandsten och 
ett gytter, vars ursprung ännu inte 
förklarats) och för en naturlig 
råoljekälla. I urskogen i Dobročský 
finner man gamla träd i en 400-
årig utvecklingscykel, och i 
nationalparken Poloniny kan man 
möta björnar och vargar liksom se 
de sista europeiska populationerna 
av europeisk bison eller visent. 
Vulkaniska berg gömmer tidigare 
kratrar och stenras. Nära Bratislava 
finns en paleontologisk utgrävning 
med förhistoriska fossiler i 
Sandbergs sandstensformationer. 
Nationalparken Slovenský raj inne- 
håller en av de största isgrottorna 
i Europa och erbjuder många 
vandringsleder in de djupa 
granskogarna och den orörda 
naturen. Slovakien är också känt för 
sina varma källor på över 30 naturliga 
kurorter. Karpaternas björkurskog 
i Slovakien är också uppförd på 
Unescos världsarvslista. Det finns 
nio nationalparker och mer än 6200 
grottor och klyftor i Slovakien. 
Det är en otrolig förekomst på en 
så liten yta! Ett enastående nät av 
märkta vandringsleder finns, och 
inte bara uppe i bergen. ”Lärostigar” 
ger tillgång till de intressantaste 
ställena.

Slovakien nu
Slovakien är ett ungt och framåt-



NORDISK ÖSTMISSION

9

strävande land. Under dess 
tjuguåriga existens har vi gått igenom 
dynamiska förändringar och nya 
ting uppstår varje dag. Vi överraskar 
världen med vår utvecklade 
tekniska nivå, som går hand i hand 
med mänsklig beröring. Nya bolag 
grundas varje dag, nya föremål 
eller landmärken i stadsbilden 
kommer, levnadsförhållandena 
förbättras, men vi behåller likväl 
våra traditionella värderingar. Detta 
är Slovakien.
Vi kan tacka oss själva för 
skickliga och resursrika människor, 
som har lyckats i utlandet med 
framgångsrika och uppfinningsrika 
bolag, som ger anseende hos 
det krävande internationella 

samfundet. Vi är företrädda inom 
vetenskap, kultur och idrott. Läran 
om ång- och gasturbiner samt ett 
antal uppfinningar som förändrar 
världen kan också nämnas. T.ex. är, 
fotolins, trådlös telegraf, helikopter, 
fallskärm och GPS saker som 
är förknippade med namnen på 
slovakiska vetenskapsmän. På det 
kulturella området är vi berömda 
tack vare grundare av popkonsten 
Andy Warhol. Många operasångares, 
målares, fotografers och idrottsmäns 
namn och prestationer är 
välkända i världen. Man kan hitta 
framgångsrika slovaker överallt.

Slavomir Slavik
övers (fr engelska): A.E.

Parti av Höga Tatra
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Trots att Slovakien är ett litet land med 
bara 49.000 kvadratkilometer, och ca: 
5,5 milj. invånare, så är det ett land 
med lång och smärtsam historia. Den 
första självständiga slovakiska staten 
grundlades av slaviska stammar i 
Donau-låglandet och kallades Samuels 
rike (623-658).

Men efter att ha förlorat slaget i 
Bratislava 907, förlorade slovakerna 
sin självständighet i mer än tusen 
år. Och under långa perioder var det 
förbjudet för slovakerna att tala sitt 
eget modersmål.

Den kristna tron fick fäste här, redan år 
863. Och när den lutherska evangeliska 
reformationen kom till Slovakien 1521, 
så spred den sig både snabbt och med 
kraft över hela landet. Därmed fick 
reformationen mycket stor påverkan 
på de flesta slovaker. Vid slutet av 
1500-talet räknar man med att ca: 90% 
av slovakerna var evangeliska. Och de  
var inte bara nominella. Det var 
en väckelse som berörde folk och  
förvandlade. Budskapet om frälsning 
i Jesus och i Jesus allena gick sitt 
segertåg genom nationen. Man kan 
säga att nådens budskap både befriade 
och förvandlade det slovakiska folket.

Men i den senare delen av 
1600-talet, blev den protestantiska/
evangeliska befolkningen offer för 
den s.k. motreformationen eller 
kontrareformationen som skedde 
med stöd från många av de katolska 

länderna i Europa. Den evangeliska 
majoriteten blev nu motarbetad och 
hotad med vapenmakt.

Man utsattes för diskriminering, 
förföljelse, påtvungen omvändelse 
till katolicismen genom regelrätt 
massaker. Slaveri, misshandel, bann- 
lysning och fördömelse. Och denna 
trosförföljelse av de evangelisk- 
lutherska, fortsatte helt till slutet av 
1800-talet, bl.a. genom konfiskering 
av kyrkor och egendomar. Dessa 
förhållandena modererade sig 
betydligt under första världskriget. 
Men under den tid förföljelsen och 
massakrerna pågick som värst flydde 
många slovaker till Rumänien, eller till 
Ungern. Andra flydde till det tidigare 
Jugoslavien. Många evangeliska 
bekännare miste sina liv under denna 
långa kontrareformation, som alltså 
skedde med vapenmakt och våld.

Så idag utgör den evangeliska kyrkan 
inte mer än ca: 5–7% av befolkningen, 
medan den katolska kyrkan utgör c:a 
60–70%. Men det är viktigt att inte 
glömma det politiska lidande som 
drabbat både evangeliska och katoliker i 
den period då de blev utsatta för 
den s.k. ”magyariseringen” 
(Magyarország=Ungern)

Förtryck, förnedring, utnyttjanden, 
misshandel och lidande på gränsen till 
utplånande, när dom nekades att tala 
sitt eget modersmål. Efter närmare 
1000 år med förtryck fick man äntligen 

Reformationens förvandlande kraft
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politisk frihet 1918, under namnet 
den Tjeckoslovakiska republiken.  
Och i c:a 20 år fick det slovaksiska 
folket erfara en fantastisk kulturell 
och andlig utveckling och växt. 
Detta upphörde när Hitlers arméer 
ockuperade Tjeckoslovakien 1939. 
Det blev en svår tid för landet, inte 
bara för de kristna, men för alla. 
Och för de kristna vare sig de var 
evangeliska eller katolska, så blev 
det inte någon lättnad, när man blev 
”befriade” av Sovjetunionen 1945. År 
1948 förklarade den kommunistiska 
ledningen ”ateismen” som officiell 

religion i Tjeckoslovakien. Resultatet 
blev förföljelse av kyrkan och av 
troende från alla former av kristna 
gemenskaper. En av dem som trots 
all motstånd, vågade kämpa för 
evangeliet och för den kristna tron var 
Pavel Ohorskai, född i mars 1919 i 
Tomasovce i Slovakien. Han upplevde 
både tortyr och fängelse under tiden 
1949-1953.När han arresterades den 14 
mars 1951 dömdes han till två år och 
tio månaders fängelse. Ohorskai, var 
biskop i den lutherska kyrkan.
Forts. i nästa nummer om nutiden.

Curt Westman

Kyrkan heter Den evangeliska kyrkan av den augsburgska bekännelsen i 
Slovakien. Namnet förkortas ECAV. Att på så sätt undvika att nämna luthersk 
i namnet är inte helt ovanligt bland kyrkor i Mellan- och Östeuropa. Historiskt 
har kyrkomötet i Žilina (Sillein) 1610 haft betydelse för lutherdomen i 
Slovakien. Kyrkan har 320 församlingar, 14 kontrakt (kallas ”seniorat”) och två 
förvaltningsområden. De sistnämnda distrikten har var sin biskop. Vidare finns 
det en generalbiskop. Några församlingar är ungerskspråkiga, liksom det finns 
slovakiskspråkiga församlingar i Ungern. År 2010 fanns det 348 ämbetsbärare 
och över 590 kyrkor och bönhus. Kyrkosamfundet är det näststörsta samfundet 
i Slovakien (ang. fördelningen se artikeln om Slovakien).

Sedan religionsfriheten återinförts efter kommunismens fall 1989 har man 
fått en ny psalmbok (1992), en ny kyrkohandbok (1995) och en ny gillad och 
stadfäst slovakisk bibelöversättning (1999). Kyrkan har ett eget förskole- 
och skolväsende, vilket återuppstått efter 1989. En liknande situation gäller 
diakonin, som hjälper människor i nöd och orättvisa. Man har också ett arbete 
bland romer inom kyrkan, liksom ett militärsjälavårdsarbete. F ö kan antalet 
romer i landet vara underskattat. 

Bland kyrkobyggnaderna märks flera vackra träkyrkor i Karpaterna. Dessa 
kyrkor finns medtagna på UNESCO:s världsarvslista. Kyrkan har vänskapliga 
förbindelser bl.a. med Slovakiska evangeliska kyrkan av den augsburgska 
bekännelsen i Serbien (medlemmarna utgörs av ättlingar till slovaker som 
utvandrat för flera hundra år sedan) samt Härnösands stift i Sverige. 
Uppgifterna är hämtade ur Lutherischer Dienst 2/2010 A.E.

Några fakta om den lutherska kyrkan i Slovakien
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Slovakiskt evangeliecentrum (EVS) 
grundades 1993 som en självständig 
missionsorganisation, i nära 
samarbete med den lutherska  
kyrkan i Slovakien, med syftet 
evangelisation.
Vi är en grupp människor förenade i 
tron på Jesus Kristus, vilken önskar 
bära evangeliet till andra. Vi är 
lutheraner, som sprider Jesu Kristi 
evangelium. Uppsyningsman över 
EVS’ aktiviteter är direktorn, som 
rapporterar till EVS’ styrelse. EVS’ 
styrelse väljs av dess årsmöte. Vi är 
en organisation som förändras till 
en missionsrörelse i ett land som 
inte har något förflutet när det gäller 
mission.

EVS’ uppdrag är att tjäna med 
evangelium och att vara ett ljus 
inom och utom kyrkan. Ett ljus, som 
inte nedvärderar och fördömer, men 
avslöjar, drar till sig och inspirerar. 
Beviset på vårt sätt att närma oss 
detta är det goda förhållandet till 
människor inom och utom kyrkan 
som EVS har utvecklat i Slovakien.

Missionskonferens
EVS organiserar missionskonfe-
renser, som samlar 600-700 män-
niskor. Det viktigaste målet för 
dessa är deltagarnas andliga växt, 
inspiration och uppmuntran i 
troslivet, utrustning av folk till att 
vittna om Kristus för deras grannar, 

EVS-Slovakiskt evangeliecentrum
- med bilder på kyrkmänniskor
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på arbetsplatser och i familjer samt 
kyrkans tillväxt.
EVS’ konferenser är kända för 
sina goda föredrag, den enastående 
andan och för att olika generationer 
deltar. Unga och gamla tillsammans, 
det är en företeelse som vi vill skall 
bibehållas.
På konferenserna förekommer både 
 inhemska och utländska talare. 
Gäster utifrån har varit t.ex. Rebecca 
Manley Pippert, Mathias Lauer 
(direktor för den tyska tältmissionen), 
Theo Schneider (sekreterare för 
Gnadauer Gemeinschaft), Geir 
Magnus Nyborg (Norge), Öivind 
Augland (Norge), Gemechis Buba 
(USA), Don Richman (USA), Curt A 
Westman (Norge) och många andra.
 
Seminarier m.m.
EVS ordnar med seminarier för 
evangelisation och undervisning, 
samt föredrag för ordinerade och 
icke-ordinerade ledare.
EVS besöker församlingar, predikar 
och kallar folk att börja ett nytt liv i 
Jesus Kristus.

EVS ger årligen ut 2-5 böcker. Vi 
väljer böcker som vi menar har 
möjlighet att tala till, inspirera och 
utrusta en bredare allmänhet. De 
senaste åren har vi översatt böcker 
skrivna av följande författare: 
Timothy Keller, Becky Pippert, 
John Ortberg, Paul Little, Rosenius, 
Öivind Andersen m.fl.
EVS har nyligen givit ut en 
skiva med psalmer från en 
traditionell psalmbok, men med 
nya arrangemang, som återupplivats 
av unga människor. Psalmerna är 
välkända, gamla som nya, och de 
har byggt en bro av förståelse och 
enhet mellan äldre och unga, när vi 
reser och predikar i församlingar.

Fängelse och bibelkurser
EVS besöker fängelser i Slovakien. 
En grupp frivilliga besöker 
regelbundet 14 fängelser, där man 
förkunnar evangelium för enskilda, 
eller för en hel grupp fångar.
EVS erbjuder bibelstudium 
genom korrespondenskurser från 
Navigatörerna.
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Tryckt och nätbaserad 
information
Vi ger ut vårt eget informationsblad 
i en upplaga av 7000-8000 stycken, 
och det är mycket uppskattat både 
bland våra medlemmar och bland 
icke-medlemmar. Bladet innehåller 
predikningar, betraktelser, intervjuer 
samt information om vårt arbete.
EVS driver den framgångsrika 
hemsidan www.chcemviac.com, ett 
rum där folk kan växa andligt. Vi 
lägger till nya artiklar, föredrag samt 
predikningar i bild och ljud fem 
gånger i veckan. Somligt är översatt 
från aktade utländska författare, 
men en del innehåll är skrivet 
av folk från EVS, så väl som av 
aktade predikanter från Slovakien 
och Tjeckien. EVS gör också egna 

videoupptagningar, som läggs in på 
hemsidan för att de skall nå ut och 
betjäna allmänheten.
Under senare år har EVS genomgått 
en välsignad tid av tillväxt och ett 
positivt gensvar från dem som satsat 
på att delta. Vi ser och erfar många 
positiva gensvar på vårt arbete. 
Vår önskan är att fördjupa detta 
förtroende och stärka människors 
mobilisering och evangeliserande, 
för att grundlägga en stark ström av 
väckelse, som kommer att förändra 
kyrkan, samhället och dess kultur.

Vad andra säger om EVS
–EVS är en mycket aktiv missions-
organisation, som redan har 
påverkat tusentals människor i 
Slovakien. EVS’ konferenser är en 
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stor andlig hjälp. EVS kommer med 
god kristen litteratur och är mycket 
verkningsfullt på IT-området och i 
att nå ut.

Samuel Linkesch, pastor i 
Evangeliska kyrkan av den 

augsburgska bekännelsen (ECAV), 
Košice.

–EVS är en uppmuntran för vår 
församling. Folk från vår församling 
gillar EVS’ konferenser, besök från 
EVS och litteratur och missionsblad 
som vi får.

Michal Findra, pastor i ECAV, 
Poprad

–Jag har känt till EVS’ arbete under 
många år. En konferens är ett ställe 
där jag får andlig uppmuntran 
och förfriskning. Jag uppskattar 
öppenheten och villigheten att försöka 
nya vägar för att bära evangelium till 
olika slags människor. EVS är mycket 
aktivt när det gäller nya medel, och 
når också unga människor. Jag gläder 
mig över samarbetet mellan EVS 
och Lutherska ungdomsrörelsen i 
Slovakien

Vladímir Mat´aš, direktor i SEM 
(Lutherska ungdomsrörelsen)

Slavomir Slavik
Övers fr engelska: A.E.

Ukraina blöder

Senast jag skrev om Ukraina var i 
mars 2014.
”Det kan svänga väldigt fort till 
mycket mer krigiska förhållanden, 
och i sämsta fall med vapen 
inblandade. Det råder en politisk 
och ekonomisk kris. Helt klart är det 
att folket inte ger upp nu”
Nej de gav inte upp. President 
Janukovytj flydde landet, efter att 
nästan ha länsat statskassan. En 
ny interimsregering tillsattes. Det 
oroade Putins Ryssland, eftersom 
man nu förlorat sin fjärrkontroll över 
Ukraina, i och med att Janukovytj 
var borta ur styret. En ny president 
valdes i Ukraina, Petro Porosjenko. 
Man kunde skönja en stabilisering 

i landet. Det här var inte alls efter 
Putins planer. Han slog till genom att 
invadera Krim som han menade är 
ryskt territorium. Krigshandlingen 
var ett faktum. Nu vajar ryska 
flaggan där. I östra Ukraina började 
protester från somliga grupper. 
Man ville höra till Ryssland. 
Stridigheterna eskalerade. In kom 
Bataljon Vastok (bataljon öst), som 
bestod av ryska soldater som krigat 
i Tjetjenien och Kaukasus. Dessa 
hjälpte separatisterna att kriga mot 
den ukrainska militären. Ryssland 
började förse separatisterna med 
tyngre vapen, såsom mobila 
raketramper, stridsvagnar, och 
haubitskanoner. Ett passagerarplan 
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sköts ned, och hela världens ögon 
riktades mot östra Ukraina.
Inget har riktigt gått efter Putins 
planer om att skapa Nova Rossija. 
Man skulle ta hela östra Ukraina ända 
ner till Krim och upp till Moldavien.
Nu har ukrainska armén tagit tillbaka 
områden i öst, och de som förr bara 
lyssnade på rysk propaganda om att 
det är fascister som styr i Kiev, har 
nu förstått att det var en lögn. Man 
välkomnar de ukrainska trupperna. 
Fortfarande finns det förstås sådana 
som stöder Ryssland, men stödet 
minskar. President Porosjenko har 
erbjudit olika lösningar för östra 
Ukraina, mer autonomt styre, och 
att ryska språket också räknas.
Vad tycker Ukrainska folket om allt 
som hänt?
Man är innerligt trött på detta krig 
som inte ser ut och ta slut. I en stad 
i östra Ukraina som tidigare hölls 
av terroristerna, har man hittat 
massgravar med många kroppar. 
Många pastorer har också dödats.
Samtidigt mitt i allt det här jobbiga, 
så har effekten blivit att enheten har 
blivit starkare. Man värnar om sitt 
land. Kyrkorna ber tillsammans för 
situationen.
Just nu pågår det i östra Ukraina, en 
bönemaraton under 188 dygn, där 
kristna samlas varje dag till bön. De 
hjälper också till med att transportera 
mat till gamla och sjuka.
Det finns också en kristen allians 
”Ukraina bes syrot” (Ukraina 

utan föräldralösa barn) som 
Barnens Ambassad är medlem av. 
De koordinerar evakuering och 
inkvartering av flyktingar från 
krigszonen, till andra delar av 
Ukraina.
De 15 barn med sina fosterföräldrar 
som evakuerats från öst, till 
Vännernas hus, kan nog inte 
återvända hem på en lång tid. De 
förbereder nu att börja skolan i Piski.
Presidenten har sagt att Krim hör till 
Ukraina, och kommer alltid att göra 
det. Man kräver nu att Ryssland 
lämnar tillbaka halvön som de stal.
Detta kommer förstås Putin inte 
att göra. I stället skickar han in 
mer terrorister i Ukraina, nu också 
till Kiev, för att ställa till kaos. 
Beredskapen mot detta har skärpts i 
Kiev, och på Borispols flygplats.
Vad Putins nästa schackdrag blir 
i detta maktspel vet vi inte, men 
Ukraina kommer inte att ge upp. 
Kyrkorna fortsätter att be, och 
förtrösta på den allsmäktige Guden.

Boas Adolphi

En stridsmans jordafärd i den ukrainska 
flaggan
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Skolklockorna överröstar krigslarmet

Låt oss få berätta om en fin och 
omtänksam 15 årig pojke, som bryr 
sig mycket om andra.

När Svjatoslav var fem år gammal 
fick han någon sorts syra i sig, och 
fick stora inre skador. Nästa vecka 
ska han genomgå en svår operation 
i Kiev. Be tillsammans med oss för 
honom.

Svjatoslav har fått lämna 
institutionslivet på ett barnhem och 
komma till en familj. Han har fått en 
ny mamma och pappa.

Pastorsparet, Viktor och Raija 
har inga egna barn, men Gud har 
gett dem tio barn, som behöver en 
mamma och en pappa. Svjatoslav är 
ett av dessa barn.

Den yngste i familjen är fyraårige 
Misja, som kom till dem bara två 
dagar innan de evakuerades från 
krigszonen i östra Ukraina. En lång 
resa för dessa barn… 

Nu är familjen trygg i Vännernas 
Hus i Piski. Att återvända till östra 
Ukraina, som de kom ifrån, är inte 
tänkbart i nuläget, kriget kan bli 
långvarigt.

Dessa barn, har ingenting till 
skolstarten. De behöver kläder, skor, 
skolmaterial…

Kort sagt. Barnen behöver din och 
min hjälp att klara skolstarten!
1 september börjar skolorna.

Varje år hjälper Barnens Ambassad 
fattiga barn i byn som ska börja i 
skolan. Ju mer hjälp vi får in, desto 
fler barn kan vi hjälpa.

Vill du hjälpa?
Dela gärna detta meddelande med 
dina vänner, som du tror skulle vara 
intresserade. (därför trycker vi det 
här i vårt missionsblad, redaktionens 
anm.)

Hälsningar
Boas & Mirjam Adolphi
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April 2014
Gåvor 39.305:00 kr
Kollekter 11.466:00 kr
Summa  50.771:00 kr

Kollekter april 2014
Göteborgs S:t Pauli (årsmötet) 7640, 
Västra Marks församling 1290, 
Ödenäs 740, Ljungskile församling 
361, Jonakapellet (Österåker i 
Oppunda och Villåttinge) 100, 
Färgelanda församling 1335.

Begravningar april 2014
Margot Johansson, Sävare, Gerhard 
Eriksson, Kareby, Ruth Andersson, 
Hajom, Matts Malmstedt, Bäve, 
Stig Andersson, Älekulla, Gerd 
Davidsson, Kungsäter, Gunilla 
Andersson, Stenungsund, Lennart 
Larsson, Dragsmark, Bertil Engdahl, 
Tostared.

Hyllningar april 2014
Ingrid Olivius, Lund, Ingvar 
Hermansson, Horred, Bengt 
Westholm, Tynnered, Sten och 
Gunvor Arvidsson, Skephult, Britt 
Jonsson, Uddevalla.

Maj 2014
Gåvor 39.045:00 kr
arv 263 154:59 kr
Kollekter 10.495:00 kr
Summa 312.694:59 kr

Kollekter maj 2014
Göteborgs Johanneberg 1613, 
Fardhems pastorat 948, Torestorp 
och Öxabäck 1251, Älekulla 
293, Uddevalla 740, Bro pastorat 
760+4890.

Begravningar maj 2014
Georg Olsson, Tölö, Henrik Åstrand, 
Kungsbacka, Bertil Engdahl, 
Tostared, Harry Niklasson, Örkened, 
Verner Persson, Lammhult, Eva 
Nygren, Umeå, Sven Eriksson, 
Vänersborg, Gunnar Söreke, 
Bergunda, Matts Malmstedt, Bäve, 
Ingrid Johansson, Gällinge.

Hyllningar maj 2014
Martin Wihlborg, Fässberg, Sven-
Uno Nilsson, Solberga, John 
Johansson, Vinberg, Öie Elbornsson, 
Karleby.

Arv:
Bertil Nilsson, Kungälv. 
(slutbetalning)

Gåvoredovisning
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Juni 2014
Gåvor 64.479:00
Arv 2.636:45
Kollekter  5.596:00
Summa 72.711:45

Kollekter juni 2014
Istorps pastorat 390, Pauluskapellet, 
Uppsala 700,Lidhult 347, Fardhems 
pastorat 204, Uddevalla och 
Lane Ryr 440+680, Malmberget 
(Gällivare pastorat) 1102, Ytterby 
300, Solberga 503, Pauluskapellet 
930.

Begravningar juni 2014
Bertil Josefsson, Morlanda, Britt 
Junehag, Skene, Barbro Bengtsson, 
Falkenberg.

Hyllningar juni 2014
Martin Wihlborg, Fässberg, Bengt 
Westholm, Tynnered, Ulf Jonsson, 
Gällstad, Kjell Bohlin, Uddevalla, 
Maria Hansson Wihlborg, Mölndal, 
Kerstin Johansson, Surteby-
Kattunga.

SYKRETSAR andra kvartalet 
2014
Gestad Norra 2000, Lane Ryr 2500, 
Slätthög 2000.

Tillägg mars, begravningar: 
Alfhild Karlsson, Öckerö.
Övriga upplysningar lämnas av 
kassören.

Betalningar: När man betalar till 
vårt plus- eller bankgiro på nätet 
kommer i allmänhet ens namn och 
adress upp på avin till oss. Det 
behöver inte upprepas i utrymmet 
för meddelande. 

Gör man däremot en överföring, 
fast eller tillfällig, (ej girering) från 
sitt konto till något av våra konton 
framgår det i de flesta fallen inte 
vem som skickat pengarna om man 
inte anger namnet som meddelande.

Vi har ett euro-konto i Tyskland, 
för den som behöver ett sådant:  
DE77 5901 0066 0006 0306 64 
(BIC: PBNKEFF).

Nästa nummer: I decembernumret 
räknar vi med att berätta mer om 
Slovakien, få en rapport från en resa 
till S:t Petersburg och Kronstadt 
samt ha något om barnlägret i 
Ukraina.
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Det nummer som du nu håller i handen har 
blivit ett specialnummer om Slovakien, jämte 
en del inslag från Ukraina. Sedvanliga inslag 
som betraktelse och Ordförandens spalt 
finns givetvis också med. Bergskedjan Kar-
paterna berör både Slovakien och Ukraina. 
Uppe bland dessa berg har i år det ukrain-
ska barnläger, vilket NÖ brukar bekosta, ägt 
rum, på behörigt avstånd från oroligheterna 
i andra delar av landet. Delar av Karpaterna 
har bytt överhet åtskilliga gånger under his-
toriens gång, något som påminner oss om att 
vi inte har någon varaktig stad här på jorden. 
Herren Gud är dock den samme, och i hans 

ord står det: Jag lyfter mina ögon upp till 
bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 
Min hjälp kommer från HERREN, som har 
gjort himmel och jord. (Psalt 121).
Nu har det gått 50 år sedan det första numret 
av vårt missionsblad Nordisk Östmission 
kom ut som en helt svenskspråkig tidskrift i 
september 1964. (Åren 1956-1975 fanns det 
ett danskt blad, som hade svenska inslag de 
första åtta åren.).
När du ger en gåva genom vårt plusgiro 42 
20 57-0 använder du ett konto känt sedan år 
1956. Det vill vi inte byta bort. Vi tackar för 
ditt förtroende! A.E.

Karpaterna


