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Så lyder de sista orden av vår Fräl-
sare Jesus i vår bibel, Upp. 22:20. 
Vi har svårt att förstå Jesu ”snart”, 
när vi tänker på att det har gått cir-
ka 2000 år sedan han gav det löftet. 
Men låt oss sluta att grubbla på det 
och istället barnsligt och enkelt ta 
Jesus på orden och rätta oss däref-
ter. Han kommer snart. Vad har vi 
då att besinna?

När Jesus gav det löftet, tänkte 
han närmast på sin sista ankomst 
till att döma alla levande och döda 
och utskifta en evighetslott åt varje 
människa. Vi lever just nu i nyårsti-
der. Det gamla kyrkoåret har gått ut, 
ett nytt har startat. Under det gamla 
kyrkoårets två sista söndagar blev 
vi särskilt påminda om Jesu sista 
ankomst, att det gällde att vaka och 
vara beredd, för när han kommer 
sker en definitiv skilsmässa mel-
lan Jesu trogna och de otrogna. På 
vilken sida ska vi hamna, på Jesu 
högra eller hans vänstra sida vid do-
men, bland fåren eller getterna?

Varför dröjer Jesus med att kom-
ma? Den frågan har aposteln Petrus 
fått hjälp av Guds Ande att besvara: 
”Herren dröjer inte med att uppfylla 
sitt löfte, så som en del menar. Nej, 
han har tålamod med er, eftersom 
han inte vill att någon skall gå för-
lorad utan att alla skall få tid att om-

vända sig”, 2 Petr. 3:9. Herrens dröjs-
mål beror inte på någon glömska. 
Den beror på Guds tålamod, hans 
långmodighet, hans medömkan med 
de många som ännu inte har omvänt 
sig och som skulle gå evigt förlora-
de, om han kom nu. En församlings-
bo jag talade med en gång invände: 
”Men då blir det ju bara ännu fler 
som går förlorade, eftersom de flesta 
förblir oomvända”. Ja, det kan hän-
da, att han hade rätt. Men inte desto 
mindre är det sant, att Jesu dröjsmål 
beror på hans barmhärtighet, hans 
längtan efter att få evigt rädda dem 
som han har återlöst och göra dem 
evigt saliga med sig.

Jesus kom inte det förra kyrko-
året. Kommer han under det påbe-
gynta? Det vet han ensam. Men 
säkert är att han vill, att du och jag 
på varenda ny dag på det nya året 
ska omvända oss. Att vi ska ta vara 
på hans ord, som är det stora om-
vändelsemedlet, läsa det dagligen 
med bön om den helige Andes nåd 
till omvändelse och med trogen lyd-
nad för Guds bud. Jesus vill att vi 
vänder oss bort från synderna och 
bekänner dem för honom och ber 
om hans förlåtelse och hjälp att lita 
på det han gjorde för oss på Golgata 
kors. Detta väntar han sig innerligt 
av oss varje dag.

Betraktelse:

Ja, jag kommer snart
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Pekka härstammar från Terijoki

Jesus säger sig komma snart. 
Han kan komma före jul, antingen 
i döden eller domen. Därför ska vi 
omvända oss snart, snart vända oss 
bort från synden och världen till ho-
nom, strax kasta oss ned vid hans 
fot i botfärdighet, strax falla i hans 
armar, när han ännu inbjuder oss 
att komma. Det går inte an att vän-
ta tills imorgon. Nej, i Jesu ”snart” 

ligger en betoning på ”idag” och på 
”nu”. Imorgon kan det vara evigt för 
sent, så bråttom är det med omvän-
delse. Vi får inte säga som Jesus be-
rättade i en liknelse att en man sade: 
”Min herre kommer inte så snart”, 
för det är just snart han kommer.

Betänk vad du förlorar, om du inte 
omvänder dig snart: det eviga livet 
i den eviga glädjen och saligheten 
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Ordförandens spalt

Sticka kläder
Den senaste hjälpsändningen ge-
nomfördes i augusti från vårt lager 
i Solberga till Pampali som ligger i 
västra Lettland. Det är många som 
på olika sätt hjälper till för att göra 
detta möjligt och jag har vid ett par 
tillfällen haft med bilder på medar-
betarna som arbetar i lagret. Men 
det finns fler som hjälper till. Bl.a. 
är det många som stickar och syr 
kläder för sina medmänniskor i an-
dra länder. För några veckor sedan 
fick jag fem kassar från Margit Bro-
man med stickade strumpor, tröjor 
och vantar. Margit har under många 
år använt mycket av sin tid för stick-
ning och det har genom åren blivit 
många kassar kläder som körts till 
Solberga för vidarebefordran till 
Östeuropa. Tack Margit och alla ni 
andra för det viktiga arbete ni ge-
nomför för att människor skall kun-
na få något att ta på sig. Vi hoppas 
att de senast stickade kläderna (ni 
ser några på bifogad bild) skall kun-
na köras till Ukraina. Pavel Sjvarts 

i Charkov arbetar hårt för att alla 
nödvändiga papper skall komma 
fram och man skall få möjlighet att 
ta emot nästa last från Solberga.

Hälsning från Iris och Tony  
Regelbundet får vi hälsningar från 
Tony och Iris. Tony har besökt oss 
ett par gånger i samband med års-
mötet. Senast var det 2016. Nordisk 
Östmission stöder deras arbete att 
missionera på persiska. Tyvärr har 
Iris drabbats av cancer och håller 
på att genomgå en mycket smärt-
sam behandling. När cancern upp-
täcktes för drygt ett år sedan trodde 
man att hon bara hade några måna-
der kvar att leva. Men Gud har lå-
tit henne leva mycket längre. I den 
senaste hälsningen berättar de om 
M som på Thanksgiving Day skick-
ade ett mail om att han hade kom-
mit till tro och erkände Jesus som 
sin frälsare. Ett år tidigare hade M 
besökt sin syster som var kristen. 
M hade många frågor som systern 
inte kunde svara på men hon hänvi-

hemma hos Gud! Och hur outsäg-
ligt olycklig du blir, när du förlorar 
det och med skam måste gå bort i 
mörkret där utanför där det ska vara 
evig gråt och tandagnisslan! 

Jesus säger: ”Ja, jag kommer 
snart”! Svara honom med glädje 
som det står i vår Bibels sista vers: 
”Amen, kom, Herre Jesus!”

Pekka Heikkinen 
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sade M till en annan kristen. Efter 
ett tag började M deltaga i möten i 
den huskyrka i den stad hon levde i. 
Så blev också M ett exempel på att 
många människor kommer till tro 
i dagens Iran. Tony och Iris ber att 
vi skall be till Gud för alla kristna 
i Iran.

Hälsning från Larissa
Vi får också regelbundna hälsning-
ar från Larissa Orzajeva. Det är hon 
som gör bibelöversättningen till 
ängsmariska, den bibelöversättning 
vi har stött under många år. I slutet 
av oktober sände hon en hälsning 
via Brane Kalcevic på institutet för 

Bibelöversättning (IFB). Hon ar-
betar vidare med att översätta GT 
och håller nu på med profeten Na-
hum och Första Krönikeboken. Hon 
tackar för alla förböner och ber att 
vi skall fortsätta be för henne, hen-
nes familj och för Marifolket. Hon 
avslutar sin hälsning med orden 
Kugu tau (tack så mycket).

Jul och Nyårshälsning
Så vill jag också tacka alla er läsare 
och understödjare för året som gått. 
Jag vill också önska er en God Jul 
och ett Gott Nytt år i vår Frälsares 
namn.

Martin Wihlborg

Stickade tröjor, sockar och vantar. Foto: Kristina Wihlborg
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Med sommarens församlingsresa 
till Ladoga stränder besökte vi i 
första hand den mindre kapellgrup-
pen strax utanför Kexholm och den 
etablerade evangelisk-lutherska för-
samlingen i Sordavala som båda är 
knutna till Ingermanländska kyr-
kan. Ett ordentligt besök på Valamo 
ingick också i planen. 

Ladoga är inte bara Europas störs-
ta insjö, utan en av världens största, 
strax bakom Sankt Petersburg med 
anknytning till två klimatzoner: 
den kontinentala och den arktis-
ka. Stalin tvingade t.o.m. fram en 

kanal till Vita havet. Ladoga är nu 
en nyckel för såväl det arktiska, det 
stor-ryska och Östersjöns vattensys-
tem. I söder ligger staden med det 
gamla tyska namnet Schlüsselburg 
vilket markerar betydelsen. Med 
bibliska mått är Ladoga jämförbar 
med Galileiska sjön, den kan snabbt 
blåsa upp på samma sätt. Tillsam-
mans med Karelens andra stora sjö, 
Onega, formar dessa baktassen i en 
”björnform” av Skandinavien, med 
huvudet i dagens Norge. 

Avståndet ut till Konevits ö i väs-
ter är litet i jämförelse med Valamo 

Vid Ladoga stränder  
– församlingsresa 2018

Kommunion i Sordavala. Alla bilder från församlingsresan kommer från Jonas.
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arkipelag i norr, 21 sjömil söder om 
Sordavala, staden inne i den nordli-
ga skärgården.

Dessa trakter är gamla och ännu 
aktuella gränstrakter där slaver, 
östersjö-finnar (med samer) och 
germaner mötts och möts. Ända se-
dan medeltiden har gränserna flyt-
tats fram och tillbaka. Orterna har 
framför allt ömsom finska (svens-
ka), ryska och några tyska namn. 
Vid tiden för andra världskriget 
förstördes både finska och ryska 
kyrkor. Nu byggs ryska kyrkor som 
aldrig förr. Mats Rondahl med vän-
ner fick se hur man i praktiken ex-
ploaterar Konevits, det gamla finska 
ortodoxa fästet för Finlands natio-
nalikon, duv-ikonen.

Resesällskapet anlände tisdag 
kväll till Sankt Petersburg. Ons-
dag morgon bröt vi upp tidigt varav 
halva sällskapet fick se Sankt Pe-
tersburgs centrala delar i grynings-
ljuset. Vi övriga tog första metron 
(tunnelbanan) till norra bussta-
tionen för att följa Karelska näset 
norrut, över den gamla medeltida 
gränsen längs Systerbäcks å vid 
Lempala, (http://elci.ru/lembolov-
skiy-kapellnyy-prikhod/). 

Klockan nio var vi i Karjala/Kex-
holm/Käkisalmi (Göksundet), en 
av de tidiga orterna i det medeltida  
Sverige, idag på ryska kallad Prio-
zersk, som betyder staden vid sjön. 
Orten kallades Korela fram till 
1611. Den lilla kolonnen vid statio-
nen talar ännu om 1294. 

Valamoarkipelagen i  
Ladogas norra del
Strax efter klockan tio fortsatte vi till 
pilgrimernas färjeläge till Valamo. 
Kaptenerna bestämmer om och på 
vilka båtar man får åka med. Det 
hade varslats om mycket folk p.g.a. 
en stor sångfestival men vi kom nå-
gon dag före den stora gruppen. Med 
en öppen fråga om det skulle bli en 
dag i det fria på Valamo, fick vi ändå 
en mycket fin guide som i efterhand 
kunde se Guds skickelser i vårt möte. 
Hon var själv novis och hjälpte brö-
derna på Valamo på sommaren. Vi 
fick höra henne berätta om sjön och 
öarna, över 50 stycken, om det kom-
plexa men gynnsamma klimatet för 
trädgårdsodlingar liksom om guds-
tjänst och bönerytm på ön/öarna. 
Hon kunde urskilja huvudklostrets 
– Kristi Förklarings - dotterkloster, 
(”sketena”), och ha några kommen-
tarer över till de bröder som lev-
de helt avskilt som eremiter. Hon 
kunde lotsa oss till en mycket god 
måltid, mitt i huvudklostret. Avslut-
ningsvis fick vi be en enkel kvälls-
bön/vesper och innesluta kommu-
niteter och församlingar som vi bar 
med oss. Fem i sällskapet dröjde 
kvar ett dygn till på ön, hälften av 
dem i det närmast luxuösa sommar-
hotellet och de övriga i tält på en av 
den stora öns campingplatser. Fyra 
av oss som återvände till hotellet i 
Kexholm onsdag kväll ägnade tors-
dagen åt Konevits, se Mats Ron-
dahls följande hälsning.
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En dag under vår resa var vi en 
liten grupp som besökte Konevits 
kloster som ligger på en ö vid Lad-
ogas västkust, 5 km från fastlandet. 
Den mest berömda klosterön i Lad-
oga är annars Valamo. Konevits är 
betydligt mindre. Munkklostret har 
en rik historia, grundat redan 1393 
av de helige Arsenij som också lig-
ger begravd i kyrkan. Det är ett 
av Rysslands äldsta kloster. Under 
seklerna har klostret varit stängt 
i perioder och öppnades på nytt 
på 1990-talet. Då var alla gamla 
byggnader helt nedslitna och hade 
använts av militären under kom-
munisttiden. Idag har klostret ett 
20-tal munkar och flera lekman-
nabröder.

Vi ordnade skjuts med en liten 
privatbåt, de reguljära turerna går 
inte varje dag. Efter en behaglig sjö-
resa på sommarfagra Ladoga kom 
vi fram till ön. Där fick vi kontakt 
med en glad och kunnig kvinnlig 
guide som var med oss hela dagen. 
På Konevits pågår ett intensivt re-
noveringsarbete av nedslitna bygg-
nader, av själva klosterkyrkan och 
inte minst i hamnen. Man anlägger 
också en stor park. Det stora ryska 
oljebolaget Rosneft bekostar reno-
veringarna med målet att Konevits 
skall bli ett stopp för kryssningsfar-
tygen som seglar på Ladoga. Det 
framgick att munkarna såg med 
blandade känslor på den komman-
de turismen. För vår grupp kändes 

Pastor Andrej, Elvira samt tolken Ingrid.
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det fint att få uppleva Konevits inn-
an det sker.

Ön Konevits är inte stor och det 
går att vandra runt den under en 
dag. Själva klostret ligger ovanför 
hamnen och består av olika bygg-
nader i en stor fyrkant med kyrkan 
från slutet av 1700-talet i mitten. Vi 
fick mat i klostret och kunde också 
vara med på en liten konsert med 
några av klostrets körsångare. Det 
är en vacker och fridfull plats och 
några ryska grupper med pilgrimer 
var på ön tillsammans med oss.

På Konevits finns flera prome-
nadstigar runt i naturen och den 
mest kända går till Konkamen, 
häststenen. Det är en 9 meter hög 
stenbumling i skogen med ett kapell 

på toppen. Stenen var en offerplats 
för de hedniska karelarna under 
flera hundra år. Dit kom Arsenij 
alldeles ensam för att leva eremit-
liv. Han vantrivdes, plågades av 
demoner och fick ingen frid. Fle-
ra gånger försökte han segla från 
Konevits, men vindarna hindrade 
honom. Då förstod han att det var 
Guds vilja att han skulle stanna. 
Så Arsenij klättrade upp på stenen, 
bad och fastade i flera veckor. Till 
sist lämnade de onda andarna ön i 
form av en flock svarta trastar. Idag 
är det lilla kapellet en vördad böne-
plats och minnesplats.

Efter en dag på Konevits, fylld av 
historiska och andliga upplevelser, 
så fick vi skjuts till fastlandet med 
samme villige båtägare. Med visst 
besvär fick vi tag på en taxi som 
skjutsade oss den rätt långa vägen 
till hotellet i Kexholm.

Mats Rondahl

Västra Ladogastranden
Övriga ”gjorde” på torsdagen Kex-
holm med besök vid fästningen och 
kapellförsamlingens lägenhet, där 
man också kan fira mindre gud-
tjänster. Utanför fästningen syntes 
att relationen västerut ännu 2004 
var god. Man hade då rest min-
nessten som berättar om hur Rurik 
från Roslagen skulle varit vid en 
sjö med liknande namn redan på 
860-talet. Vi fick vårt eget Kone-
vitsbesök genom att besöka ett av 
dess kapell inne i Kexholm. Tors-Kristi förklaring - huvudklostret på  

Valamo
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dag kväll var till slut alla tillbaks på 
hotellet i Kexholm.

Fredag förmiddag började med 
en guidad tur i Kexholms norra 
del, vid middagstid for vi ut till 
kolshosbyn Sevastjanovo, förbi da-
gens Kuznetjoje/Kaarlahti, d.v.s. 
över järnvägsspåret (http://elci.ru/
evangelichesko-lyuteranskiy-prik-
hod-po/). Kyrkan i området kall-
las Kaukola och minner om tider 
då sockenområdet var stort. Pastor 
Ruzjinsky har som livsgärning inte 
minst drivit ett seriöst diakonalt ar-
bete genom att medverka till byns 
överlevnad. En omskakande histo-
ria om en upphittat avlidet barn i 
den övergivna kyrkan gör att även 
den blivit en pilgrimskyrka för 

dem som kämpar med frågorna om 
spädbarnsdöd och avsiktligt/oav-
siktligt avbruten graviditet. Frågan 
kan uppenbart vara lika obearbetad 
hos ryssarna som hos oss. Vi fick en 
god måltid och skjuts till stationen 
varifrån tåget skulle gå vidare. Ing-
rid Kalin återvände senare med tre 
andra för att vara med i kapellför-
samlingens söndagsgudstjänst, se 
hennes följande redogörelse.

På lördagseftermiddagen for vår 
lilla grupp från Sordavala tillbaka 
till Kexholm, där möttes vi av pas-
tor Viktor Ruzjinsky vid stortorget 
–”bakom ryggen på Lenin(-sta-
tyn)”–. Vi kom fram till kolchos-
byn Sevastejanovo på kvällen och 

Valamobåt till och från Sordavala
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inkvarterades i den lägenhet som 
församlingen förfogar över och 
där man samlas till bibelstudier, 
andakter och barnverksamhet. Vik-
tors hustru Valentina anlände med 
kvällsmat bestående av köttfärs-
fyllda pannkakor med smetana (typ 
gräddfil). Vi fick oss en förunderlig 
historia till livs om hur Valentina 
med Guds hjälp lyckats frakta hem 
två stora träkrucifix från Mexiko 
[familjen har barn och barnbarn 
där]. Hon hade emballerat det som 
en blomma och det fick gå som 
handbagage trots att det egentligen 
var för stort. Planet, som rymde ca 
800 passagerare, var fullsatt så när 
som på platsen bredvid Valentina 
vilket även upprepades efter bytet! 

På söndagen traskade vi upp mot 
kyrkan och hann ta en titt på kyr-
kogården före högmässan. Ett tiotal 
församlingsmedlemmar hade sam-
lats, några hade promenerat från 
byn, några hämtades med bil av 
pastorn själv. Vi hälsades välkomna 
och fick tillfälle att säga något om 
var vi kom ifrån. Predikan byggde 
på Matt 10:16 (”Se, jag sänder er 
som får bland vargar. Var därför 
listiga som ormar och oskyldiga 
som duvor.”), om hur Jesus förbe-
reder sina lärjungar och oss inför 
uppgiften att vittna om honom. 
Efter gudstjänsten förplägades vi 
åter, genom Valentinas försorger, 
med typiska ryska pel’meni (jämför 
med våra ravioli utan tomatsmak) 

Julia guidar på Valamo



NORDISK ÖSTMISSION

12

och färska grönsaker från trakten. 
Det var intressant att höra Viktor 
berätta lite om livet i Ryssland av 
idag innan vi skjutsades tillbaka till 
Kexholm för att ta bussen till S:t Pe-
tersburg. 

Ingrid Kalin

Ladoga norra skärgård 
Efter gränsen till Karelska republi-
ken, strax efter Kuznetjoje, hade 
vi ännu ett par timmars tågresa 
fram till Sordavala, den i jämfö-
relse med Kexholm yngre staden, 
grundlagd av Gustav II Adolf 1632. 
Vi låg över natten i det till hotell 

ombyggda gamla finska officers-
huset. Förmiddagen fick vi möta 
Sordavalas pastor Andrej Antonov  
(http://elci.ru/evangelichesko-lyute-
ranskiy-prikhod-g-s-2/). Men inte 
bara han berättade, utan även en av 
stans babusjkor Elvira som levt och 
arbetat i det gamla systemet och följt 
den inte alls raka utvecklingen. Vårt 
sällskap avreste snart i omgångar 
tillbaks mot Kexholm/Priozersk 
och Sankt Petersburg under lör-
dagseftermiddagen/kvällen. Några 
siktade på högmässan i Sankta Ka-
tarina kl. 13 och några skulle ut till 
gudstjänsten på Kronstadt klockan 

Historisk bild på Kexholms fästning.
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tre, (se Maria Flisings följande häls-
ning). Fyra av oss blev kvar för sön-
dagens gudstjänst. Olika influenser 
av laestadianer (väckelserna efter 
prästen i norr Lars Levi Laestadius) 
syns i dessa gränstrakter, några av 
de minnesvärda predikanterna lig-
ger begravda på ”fel” sida gränsen, 
t.ex. vid orten Lahdenpohja, vilken 
vi passerade när vi reste till och 
från Sordavala. Pastor Andrej An-
tonov predikade kärnfullt, i stillhet. 
Pastor Ruzjinsky i Kexholm hade 
brukat mer av röstvolym och rörel-
ser. Den senare tjänade praktiken 
som diakonal präst med politiskt 
förtroende i kommunen. 

Innan vi lämnade det som för oss 
föreföll vara världens ände blev 
vi påminda om våra små perspek-
tiv. Vänner till Elvira hälsade på, 
från Magnitogorsk, 2600 km öste-
rifrån! I själva verket är Sordavala 
en mindre stad i västra Karelen. 
Idag är Petrozavodsk huvudorten 
invid Onegasjön. Birger Jarl & Co 
grundlade Viborgs fästning tidigt. 
Kexholm blev ett andra senare fäste 
vid Ladoga. Senare etablerade Peter 
den Store Petrozavodsk för Karelen, 
längre in i landet. Karelska näset 
har varit avskuret från Karelska re-
publiken. Istället sträcker sig ännu 
Leningrads län till finska gränsen. 

Kronstadt. Vi var fyra stycken som 
gav oss iväg på morgonen för att 
fira gudstjänst klockan tre på fäst-
ningsön Kronstadt ute i Finska vi-

ken. Vi började i så god tid för det 
var Flottans dag som firas stort ut-
med Nevas stränder inne i S:t Pe-
tersburg och naturligvist, stort ute 
på flottbasen Kronstadt.

Redan på morgonen mötte vi mat-
rosklädda människor på väg till pa-
raderna nere i metron. Efter att ha 
letat lite hittade vi en bra “stolova” 
(matservering) och åt frukost utan-
för Moskvastationen. Nästa letande 
gick vi nästan bet på, då vi sökte var 
bussen ut till Kronstadt avgick. Inte 
bara vi, utan vi blev en stor grupp 
som till slut fick fatt på en chaufför 
att fråga.

Väl på Kronstadt mötte vi ett läm-
meltåg på väg mot de abonnerade 
bussarna vi mött vid vår ankomst till 
ön. Det officiella firande på ön var 
över men vi hann fånga feststäm-
ningen i stan på vår väg till försam-
lingen. Det var ett kärt återbesök 
för mig, tredje gången, att komma 
till prästgården och till diakon Pa-
vel och hans fru Ludmilla som med 
värme välkomnade oss. En av de två 
gamla evangelisk-lutherska kyrkor-
na är fortfarande i stadens ägo då 
den används som vattenverk men 
prästgården, som fungerade som 
kontor, har återlämnats i renoverat 
skick till den ingermanländska kyr-
kan. På övervåningen bor familjen 
med sin son och på bottenvåningen 
finns samlingssalen som fungerar 
som kyrksal och ett rehab som den 
ingermanländska kyrkan driver. Då 
diakon Pavel redan haft en guds-
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Krigsminne vid Kexholms finska kyrka

tjänst på fastlandet (Tyris försam-
ling på södra sidan viken) träffas 
denna gemenskap på söndag efter-
middag. Det finns en liten men tro-
fast skara på runt fem personer som 
kommer samman och dessutom de 
boende på rehabcentret, vid tillfäl-
let fyra män. Efter besök på Valamo 

med gudstjänster enligt den orto-
doxa ordningen kändes det skönt att 
kunna delta och känna igen sig i li-
turgin. Efteråt samlades vi för kyrk-
kaffe runt familjens köksbord. Vi fick 
en fin stund tillsammans med samtal 
före vår resa tillbaka till fastlandet. 

Hälsningar Maria Flising.



NORDISK ÖSTMISSION

15

Floden Neva stränder  
– Sankt Petersburg – ett nålsöga
Floden Neva förbinder Ladoga med 
Finska viken. I mynningen till Fin-
ska viken fanns under medeltiden ett 
fäste vid namn Landskrona som un-
der stormaktstiden blev Nyenskans, 
fästningsstaden där Ochtafloden rin-
ner ut i Neva. Varje natt lyfts ännu 
de mer än tiotalet broar som öppnar 
vägen genom Petersburg. Måndagen 
(och söndagen för några) gjorde vi 
några väsentliga besök, bl.a. Ryska 
museet men även andra stadsdelar. 
Några hann med kanalturer under 
kvällen. Lika snabbt som vi kom in 
i centrum första kvällen via alldeles 
nybyggd stor led väster om staden, 
lika snabbt var vi ute ur den. 

En minnesbild som snart för-
stärktes för min del var när pastor 

Viktor berättade om vattendraget 
nedanför Kaukola kyrka som tidigt 
skulle haft namn av munkar. Någon 
vecka senare fick jag stå längst ut 
på Grenen vid Skagen, där Skage-
rak och Kattegatt möts. Det är väl 
våra två mest vidsträckta punkter 
sjövägen i väst-östlig riktning så-
vida man inte fortsätter in i vatten-
systemet ner till det gamla Bysans. 
Stränder och öar i Ladoga är lite 
mer fredade orter i ett betydligt 
större sammanhang där människor 
sedan urminnes tider har mötts och 
fått nya kunskaper. En sak är säker: 
denna församlingsresa fick vi se vår 
egen kristenhet ur en annan vinkel, 
om Herren vill till inspiration och 
vittnesbörd i Jesu namn. 

Jonas Nilsson 
missionär och reseledare

Lars, Sven-Erik och Per framför runosångarens staty i Sordavala.
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Kära missionsvänner!

Missionsarbetet i Mongoliet fortsätter! Budskapet och Herrens uppdrag till 
Guds folk är detsamma: ”Han dog för alla, för att de som lever inte längre 
skall leva för sig själva, men för honom som dog och uppstod för dem”  
(2 Kor 5:15).  

Från META till NÖ
Undertecknad med familj avslu-
tade vår tjänst som fast boende i 
Mongoliet sommaren 2016. Från 
och med vår första utresa somma-
ren 2002 fram till och med somma-
ren 2018 har Missionsföreningen 
Evangeliet Till Alla (META) för-
medlat information till våra mis-
sionsvänner i Sverige. Dessutom 
har föreningen vidareförmedlat in-
samlade missionsgåvor till stöd för 
vår tjänst genom organisationen 
Norsk Luthersk Misjonssamband 
(NLM). NLM har under dessa år 
varit vår arbetsgivare.

Vi vet för närvarande inte om el-
ler när det kan bli aktuellt med en 
ny period i Mongoliet. METAs sty-
relse har bearbetat frågan om fören-
ingens framtid och ställt frågan till 
Nordisk Östmission om de framöver 
ville förmedla information om mis-
sionsarbetet i Mongoliet genom sin 

tidning. Vi är glada över att Nordisk 
Östmission svarat ja på förfrågan!

Vid ordinarie årsmöte 23:e maj, 
och extra årsmöte 8:e oktober, be-
slutades att lägga ner META. Det 
innebär att informationsbladet inte 
längre sänds ut och att kontonumret 
avslutas. De medel som kommit in 
på gåvokontot under 2018 kommer 
att överföras till NLM. Styrelsen i 
META uppmuntrar alla missions-
vänner att genom förböner fortsätta 
sitt engagemang för missionsarbe-
tet i Mongoliet. Uppdaterad infor-
mation kommer alltså regelbundet 
i denna tidning. Alla som under de 
senaste två åren sänt en gåva till 
META kommer som tidigare med-
delat att få denna tidning tillsänd. 

Styrelsen i META vill också upp-
muntra alla tidigare gåvogivare att 
genom gåvor stödja Nordisk Öst-
mission och det missionsarbete som 
de är en del av! 

Mongoliet:
NÖ-tidningen kommer, som vi berättat i ett tidigare nummer, i fortsättningen också 
att innehålla information om det missionsarbete som bedrivs i Mongoliet genom 
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Obs! Gåvor till missionsarbetet i Mongo-
liet skall normalt skickas till NLM.



NORDISK ÖSTMISSION

17

Missionsresa sommaren 2018
I januari var jag i Mongoliet och 
undervisade vid bibelskolan i Dark-
han. Det blev ännu en resa under 
2018, då tillsammans med hela fa-
miljen. Under tre veckor från och 
med 18:e juli var vi i Mongoliet. 

Dagen efter att vi landade i hu-
vudstaden Ulaanbaatar, reste vi 
vidare till Khovd. Staden Khovd i 
väster är platsen där vi bodde under 
sju av elva år i Mongoliet. Efter två 
år i Norge var det speciellt spän-
nande för våra tre barn att på nytt 
uppleva hus och tomt, vänner och 
kyrkogemenskap. Alla tre, Benja-
min, Rebecca och Jonatan, fick en 
mycket god upplevelse av att åter 
vara hemma där de växt upp.

Efter deltagande och predikan i 
den lokala församlingen i Khovd, 
samtal med kyrkoledare och arbeta-
re i vår organisation samt besök hos 
flera familjer och vänner, reste vi 
ett par dagar till Bayan Ulgii län, i 
landets nordvästra hörn. Här starta-
de NLM ett avdelningskontor 2015, 
och idag har vi fyra vuxna utsända 
i området. 

I mars reste en ung familj med sin 
då fem månader gamla dotter för att 
bo här. Det var spännande att träffa 
dem. På många sätt gick tankarna 
tillbaka till augusti 2002 då vi först 
anlände till Mongoliet med Benja-
min som var sex månader. Även om 
vi i någon grad genom goda samtal 
kunde dela med oss av vår erfaren-
het; att bo långt från far- och mor-

föräldrar och syskon, att studera ett 
nytt och ganska främmande språk 
etc, så är det samtidigt en kultur 
i detta område som inte vi lärt att 
känna så väl. 

På många platser i Mongoliet är 
folkslag och kultur ganska enhetlig 
och religionen är knuten till tibe-
tansk buddhism. Men här i Bayan 
Ulgii tillhör de flesta en muslimsk 
folkgrupp med ursprung från ett 
land längre västerut. Det medför att 
våra utsända i detta område behöver 
gå fram med större försiktighet än 
vad vår familj har varit van vid där 
vi bott. Lokala kristna har upplevt 
polisbesök under sina gudstjänster, 
det är svårt att få arbete, och man 
kan bli utstött från storfamiljen. 
Många av de lokala troende har 
fått mycket lite undervisning i den 
kristna tron. De utsända från NLM 
försöker skapa vänskapsband och 
vandra tillsammans med de lokala 
kristna så att tron kan växa djupare. 

Efter vårt besök i västra Mong-
oliet reste vi tillbaka till huvudsta-
den. Där deltog vi på en fyra-da-
gars sommarkurs för kyrkoledare. 
Jag medverkade med bibeltimmar 
över Kolosserbrevet på morgonen. 
Biskopen i Singapores lutherska 
kyrka undervisade över ämnet and-
lig kamp, som en strid både mot 
andliga makter, men inte minst som 
kampen mot den egna synden, fres-
telser och begär vilket är en stor fara 
för ledare i kristna församlingar. 

Efter ett kort besök i Darkhan, 
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avslutades vår Mongoliet-resa med 
att flyga Aeroflot från Ulaanbaatar 
via Moskva till Oslo. Vi är glada 
och tacksamma över denna resa. 
För våra barn blev det på ett sätt en 
slutpunkt för deras barnår i Mon-
goliet. För oss vuxna var besöket 
också en avslutning, men också en 
första del i det vi hoppas skall bli en 
fortsättning av vår tjänst i Mongo-
liet, även när vi är boende i Norge. 

Förbön för arbetet: 
- Be för våra utsända, speciellt 

för den unga familjen och deras 
dotter. Bed om att Herren ger 
dem trivsel och glädje i språk- 
och kulturlärande! 

- Be för de unga församlingarna 
och deras ledare. Bed om att de-
ras tro blir fördjupad och att de 
får leva som goda förebilder för 
andra! 

Bertil Andersson

Missionärsfamiljen Andersson på besök i Mongoliet, ett land som har varit barnens 
land under stor del av deras liv. Statyn föreställer Djingis Khan, en härskare känd 
från historien.
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Kyrka i gränslandet

I detta nummer av NÖ-tidningen har vi tre bilder från Terijoki ev.luth. 
kyrka i Zelenogorsk i ryska Karelen. Historien bakom bilderna är följande:

Vi har bett Pekka Heikkinen skri-
va numrets betraktelse. Då han 
härstammar från Terijoki tänkte vi 
att det vore inte så dumt att få en 
illustration i samband med hans 
namn. Vi frågade missionären Jo-
nas Nilsson om han hade någon 
bild, och det kom flera stycken från 
honom.

Terijoki kyrka byggdes 1908, när 
området löd under tsaren i dennes 
egenskap av storfurste av Finland. 

Redan 1743 hade Sverige avträtt 
detta område till Ryssland, men 
efter finska kriget 1809 skedde en 
gränsreglering inom tsardömet, och 
1917 blev Finland som bekant själv-
ständigt.

Efter vinterkriget 1939-1940 
måste Finland avträda en del av 
Karelen till dåvarande Sovjetuni-
onen, så även Terijoki, en ort som 
också var inblandad i egendomliga 
politiska turer.

Biskopen i Singapore lutherska kyrka undervisar tolkad av pastor Puje i Mongoliet



NORDISK ÖSTMISSION

20

I den märkliga skriften ”Finland 
under korsfanan” (Stockholm 1942), 
utgiven under det s.k. fortsättnings-
kriget, illustreras också kyrkan i 
Terijoki, och man ser att den ska-
dats och skändats av sovjetmakten 
redan efter fredsslutet 1940. Bland 
annat är tornet borta, och byggna-
den har uppenbarligen används för 
andra ändamål än kyrkliga.

Först efter järnridåns bortdra-
gande har kyrkan kunnat återstäl-
las, och nu samlas där en försam-
ling inom Ingermanlands evang-
elisk-lutherska kyrka i Ryssland. 
Alltså är den ett exempel på en 

kyrka som återförts till sitt rätta 
bruk sedan den ateistiska kommu-
nismen fått lämna över till andra 
makthavare.

Terijoki har några  
anknytningar till NÖ:
Vår grundare Konstantin von Koch 
(1890-1978) verkade där som mis-
sionär bland ryska flyktingar under 
mellankrigstiden, och flera av hans 
barn föddes där (se NÖ 3/2010). 
Den kyrkolokal han använde, och 
som han lämnade i samband med 
vinterkriget, liknande ett bönhus.
Nuvarande herde för den evange-

Gudstjänst i Mongoliet. Bilderna från Mongoliet kommer från Bertil Andersson.
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lisk-lutherska församlingen i Ze-
lenogorsk är Alexej Belousov, som 
när han verkar som själasörjare på 
ett hospits å Kronstadt i Finska vi-
ken, får ett litet arvode som NÖ står 
för. Kronstadt var f ö en inkörsport 
till Ryssland för missionären N F 
Höijer, som var med och grundade 
nuvarande organisationen Ljus i 
Öster.

Jag själv har en gång besökt och 
övernattat i Terijoki kyrka. (Vid re-
noveringen av kyrkan har man gjort 
olika rum i den). Vid aftonbönen 
den gången för åtta år sedan hölls 
en betraktelse under ämnet ”Salig”.
Det finns en ortodox kyrka i när-
heten, och det redan på den finska 
tiden.

Anders Eliasson

Nordisk Östmission
tackar varmt och innerligt sina många 
medarbetare och gåvogivare för det  

gångna årets trofasta stöd och arbete  
i missionsverksamheten och  

önskar en riktigt

 

God jul och ett välsignat nytt år!
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Gåvoredovisning
JULI 2018
Gåvor 51.525,00
Kollekter   6.731,00
Summa:  58.256,00

Kollekter juli
Örgryte pastorat 3740, 
Solberga 2230, 
Frändefors 270, 
Södertälje 491.

Hyllningar juli 
Lars-Göran Johansson, Marstrand,
Berit Avenlöv, Fristad,
Gunhild Stahle, Skövde, 
Allan Gunnarsson, Norum, 
Lars Olof Stomnell, Varberg, 
Birgitta Danung, Borås, 
Christian Braw, Ekeberga, 
Håkan Larsson, Hajom.

Begravningar juli 2018
Birgit Carlsson, Göteborgs Vasa, 
Karin Nivall, Göteborg, 
Kerstin Hjalmarsson, Norum, 
Elsa Hallin, Norum, 
Karin Axelsson, Ytterby, 
Margit Eldefors, Uddevalla.

AUGUSTI 2018
Gåvor  25.975,00
Arv 100.000,00
Kollekter  10.256,00
Summa: 136.231,00

Kollekter augusti
Bro och Brastad 690, 
Västra Marks förs 2445, 
Frillesås 2345, 
Södertälje 2904,
Örgryte pastorat 1592.

Begravningar augusti
Karin Axelsson, Ytterby
Lars Norrman 

Minnesgåvor 
Magnus Hedstig,
Lars Andersson, Torestorp, 
Gun Larsson, Ytterby, 
Margit Eldefors, Uddevalla, 
Elsie Embring, Värö.

Arv
Elna Larsén, Tyringe (Finja).

Leverantörer till vårt lager i Solberga. 
Tack för era gåvor dit!  
Foto: Elsie Alfredsson
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SEPTEMBER  2018
Gåvor 48.075,00
Kollekter  10.872,00
Summa:  58.947,00

Kollekter september
Kungälv-Ytterby 5675, 
Solberga pastorat 1716, 
N Vi-Tidersrums ev.luth.  
missionsförening 1789, 
Uddevalla 280, 
Gällivare-Malmberget 1057+355 

Hyllningar september
Edit Johansson, Fotskäl, 
Gun Olsson, Romelanda.

Begravningar september
Gerhard Hansson, Göteborgs Vasa, 
Berit Svensson, Solberga, 
Gåva genom Gällivare- 
Malmbergets pastorat.

Övriga upplysningar  
lämnas av kassören.

Förutom de länder som nämns på 
andra ställen i tidningen understöd-
jer NÖ arbete i Ukraina, Slovakien, 
Moldavien, Vitryssland och Litau-
en samt bidrar ibland med medel 
till en transport till Rumänien. 
Man kan sända en julhälsning till 
en vän genom en gåva till NÖ!  
Vi har ”julkort”.

Betalningar  
från utlandet

Nordisk Östmission kan ta 
emot kronor på Plusgirot  
42 20 57-0 i Nordea (NDE-
ASESS) som internationellt 
har nummer SE29 9500 0099 
6026 0422 0570.

Betalningar i euro kan  
också skickas till vårt konto  
i Deutsche Postbank (PBNK-
DEFF) med kontonummer 
DE77 5901 0066 0006 0306 
64.

Mottagare är i båda fallen 
Nordisk Östmission, och den 
adress som NÖ har registrerad 
hos Skatteverket är den hem 
till kassören (se baksidan).

Bokstäverna efter bankens 
namn är BIC-koden (även 
kallad SWIFT-adress),  
som man behöver använda vid 
internationella gireringar.  
Obs att BIC för Deutsche 
Postbank drabbats av tryck-
fel i vår tidning för några år 
sedan!
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Posttidning B

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

Kyrkan på bilden (Terijoki) ligger på den 
kulturella gränsen mellan öst och väst. 
NÖ har som uppgift att sprida Guds ord 
i Östeuropa och Asien. För det är vi be-
roende av era gåvor. Tack för alla era bi-
drag i pengar och i naturagåvor (till vårt 
lager i Solberga)! Som givare får du vår 
tidning med information om missionen 
och missionsländerna. NÖ-tidningen är 
vår huvudsakliga informationskanal, och 
vi vill gärna skicka den till gamla och 
nya givare, även till er som varit trofas-
ta, men nu inte har möjlighet att ge! Ge 
dock gärna minst 50 kronor, så att vi ser 
att du uppskattar och vill ha vår tidning. I 
detta nummer har vi också upplåtit plats 

för missionsinformation från Mongoliet, 
ett arbete som en norsk organisation be-
driver. Det är lättare för Väst (Norge) att 
på så sätt berätta om sitt arbete i Öst, än 
att de själva skall söka nå sina givare på 
andra sidan kölen.

Anders Eliasson

Öst och väst

Danagård Litho, Göteborg 2018  
  
Miljömärkt Trycksak 3041 0196


