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Vi låter inte Putin stjäla vår jul, har borgmästaren Vitalij Klytjko i 
Kiev uttryckt. Invånarna i den ukrainska huvudstaden kommer 
att få någon sorts julstämning även i år utlovas det. Granen ska stå 

på Stortorget som vanligt, men utan ljus. Som ett undantag tillåter Ukrai-
nas ortodoxa kyrka också julgudstjänster på det västerländska juldatumet, 
den 25 december.

Den som följde Noreas Facebookflöde under advent förra året kunde 
läsa om flickan Pantea i Iran som längtar efter jul. Hon skrev till SAT-7: 
När jag ser bilderna av vackert dekorerade julgranar i era tv-program, ber jag 
av hela mitt hjärta att vi också, 
i vårt älskade Iran, en dag skall 
vara fria att stolt och helhjärtat 
fira jul, vår frälsares fantastiska 
födelse.

Hela Europa firar i år jul på 
ett sätt som är ovant för oss. I 
en del av världen där ekono-
misk tillväxt och ständig fram-
marsch har varit ledord sedan 
andra Världskriget upphörde, 
oroar vi oss plötsligt för chock-
höjda kostnader för el, driv-
medel och boende. Kommuner 
släcker ner gatubelysning och 
adventsljusstakarna lyser i 
färre fönster än på decennier. 
Över och under allt detta reser 
sig det militära hotet från Ryss-
land, men också ett ideologiskt hot mot hela den demokratiska idén och 
den materialistiska frälsningssagan. Tillvarons grundvalar skakar. Men 
vi firar jul ändå. Historien har sett värre pandemier än Corona och såväl 
stormakter som samhällssystem har kommit och gått, men Guds löften 
står för evigt kvar.

I årets julnummer kan du läsa hur våra medarbetare i Ukraina har det. 
Du får också tips på några program som du kommer åt på Norea Play. Låt 
dig inspireras av läsningen till att lyssna på hela avsnitten, och kanske fler 
avsnitt i samma serier. Använd gärna programmen på Norea Play i ditt 
möte med människor som är nyfikna på tro. Rekommendera ett program 
som du själv har lyssnat på och som du tror kan ge välsignelse. I Ukraina 
är det många som just nu på ett nytt sätt söker tröst i den kristna tron. 
Kanske står fler hjärtedörrar än vanligt på glänt för 
Kristus också i Norden.

Såväl 
stormakter 

som samhälls
system har 
kommit och 

gått, men Guds 
löften står för 

evigt kvar.

David Castor
Missionsledare

LEDARE
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David Castor
Missionsledare

Som Fadern har sänt mig sänder jag er. 
Joh 20:21

Mission är ett mångfacetterat be-
grepp och teologer kan diskutera 
länge huruvida missionen är nå-

got kyrkan gör, något kyrkan lever i eller 
något kyrkan är. Ibland har vi betraktat 
mission som det arbete som kyrkan utför 
utomlands. I dag talar vi alltmer om att kyr-
kan här hemma behöver vara missionell 
genom att rikta sig inte bara till de kyrkliga, 
utan försöka att nå ut med budskapet.

Noreas nisch i missionsarbetet är i för-
sta hand att via vägar utanför kyrkan 
nå människor med evangelium – även 
människor som faktiskt har en förankring 
i kyrkan. Vi sysslar med evangelisation 
och uppbyggelse med elektroniska medier 
som verktyg.

Men för vems skull väljer du som kristen 
att engagera dig i att föra ut evangeliet till 
människor? Jag kan komma på åtminstone 
fem möjliga svar på den frågan. Vilket eller 
vilka kommer närmast dina tankar?

1. För din egen skull
Gud har gett oss i uppdrag att gå ut i hela 
världen och förkunna hans ord. När du 
deltar i det arbetet upplever du att din tro 
får en mening. Och det känns bättre att gå 
till en kyrka som många finner relevant. 
Kanske tänker du också att du uppfyl-
ler en skyldighet gentemot Gud själv, att 
det är en del av din mognadsprocess som 

kristen att bry dig om missionen. Riskerar 
missionen att bli ditt andliga självförverk-
ligandeprojekt?

2. För din kyrkas skull
Om ni inte når den unga generationen 
kommer kyrkan inte att finnas kvar i byn 
om 30 år. Och av någon anledning är det 
viktigt för dig att den gör det. Därför tyck-
er du att det är viktigt att evangelisera. 
Och kanske handlar det inte bara om din 
bykyrka utan om ditt samfund eller hela 
den världsvida kyrkan? Är detta en driv-
kraft som fungerar? Bär den frukt? 

3. För samhällets skull
Det västerländska samhället är byggt på 
kristna värderingar. I sekulariseringens 
och multikulturens kölvatten ser vi hur 
mycket av det som är bra med vårt land 
vittrar sönder. Människor gör inte längre 
rätt för att det är rätt, utan endast av räds-
la att åka fast. Och kanske inte ens därför.

Kanske är Sveriges långa period av fred 
och tillväxt till större del än vi anar ett 
svar på de många bönerna från innerligt 
troende människor. Är detta ditt motiv till 
att tala gott om kristen tro?

4. För Guds skull
Varje människa är en Guds skapelse. Var-
je människa tillhör Gud och han står som 
fadern i liknelsen och längtar efter att den 
förlorade sonen skall återvända hem. Att 
peka någon på den vägen är ytterst en 

kärlekshandling mot Gud själv, honom 
som du som kristen vill älska av hela ditt 
hjärta, av hela din själ, av hela ditt för-
stånd och av hela din kraft.

5. För den onådda 
medmänniskans skull.
Du tror på löftena om evigt liv för den som 
tror. Vilken gåva kan då vara större att 
räcka någon än ett vittnesbörd om Kristus? 
Att nå ut med evangeliet är en kärleks-
handling mot den som tar emot. Eftersom 
du eftersträvar att älska din nästa som dig 
själv ser du ingen möjlighet att tiga om det 
viktigaste och värdefullaste du har.

Lite av varje
Förmodligen är dina bevekelsegrunder, 
liksom mina, fördelade över alternativen. 
Kanske ser du något av dem som ett ideal, 
men inte som en realitet för egen del. Det är 
fullt rimligt, och inget av det jag nämnt är 
fel, men en del av det kan inte stå på egna 
ben. Jag tror att det är av yttersta vikt att 
inse att missionen i första hand är för Guds 
och medmänniskans skull. Mission hand-
lar mer om att överräcka en dyrbar gåva än 
om att utgöra en värv-
ningskampanj. Och det 
behöver märkas i inne-
håll och attityd.

Mission 
utifrån 
kärlek
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Hopp i 
prövningens 
stund

”Tack för ert stöd och era förbö-
ner! Det är mycket värdefullt 
för oss”, säger Anya. ”Vi lägger 

märke till hur trött världen är på kriget 
som Ryssland för i Ukraina, men det är 
en verklighet som vi lever i dagligen. Ert 
stöd är mycket viktigt för oss.” Kriget har 
fullständigt förändrat livet. Det som tidi-
gare var betydelsefullt har nu förlorat sitt 
värde. Anya förklarar: ”Livet före kriget 
är som ett annat liv. Nu värderar vi våra 
familjer och vänners liv på ett helt annat 
sätt och materiella ägodelar betyder allt 
mindre för oss.” Några dagar före kriget 
bröt ut dog Anyas mamma. ”Hon var den 
person som stod mig närmast. Det var ett 
stort slag för mig, men krigsutbrottet var 
ett ännu större slag.”

En dag i taget
Människor försöker få sin vardag att fun-
gera trots ständiga elavbrott och angrepp. 
Varmvatten och elektricitet som tidigare 
var en självklarhet värdesätts på ett helt 
annat sätt nu när det inte fungerar. Anya, 
familjen och vännerna har lärt sig att leva 
en dag i taget: ”Vi uppskattar varje ny dag 
på ett speciellt sätt! Vi som bor i Ukraina 
vet inte om vi kommer att vakna upp näs-
ta morgon eller om en raket kommer flyga 
rätt in i huset. Mer än någonsin uppskat-
tar vi att få tjäna människor i nöd och spri-
da evangeliet utan tvekan och rädsla.”

När vi kommer in på kvinnors föränd-
rade roll under kriget säger hon: ”Kvinnor 
i dagens Ukraina är soldater! De är Guds 
sköra varelser som måste bevisa för sig 

Den ryska invasionen av Ukraina inleddes den 24: e februari. Vi nås dagligen av 
rapporter som kryper under skinnet. Hur är det att leva mitt i allt elände? Det tog 
oss några månader att få till en intervju med Anya Yashchenko, som producerar 
TWR Women of Hopes program Som med en vän – ett program som stöds av Norea.

själva att de är starka krigare som kom-
mer att ta sig igenom allt – att de kan ta 
hand om familj, make, barn och behövan-
de. Kvinnorna blir bara allt vackrare och 
tvättar sitt hår när vattnet slås på. De de-
lar med sig av sina kläder med människor 
som är fördrivna och med dem som är 
utan.”

I glädje och sorg
Anya är mycket engagerad i sin församling 
i Kyiv där hennes make är pastor, men när 
kriget bröt ut reste hon och deras femåriga 
dotter till Tyskland. Där stannade de utan 
maken i tre månader. ”Det var en väldigt 
svår resa och den svåraste tiden i mitt liv. 
Nu är vi tillsammans i Kyiv som familj och 
tjänar våra medmänniskor tillsammans. Vi 
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har lärt oss att under alla omständigheter 
måste familjen vara tillsammans för att 
stötta varandra. Mer än någonsin förstår vi 
innebörden av orden vi sa när vi gifte oss: 
att vi skulle stötta varandra och finnas där 
för varandra både i glädje och sorg. Nu är 
sorgens tid och vi måste vara tillsammans.” 
Till alla de kvinnor som 
har lämnat Ukraina för att 
skydda sig själva och sina 
barn brukar hon och ma-
ken ge rådet att söka sätt 
att träffa sina män för att 
få vara tillsammans ett tag. 
”Man kan inte vara ifrån 
varandra under en längre 
tid. Vi vet inte hur länge 
kriget kommer att pågå. 
Men man och hustru är ett och hur kan 
man vara borta från varandra i nio måna-
der?”, undrar hon och berättar samtidigt att 
de brukar samtala med och hjälpa dessa fa-
miljer genom deras svåra prövningar. 

Hopp i prövningens stund
Människor i en mörk tid behöver hopp. I 
programmet Som till en vän är det viktigt 
att lyssnarna får höra att de inte är en-
samma, att det finns människor som ber 
för dem, att det inte alltid kommer att 
vara krig och att Gud har kontroll även 
nu. ”Vi pratar om det hela tiden i våra ra-
dioprogram och vi pratar om hur vi ska 

hantera stress, oro, trötthet, depression 
och ångestkänslor etcetera. Det är viktigt 
och det håller dem i gång.” Den materiel-
la nöden är stor, men den andliga nöden 
är ännu större. Dörrarna står vidöppna. 
”Människor är nu redo att ta emot and-
ligt stöd, eftersom de inte har något annat 

hopp. De som var rika har 
förlorat allt. Deras hem är 
förstörda och deras städer 
är krossade. Människor 
behöver Jesus mer än nå-
gonsin. Idag lever vi som 
vi en gång fick lära oss. Vi 
undervisade om hur man 
går igenom prövningar 
– något vi får praktisera 
idag eftersom vi dagligen 

befinner oss mitt i prövningarna. Vi un-
dervisade om hur man visar kärlek – nu 
behöver så många människor kärlek och 
omsorg. Vi berättade att Jesus är hoppet – 
idag visar vi människor detta hopp. Vi har 
goda möjligheter att vara ett ljus i denna 
mörka värld; i Kyiv gäller det även boks-
tavligt, för vi är ofta utan belysning.”

Många lyssnare hör av sig till Anya: ”En 
kvinna skrev och berättade att hon och 
familjen hade lyssnat på programmet som 
handlade om tacksamhet. När deras stad 
var under beskjutning föll de på knä och 
tackade Gud för allt de har. Sedan skrev 
hon till mig! Det var ett kraftfullt vittnes-

börd.” Anya uppmanar oss att inte sluta 
prata om Ukraina: ”Världen får inte vänja 
sig och glömma den smärta som männis-
kor i Ukraina dagligen lever i.” Och så vill 
hon dela sin favoritbibelvers med dig som 
läser detta: Må hoppets Gud uppfylla er 
med glädje och frid i tron, så att ni överflö-
dar i hoppet genom den helige Andes kraft. 
(Rom. 15:13).

Be för oss!
– För vår tjänst i kyrkan. Vår församling 
är liten (35 medlemmar), men varje dag 
hjälper vi människor som är fördrivna. Vi 
delar ut mat, kläder och filtar.
– För vår dotter som är fem år. Hon hör 
explosioner och är rädd för flygplan. Jag 
vill att hon ska se värdet i vår tjänst för 
andra människor och vårt uppdrag här på 
jorden, men jag vill också att hon ska vara 
frisk.
– Om programmet jag spelar in för flickor 
och kvinnor. Om vishet att dela hoppet 
även om man har det svårt!

Deras hem 
är förstörda 

och deras 
städer är 
krossade. 
Människor 

behöver 
Jesus mer 

än någonsin.

Maggan 
Johansson

Mediemissionär

“Som till en vän“
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Sekularismen 
ifrågasatt enligt 
”Till vem skulle vi gå?”

På julafton inleder vi på allvar firandet 
av Jesu födelse. Det är ju dagen som 
leder fram till julnatten. Men julen firas 
också av människor med vag eller ing-
en Gudstro. För en flicka i Iran är läng-
tan stark efter att en dag få sätta upp 
en julgran som ett yttre, synligt tecken 
på sin kristna tro, medan samma gran i 
vårt land kan stå smyckad i ett hus där 
julen uppfattas som helt profan och där 
pynt,  julmat och klappar inte alls mar-
kerar inkarnationens under, utan istället 
ersätter allt prat om Jesus. Men kanske 
går man ändå till en musikgudstjänst i 
kyrkan för stämningens och traditionens 
skull. Eller kanske något mer?

I videomaterialet ”Till vem skulle 
vi gå?”, som Norea producerade för 
några år sedan, talar historikern Per 
Ewert om vilken plats den kristna tron 
har i dagens Sverige. Här följer några 
utdrag ur första avsnittet, redigerade 
för sammanhang och läsbarhet. Hela 
serien finns på Norea Play. Den är 
utformad som ett studiematerial för 
smågrupper, inklusive diskussionsfrå-
gor, men kan förstås ses även enskilt.

Idag i Sverige lever vi i en djungel av oli-
ka trossystem och ideologier. Hur kan vi 
som kristna leva och förkunna evange-

liet i det religiösa, och ibland anti-religiö-
sa, landskap som vi lever i?

Om vi tittar tillbaka till mitten av 
1900-talet så ser vi att framtidstron var 
stor bland ateistiska intellektuella. De var 
på frammarsch. I östblocket hade de tagit 
över helt – visserligen då med tvångs-
medel, men ändå. Här i väst hoppades 
ateisterna att religionen inom några årti-
onden skulle vara ett minne blott. Kyrk-

lighet och gudstro, de var på utdöende, 
dömda att inom kort förpassas till muse-
ernas värld. De stora krigens tid var förbi; 
nu skulle mänskligheten med hjälp av ve-
tenskap, materialism och förnuft befria 
sig själv från religionens bojor och träda 
in i den sköna nya värld som skulle följa i 
spåren av Guds död. Men de här sekulära 
spådomarna slog fel. Väldigt mycket fel, 
faktiskt.

Religionen har fortsatt att spela en cen-
tral roll i människors liv i världen, och i 
Sverige, och i dag är den en starkare kraft 
än många kunde drömma om för femtio 
år sedan. Och allt tyder på att religionen 
också kommer att fortsätta att vara en 
omistlig del av att vara människa även i 
framtiden. Visserligen har sekularisering-
en under det senaste seklet gjort väldiga 
framsteg i västvärlden, inte minst i Sve-
rige, och på flera områden har den motat 
bort kristendomen – det är tydligt. Seku-
lariseringens effekter syns på nästan alla 
områden i samhället, men den här bild-
en av den triumferande gudlösheten är 
absolut inte entydig. För samtidigt finns 
också en motsatt rörelse i västerlandet, 
och ännu tydligare globalt. Flera forskare 
i olika discipliner pekar på ett antal tecken 
som säger att sekulariseringen kan ha pas-
serat sin höjdpunkt. Även i Sverige är reli-
gionen i vår tid en i högsta grad levande 
personlig och samhällelig kraft som både 
bekännare och förnekare behöver förstå 
och kunna relatera till.

Vilken världsbild som kommer att lyck-
as bäst med att fånga morgondagens Sveri-
ge avgörs till stor del av hur väl bekännar-
na lyckas förmedla världsbildens budskap 
och relevans för samhälle och individ. Det 
gäller inte minst oss som kristna.

JULAFTON

Vårt land har på senare år genom in-
vandringen fått ett ökat antal aktiva re-
ligiösa bekännare, i första hand i form av 
muslimer och invandrade kristna. På det 
viset har Sverige fått hundratusentals nya 
invånare som inte är stöpta i någon sorts 
svensk nittonhundratalsinställning, där 
religionen beskrivs som en föråldrad pri-
vatsak som absolut inte hör hemma i det 
offentliga rummet. De här nysvenskarna 
upplever ett sånt här avsakraliserat och 
gudlöst samhälle som väldigt onaturligt 
och känner sig främmande inför den här 
sekulära ankdammen som vårt land fak-
tiskt är i ett globalt perspektiv. Och de här 
invandrarna blir också en påminnelse om 
att det kanske är vi i Sverige som är det an-
norlunda inslaget i den världsvida fågel-
flocken. Kanske är det till och med så att vi 
har något att lära från andra kulturer, där 
religionen har en mer naturlig roll i både 
vardagsliv och offentlighet.

Titta på 
serien
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Låt oss be 
med Maria

JULDAGEN

I ett avsnitt från 2020 samtalar Magnus 
Persson och Johan Ericson om sina 
egna och samhällets jultraditioner i pod-
casten Reformera. Men samtalet glider 
förstås också in på julens betydelse, 
och en liten bit av det samtalet återges 
nedan, lätt redigerat för läsbarhet.

Det här avsnittet, nummer 44, och 
alla de övriga kan du lyssna till på 
Norea Play. Och du kan tipsa någon 
annan om att lyssna också.

När det här fantastiska ska ske, så 
sker det inte bland stjärnorna på 
slottet utan det sker bland djuren 

i stallet. Här kan vi lära oss någonting. Jo-
sef och Maria kommer till Betlehem men 
det finns inte plats för dem. Hur ofta är 
det så att vi inte riktigt ser vad Gud gör för 
att det stora kommer paketerat i det lilla? 
Det kommer i form av en gravid tonårstjej 
och vi tycker att ”vad är det här?”. Vi har 
inte plats för det. Det finns inget utrymme 
för Jesus. Hur ofta är det så att Jesus är på 
väg att dra in i våra kyrkor, våra samman-
hang, , våra liv, men vi missar det och han 
kommer inte så som vi har tänkt?

Det som är svagt och föraktat i den här 
världen har Gud utvalt, lite grand för att 
ställa oss i skamvrån med vår vishet och 
vårt förnuft. Inte minst om man arbetar i 
kyrkan, i Guds rike, möter man faran för 
att bli högmodig över det goda och fina 
man har och oförmågan att se det Gud gör 
i det lilla.

Vi har en enorm förmåga att förkasta 
det Gud faktiskt har utvalt. Här kommer 
Maria. Vem är hon i människors ögon, 
med oförmåga att urskilja att hon är bä-
rare av universums största mirakel, his-
toriens höjdpunkt där Gud blir människa. 

Hon bär Gud till världen. Tänk så ofta vi 
har stängt dörren för både unga och gam-
la, människor som är udda eller människor 
som kommer på ett annat sätt, när vi inte 
kan urskilja i anden vad de faktiskt är bä-
rare av.

Maria tar inte mycket plats i Nya testa-
mentet, men hon är där när det händer. 
Hon är med när Jesus föds, av naturliga 
skäl. Hon är med vid korset och hon är 
med på pingstdagen. Hon finns med, men 

tar inte mycket plats. Hon gömmer i sitt 
hjärta står det. Jag tänker att hon bodde 
hemma hos Johannes efter korsfästelsen 
och att Johannes evangelium också är 
mycket Marias evangelium, om man tän-
ker till lite grand.

Maria är ett föredöme för oss att följa. 
Hon tar emot Guds kallelse och gör sig vil-
lig att bli Guds tjänarinna genom att också 
bli ett föredöme i tro. Tänk att tro på ett 
sånt tilltal. När ängeln kommer och säger 
att hon ska bli havande. Hur är det möj-
ligt? Ingen man har ju kommit nära henne 

och rört vid henne. Nej, det ska ske genom 
att den helige Ande ska komma över hen-
ne och överskugga henne med den hög-
stes kraft. Barnet ska bli till genom den he-
lige Ande. ”Låt det ske med mig, låt det ske 
med din tjänarinna så som du har sagt.”

Tänk om vi inför det nya året, som bara 
om några dagar står framför oss, skulle 
kunna gå in i det året med den inställning-
en som Maria hade: ”Herre, vadhelst du 
har planerat, vadhelst du har sagt, låt det 
bli så med mig. Låt det ske med mig så som 
du har sagt.”

Jag tänker att det är en av de starkaste 
bönerna i Bibeln. Kanske det starkaste 
och viktigaste gensvaret från människan 
i historien. ”Amen” är ett av de ord som vi 
använder mest i gudstjänster och i kyr-
kan, ett ord som folk ibland säger nästan 
mekaniskt och av rutin. Men vad vi säger 
betyder ju ”låt det ske”. Låt det bli som du 
har sagt, låt det bli så som vi har bett. När 
vi hört predikan, läst en bibeltext, bett en 
bön och tillsammans säger amen stämmer 
vi in i Marias ord och säger ”låt det ske så, 
låt det ske så som du har sagt, så som vi 
har hört i ditt ord, så som vi har bett i våra 
böner. Låt det bli så!”

Det får vara ett bra budskap inför det 
kommande året: låt Herrens vilja ske med 
oss, låt oss vara överlåtna till det som kom-
mer att möta oss.

Lyssna på 
podden

Maria tar 
inte mycket 
plats i Nya 

testamentet, 
men hon är 
där när det 

händer. 
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Mission i Gulag

Ljus i öster har producerat två säsong-
er av Missionspodden. Där presente-
ras missionärer som har anknytning 
till organisationen, men vars berättel-
ser påminner om dem som vi än i dag 
hör från våra missionärer i många län-
der. På annandag jul tänker vi särskillt 
på de kristna runt om i världen som 
får betala oerhört höga pris för sin 
kristna tro.

Missionspodden kan du lyssna till på 
Norea Play. Nedan är ett sammanfat-
tande referat av delar av avsnittet Janis 
Roskalnz – missionären som KGB inte 
kunde tysta.

När bussen stannar till rycks Ja-
nis obarmhärtigt ut ur dröm-
men. Plötsligt är verkligheten så 

skrämmande verklig igen. Smärtan pul-
serar. Handklovarna griper så hårt om 
hans handleder att det sticker i fingrarna. 
Genom maskorna i huvan smyger sig lite 
av dagsljuset in. Mer än så kan han inte 
urskilja. Ett oroligt mummel sprider sig 
bland fångarna. Skor skrapar mot golvet 
och någon mässar nervöst en bön på ett 
främmande språk. Huvan rycks av och 
hans överraskade pupiller spetsas av 
solstrålarna. ”Stå upp!”, ropar en av vak-
terna barskt. Oavsett språktillhörighet 
hörsammas ordern och alla reser sig från 
sina säten. 

Janis ser då för första gången den dystra 
vy som ska bli hans horisont de komman-
de åren. Ett högt grått plank krönt med 
taggtråd. ”Vem utom du, Gud, vet var jag 
är nu?”, hinner Janis tänka innan blixten 
slår ner. Slagen mot bakhuvudet gör ho-
nom för tillfället blind. ”Ut!”, ropar vakten 
alldeles intill hans öra. 

Snön knastrar. Solen lyser utan att vär-
ma. Janis och de andra frihetsberövade 
drivs på likt slaktdjur längs med tagg-
trådsstängslet. Det är ingen idé att fly. Om 
inte vakterna i tornen skjuter dig eller mi-
norna spränger dig, så kommer du att irra 
runt på de snötäckta ryska vidderna tills 
kölden tar dig. 

Handklovarna öppnas med ett klick. 
Dörren till cellen slås igen med en smäll. 
Janis sveper armarna om sig för att få upp 

värmen. Straffet har blivit verkligt. Kost-
naden för att följa sin herre och övertygel-
se är högre än han nånsin kunnat ana. Ett 
trettiotal fångar, alla klädda i svart, står 
och huttrar. De tittar nervöst på varandra 
och de vita kala väggar som skiljer dem 
från omvärlden. En ung kille ser på Janis. 
Hans blick är full av nöd. ”De behöver en 
god herde”, tänker Janis, och påminner sig 
om att vakterna inte bara lett honom rakt 
in i helvetet, utan öppnat dörren till ett av 
de mest svårnådda folken i världen: de fri-
hetsberövade.

ANNANDAG JUL

Händelsen ovan utspelar sig i den rys-
ka staden Perm hösten 1983. Det är Janis 
Roskalnz som har fängslats hemma i Riga 
och efter att ha suttit häktad ett år skickas 
han till Gulag. Gulaglägren användes av 
Sovjetregimen för att undanröja personer 
som sågs som nationens fiender. Det hand-
lade bland annat om personer som yppade 
egna politiska åsikter eller som hade en 
religiös tro. Janis hade lett ungdomsverk-
samhet och tryckt traktater för att upply-
sa om de mänskliga rättigheterna.

Fem år efter ankomsten fick Janis läm-
na strafflägret, sedan hans dom under 
glasnosts nya politiska vindar förklarats 
olaglig. Då hade han hunnit missionera för 
sina medfångar och till och med förrättat 
dop i iskallt vatten. Tillbaka i Riga som en 
fri man fick han äntligen träffa sin familj 
igen – bland annat tvillingarna Rita och 
Marcus som bara varit två månader gamla 
när han fängslats.

Lyssna på 
podden

Vakterna har 
öppnat dörren 
till ett av de 

mest svårnådda 
folken i världen: 

de frihets
berövade.
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Framåtlutad 
om att leva 
i Guds verk

NYÅR

I podcasten Framåtlutad med Simon 
Holst samtalar programledaren, som är 
pastor i en pingstförsamling i Skövde, 
med en ny gäst i varje avsnitt. Samtalen 
berör kyrka, ledarskap, tro och innova-
tion. I avsnitt 26, som släpptes i januari 
2022, samtalar han med pastorskolle-
gan Hans Jansson som då var pastor 
i Kungsportskyrkan i Huskvarna. De 
samtalar om ledarskap i församling, 
men mycket av deras samtal kan tilläm-
pas på varje kristens liv i tro och ge en 
del inspiration inför ett nytt år. Här är 
några axplock ur avsnittet, lätt redige-
rade för läsbarhet och sammanhang. 
Hela podden finns på Norea Play.

Vi överskattar vad vi kan åstad-
komma på ett år, men vi under-
skattar ofta vad vi kan åstadkom-

ma på fem eller tio år. Över tid så kan du 
få se så mycket mer frukt än vad du tror. 
Men det tar tid. Det tar tid för en sånings-
man att få se något växa upp och i Guds 
rike tar det också tid. Det kan ta mycket 
tid. Det gäller att inte vara otålig där, utan 
att ha stort förtroende för Gud.

En jätteviktig grej i mitt liv, som verk-
ligen fick avgörande betydelse, inträffade 
när vi var ute och åkte bil när jag var ung. 
Min syster säger plötsligt när vi sitter i bi-
len, ute och åker med familjen: ”Att inte du 
söker in på Örebromissionens ledarinsti-
tut.” Det var en fritidsledarutbildning som 
det som då hette Örebromissionen hade. 
Och min spontana reaktion var ”aldrig i 
livet”. Det var verkligen ingenting som jag 
kunde tänka mig. Men det märkliga var 
att den där frågan satte sig. Man kan fun-
dera på vad det är som gör att vissa saker 
som människor säger fastnar, liksom. Så 

jag började tänka att ja, kanske. Jag kan ju 
alltid skicka in en ansökan. Jag behöver ju 
inte gå där i alla fall, men man kan ju hålla 
dörrarna öppna. Jag kanske inte kommer 
in på lärarhögskolan – då kan det vara ett 
alternativ. Så jag skickade iväg en ansökan 
efter ett tag där. Sen kom jag in på båda 
utbildningarna och då efter vägen, jag vet 
inte hur egentligen, hade det vuxit fram 
en övertygelse i mig att det var det jag 
skulle göra. Jag har ibland funderat över 

vad som hade blivit om inte syrran hade 
sagt den där kommentaren. Hade Gud hit-
tat någon annan väg? Det hade han kan-
ske gjort.

Ord är otroligt viktiga. En mening kan 
betyda förändring i en människas liv.

Jag har jobbat i församling i 45 år nu och 
då hinner man ju se frukt på ett annat sätt 
än vad man gör på kort sikt. För mycket 
är sånt som växer fram över tid. I vissa 
fall tar det lång tid från det att du sår till 
dess att du ser frukten. Det är en av de där 
härliga grejerna, tycker jag, nu när jag har 

hållit på så länge, att jag möter människor 
och får vittnesbörd om sådant som jag har 
sagt eller gjort som betytt väldigt mycket 
för människor, utan att jag haft en aning 
om det. Det kan vara en predikan, men det 
behöver inte alls vara det. Det kan vara 
bara något du har gjort tillsammans med 
en annan människa, att se den människ-
an, att lyfta den människan på något sätt. 
Jag tror att de här små handlingarna bety-
der ofantligt mycket. 

Det handlar inte ytterst om mig; det 
handlar om Gud. Men han använder dig 
och mig och det tror jag är viktigt. Jag 
tycker att vi ibland undervärderar ock-
så detta. Vi kan säga att om Gud vill göra 
något så gör han det både dig och mig 
förutan. Det låter väldigt andligt men det 
är inte sant. Gud använder människor. 
Det står i Markus 16 att lärjungarna gick 
ut och Herren verkade tillsammans med 
dem (Mark 16:20). Gud använder oss, men 
naturligtvis så är det hans kraft; det häng-
er ytterst på honom.

Lyssna på 
podden

I vissa fall 
tar det lång 
tid från det 

att du sår till 
dess att du 
ser frukten.
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Apologiapodden 
om stjärnan och 
de vise männen

Under trettonhelgen minns vi att de vise 
männen kom till Betlehem och hyllade 
barnet Jesus. I ett avsnitt av Apolo-
giapodden från 2020 svarar apologe-
ten Stefan Gustavsson på frågor kring 
hur historiskt möjliga händelserna kring 
jul är. Ett av de teman som berörs är 
just de vise männen. Var det verkligen 
något som hände bland himlakroppar-
na? Och skulle någon verkligen ge sig 
ut på en lång resa även om där fanns 
en stjärna? 

Här återges en sammandragen ver-
sion av Stefans svar. Hela poddavsnittet 
(17 december 2020) och flera andra 
avsnitt kan du lyssna till på Norea Play.

En god vän till mig, Peter May som 
är läkare i Cambridge, berättar hur 
han jobbade med de här frågorna, 

som han tyckte var mycket besvärande. 
Han var kristen, men skriver att han i 
många år brukade hoppa över berättelsen 
om de vise männen. Berättelsen i början 
av Matteusevangeliet är som en charmig 
saga. Men varför skulle astrologer i östern 
vara intresserade av en judarnas konung? 
Varför skulle de vara villiga att ge sig ut på 
en så lång resa? Hur kan en stjärna röra sig 
över himlen i otakt med andra stjärnor? 
Hur kan den stanna över ett stall och där 
identifiera den plats där Kristus föddes? 
Och varför skulle Herodes sedan ge sig ut 
för att döda alla pojkar i Betlehem under 
två års ålder?

Låt oss titta på det här. Varför skulle 
människor utanför Israel vänta sig en 
härskare från Judéen? Ja, det intressanta 
är att det var en vida spridd föreställning 
i antiken. Tacitus, den romerska historie-
skrivaren, berättar att det på 60-talet efter 

Kristus fanns en fast övertygelse om att 
en härskare skulle komma från Judéen 
och förvärva ett universellt imperium. 
Det fanns ju synagogor utspridda i det ro-
merska imperiet, där man hade en messi-
asförväntan och det hade, så att säga, läckt 
ut utanför den judiska tron, så att det hade 
blivit en allmän uppfattning. Samma sak 
beskrivs av historikerna Josefus och Su-
etonius. Den andra kontexten att titta på 
är astronomi och astrologi. Astronomi var 
en stor vetenskap och den tolkades ofta i 
astrologiska termer. Babylon var antikens 
Nasa. Under många hundra år hade man 
gjort observationer av stjärnvärlden. Man 
hade fört statistik och kunde planeter-
nas och stjärnornas rörelser oerhört väl. 
Man ska också notera att sedan 500-talet 
före Kristus då Daniel och stora delar av 
det judiska folket fördes bort till Babylon 
så fanns det judar kvar där. Den gruppen 
som återvände var långt ifrån alla judar. 
Så då får vi en intressant bakgrund. Det 
finns en allmän uppfattning om en härs-
kare från Judéen, den finns i Romarriket 
och i Babylon. Och i Babylon finns ett 
starkt intresse för astrologi.

Precis i sambande med Jesu födelse är 
det ett unikt astronomiskt läge. År 7 före 
Kristus står Jupiter och Saturnus tre gång-
er mitt för varandra i fiskens tecken. Det 
sker bara var 800:e år. År 6 står Jupiter, Sa-
turnus och Mars på nästan samma ställe. 
Det sker bara var 700:e år. Så astronomer-
na i Babylon noterar de här unika astro-
nomiska situationerna och de tolkar ju 
saker astrologiskt. Såna här fenomen har 
betydelse. Fiskens stjärnbild var förknip-
pad med Israel, så att Jupiter och Saturnus 
stod för varandra tre gånger kunde betyda 
att det var Messiaskonungen som skulle 

TRETTONDAGEN

födas i Israel. 
Här har vi en bakgrund, men vad är det 

som får dem att ge sig iväg vid ett visst till-
fälle? Det händer saker år sju och år sex. 
Men det de säger när de kommer till Israel 
är att de har sett den nya kungens stjärna 
gå upp och stjärnan gick före dem. Att en 
stjärna skulle gå upp och gå före dem är ju 
helt omöjligt, så frågan är vad de har sett. 
I dag är det många som är övertygade om 
att det var en komet de såg. En komet kan 
plötsligt dyka upp och vara synlig under 
en viss tid. Den kan vara ett oerhört starkt 
ljusfenomen. Matteus säger att stjärnan 
stannade över den plats där barnet var. 
Om man tittar på en vanlig stjärna så kan 
den inte indikera en specifik plats på jor-
den. Men en komet skulle, om man står på 
en viss plats, såsom Jerusalem, kunna vara 
som en pil ner mot jorden och peka mot 
Betlehem. Det finns uppgifter från Kina 
om att en komet visade sig år fem. 

Sedan kan det förstås också ha varit ett 
överjordiskt fenomen.

Lyssna på 
podden



Landet, delvis på 
gammal illyrisk jord, 
fanns 1995, men 
inte 1985. Moto-
rvägen Dalmatina 
går mellan de två 
största städerna.

Över 85 % av 
befolkningen tillhör 
katolska kyrkan.

Landet ligger cirka 
100 mil från Sverige 
– längre bort än 
Ukraina, men närma-
re än Island.

Presidenten heter 
Zoran Milanovic, 
men i skidbacken är 
Janica Kostelic mer 
känd.

Landets officiella 
språk, där jul heter 
Božic, är snarlikt ser-
biska. Norea stöder 
Women of Hope.

Land

Kroatien

10 poäng
Mästerligt

6 poäng
Mycket bra

4 poäng
Bra

2 poäng
Ibland är 
det lurigt

1 poäng
Alltid något

FACIT

Författare till bland 
annat böckerna 
”Motljus” och ”Bild-
rikt talat”.

Bror till biskop Fred-
rik i Växjö stift.

En del har skojat om 
att han på sin förra 
tjänst var den tredje 
i rad med samma 
förnamn.

Har nyligen lämnat 
gamla jobbet i 
Linköping till förmån 
för Uppsala.

Han är Svenska 
kyrkans ärkebiskop.

Martin Modeus

Person 

Någon form av 
svenskt genombrott 
kom i Malmö 1929.

Dekorationen består 
oftast av flera delar 
och kan stå för sig 
själv eller komplette-
ras med till exempel 
mossa eller sand.

Upphovsmannen 
brukar sägas vara 
Franciskus av Assissi.

Maria, Josef och 
Jesus måste förstås 
vara med. Och 
gärna en oxe och 
en åsna.

Dekorationens 
medeltida rötter 
kan spåras till den 
italienska regionen 
Umbrien.

Julkrubba

Julpynt

Datumet var allmän 
helgdag i Sverige 
fram till 1772. I Spa-
nien är det dårarnas 
dag.

Den koptiska kyrkan 
högtidlighåller min-
net av Abel. Vi minns 
andra mord.

Benjamin har namns-
dag denna dag, 
som förknippas med 
Ramaskrin.

Mellandagen mellan 
den första och den 
tredje.

Fjärdedag jul heter 
numera värnlösa 
barns dag.

28 december

Datum

Sportens interna-
tionella förbund 
förkortas FINA.

Björn Borg tog 23 
SM-guld.

Trots att mycket 
av träningen sker 
i horisontalläge 
brukar träningsdosen 
betraktas som hög.

Tävlingsdistanser vid 
OS är bland annat 
50, 100, 200, 400 
och 1500 meter.

Sarah Sjöström är 
Europas mest fram-
gångsrika utövare 
genom tiderna.

Simning

Sport

Steg för steg

Pysselmakare: David Castor

Tävla mot dig själv eller familjen. Regelförslag: En gissning på varje 
nivå. Poäng för den nivå man svarat rätt på utan att ändra sig efteråt.
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POSTTIDNING

Avsändare: Norea Radio Sverige,
Östergatan 20, 262 31 Ängelholm

Vill du stödja vårt arbete?
Norea är en fristående, ideell förening, helt beroende av förbön och gåvor från enskilda och församlingar.

Om du vill hjälpa oss ekonomiskt så finns det flera sätt:

Lyssna till Norea Play
Noreas material kan du titta på eller lyssna till på flera olika sätt:

Vill du veta mer?
Löpande information och inspiration kan du ta del av på flera sätt:

• Plusgiro. konto: 52 41 80 - 7

• Swish. nummer: 123 514 20 54

• Autogiro. Fyll i formuläret för Autogiro på 
vår webbplats eller ring 0431- 41 47 50.

• Kollekt. Presentera gärna Norea för din 
församling och be dem att tänka på oss när 
de planerar kollektändamål. Aktuella kollekt-
upprop finns på vår webbplats.

• Facebook. Du kan starta egen insamling till 
Norea i samband med t.ex. din födelsedag.

• Norea Sverige är en ideell förening och du 
kan bli medlem genom att skicka ett mail till 
norea@noreasverige.se. Medlemsavgiften 
är 150 kr per år.

All info om oss hittar du på 
www.noreasverige.se

Följ oss på Facebook 
Vi heter Norea Sverige.

Noreanytt – Kontakta Noreas kontor för en gratis 
prenumeration på vår tidning.

Via vår webbplats: 
noreaplay.se

noreanytt
FEBRUARI 2022

BibleProjects videor översätts till svenska i Sydafrika

POPULÄRA PROGRAM

LEDARE

Ut ur tomhet

Noreas utlandsstöd 2022
MINIREPORTAGE

PROJEKT I FOKUS

Som med en vän
REPORTAGE

Kärleksfull 
programserie för muslimska kvinnor
MISSIONSSATSNING

Kristna afghaner: "Hör oss!"

Via vår mobilapp ”Norea Play”, 
som finns för iPhone och Android.

noreanytt trycks hos

info@atryck.se • www.atryck.se
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