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   1 Inledning 

1.1 Inledning 

Som tonåring med en längtan att bli missionär läste jag regelbundet olika 

missionstidningar, och rycktes med av den passion och spänning som präglade deras 

berättelser. Missionsorganisationen Ljus i Östers tidning var en av de publikationer jag 

läste, och jag minns att vittnesbörden, de personliga berättelserna om möten och livet med 

Gud särskilt gjorde intryck på mig.         

 Min passion för mission har fortsatt genom åren, mycket på grund av den inspiration jag 

fått genom att ta del av människors livsberättelser.  Att dela och ta del av berättelser, har 

det sagts, finns i vårt blod.
1
 Vi tänker i berättelseform, talar i berättelseform och skapar 

mening i våra liv genom berättelser. 
2
 Genom berättandet bearbetar vi och skapar ordning i 

den serie av upplevelser och händelser som är vårt liv. Samtidigt som berättandet formar 

vår identitet, 
3
 hjälper oss att se likheter och skillnader från andra, och skapar en känsla av 

gemenskap och samhörighet.
4
          

 Berättandet fyller också en mystisk- religiös, och kosmologisk funktion. Genom att dela 

och ta del av livshistorier förmedlar vi en världsbild och får möjlighet att delta i varats 

mysterium. 
5
 Kort sagt: våra livsberättelser gör oss till dem vi är och formar människor och 

världen omkring oss.            

 När jag ser på mitt eget liv kan jag identifiera särskilda faktorer som påverkat min 

livsinriktning, och mitt engagemang för mission. Sådant som jag mött i livet har, som jag 

ser det, använts av Gud att leda mig in på en viss väg.       

 Tankarna kring drivkrafterna i mitt eget missionsengagemang har väckt ett intresse för 

de faktorer som skapat och upprätthållit ett missionsengagemang hos andra. Genom att ta 

del av tre missionsarbetares livsberättelser vill jag därför söka förstå och lyfta fram några 

av de teman som format deras liv. 

 

 

                                                           
1 Atkinson, 2001, s 122 
2 Ibid. s 121 
3 Ibid. s 122  
4 Ibid. s 122 
5 Ibid. s 122 
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1.2 Syfte  

Syftet med min uppsats är att ta del av några missionsarbetares livsberättelser, med fokus 

på deras missionsengagemang, och att utifrån detta söka förstå och lyfta fram några av de 

teman som inspirerat till och upprätthållit deras engagemang för mission. Jag kommer 

också söka utreda hur detta engagemang, med de upplevelser det fört med sig, format 

informanternas liv och livsgärning.         

 I mitt val av informanter har jag fokuserat på människor som varit aktiva i 

missionsorganisationen Slaviska Missionen från slutet av 1960-talet och framåt.  

      

    1.3 Material.  

 Det material jag använt mig av är intervjuer gjorda med tre före detta Slaviska  Missionen 

medarbetare, samt historisk och annan litteratur utgiven av organisationen Ljus i Öster         

och / eller dess medarbetare. Utöver detta har jag använt mig av ett antal vetenskapliga 

artiklar kring evangelikal mission i Östeuropa och Ryssland. Lausannerörelsens olika 

bekännelsedokument, evangelikal missionsvetenskaplig litteratur, samt annan kristen 

litteratur som skildrar evangelikal fromhetstradition, och kristnas liv bakom järnridån. Jag 

har även använt mig av vetenskaplig litteratur kring forskningsintervjuer och 

livsberättelser. 

 

1.4 Metod och Disposition 

I mitt arbete har jag valt att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa 

intervjuer söker förstå världen utifrån undersökningspersonens synvinkel, och avslöja 

dennes levda värld. 
6
 I forskningsintervjun konstrueras kunskap i interaktionen mellan 

intervjuare och informant, och målet med intervjuerna har varit att erhålla beskrivningar av 

informantens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen.
7
  

  

 

                                                           
6 Kvale & Brinkmann, 2009, s 17  
7 Ibid. s 18, 10 
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Sedan jag beskrivit centrala teman i informanternas livsvärld har jag sökt analysera 

deras betydelse för skapandet och formandet av denna livsvärld.
8
 Den främsta fördelen 

med en kvalitativ metod är, utifrån mitt syfte, att den individuella livsberättelsen kommer 

till sin rätt på ett annat sätt än genom arbete med andra metoder.     

 Objektiva sanningar när det gäller faktauppgifter är, även om jag har förtroende för 

mina informanters ärlighet, ovidkommande för själva studien. Den kvalitativa 

forskningsintervjun, influerad av fenomonologin, fokuserar på världen så som den 

uppfattas och skildras av informanten. Detta utifrån teorin att det som är relevant är 

verkligheten så som människor uppfattar den.
9
        

 Intervjuerna har varit halvstrukturerade. Det vill säga varken varit lika ett vanligt 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär.
10

 Istället har informanterna relativt fritt fått 

dela sina livsberättelser, utifrån frågor kring vissa teman.
11

     

 Jag har valt att begränsa min studie till informanter som arbetat inom dåvarande 

Slaviska Missionen, numera Ljus i Öster, från 1960-talet och framåt. Det avgränsade 

område där mina informanter verkat borgar för en gemensam grundsyn när det gäller den 

kristna tron och synen på mission.
12

 Detta är i linje med den kvalitativa metod jag valt, och 

är en, utifrån uppsatsens begränsningar, lättare genomförbar uppgift än att studera flera 

olika sammanhang.            

 Intervjuerna har kretsat kring vad som inspirerat informanterna till ett 

missionsengagemang, hur detta engagemang tagit sig uttryck, samt hur engagemanget 

påverkat informanternas liv och hur det eventuellt förändrats. I mitt urval av informanter 

har jag kontaktat Ljus i Östers svenska kontor som förmedlat kontakt med de informanter 

de tyckt varit lämpliga, i bemärkelsen mest insatta i Slaviska Missionens verksamhet 

bakom järnridån, samt när det gäller geografisk närhet till mig som intervjuare.   

 Gällande redovisandet av mitt material kommer jag att behandla detta under olika 

teman, som jag ansett särskilt framträdande i mina intervjuer.  

 

                                                           
8 Ibid. s 43 
9 Kvale & Brinkmann, 2009, s 42 
10 Ibid. s 43 
11 Ibid. s 43 
12 Ljus i Öster/ Slaviska Missionen är en evangelikal missionsorganisation som bekänner sig till 
Lausannedeklarationen. Se. ex: Ljus i Östers handbok - till alla folk, 2008, s 4 
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Under varje temarubrik sammanfattas det i informanternas berättelser som särskilt rör 

temat. Därefter följer min analys kring temats betydelse för informanternas 

missionsengagemang.  Temana redovisas utan någon given ordning.   

 Mina informanter framträder med sina riktiga namn, och de har gått igenom och 

godkänt transkriptionerna av de intervjuer som gjorts med dem.    

 Mina informanter har ibland använt namnet Slaviska Missionen, och ibland det nya 

namnet Ljus i Öster, när de talat om den organisation där de engagerat sig. Jag har i dessa 

fall valt att återge informantens ordval, även om det skulle vara en anakronism. Vidare har 

de olika informanterna haft mer eller mindre att säga kring de olika temana, och är därmed 

mer eller mindre framträdande i behandlingen av dessa. 

 

1.5 Forskningsläget  

Gunilla Gunner vid Södertörns högskola är involverad i ett forskningsprojekt som 

behandlar mötet mellan svenska protestantiska missionsorganisationer, däribland Ljus i 

Öster, och protestantiska kyrkor i Sovjetunionen, Ryssland och Ukraina.
13

 Projektet 

studerar hur dessa möten upplevts både ur ett svenskt och inhemskt perspektiv, och hur de 

fått identiteter och etablerade kategorier som kristen, icke- kristen att omdefinieras.
14

 

 Inom studiens ram kommer Gunner att behandla Slaviska Missionens/ Ljus i Östers 

utveckling framförallt efter 1990, samtidigt som hon kommer att ge en historisk 

sammanfattning.
15

            

 Vidare har historikern Lars I Andersson i sin studie: Mellan Katyn och Auschwitz 

behandlat Slaviska Missionens, dåvarande Rysslandsmissionens, reaktioner på bolsjevism 

och nationalsocialism under åren 1919- 1945. 
16

       

 I publikation nummer 35 av serien Studia missionalia Upsaliensia har också utkommit 

en bok kring Svenska Missionsförbundets mission i Östturkestan, där Nils Fredrik Höijer, 

Slaviska Missionens grundare förekommer.
17

       

                                                           
13 Gunner mfl. 2007, Projektansökan till Östersjöstiftelsen, s 2 
14 Ibid. s 2 
15 Mail från Gunner till författaren, 2012-05-09, Gunner mfl. 2007, Projektansökan till Östersjöstiftelsen, s 4 
16 Andersson, Lars I. Mellan Katyn och Auschwitz: Rysslandsmissionen, Bolsjevismen och Nationalsocialismen 
1919-1945. Lund, Sekels bokförlag. 2006. 
17 
1892-1938. Stockholm, Gummesson. 1981.  
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 En rad historiska och biografiska verk har också producerats av organisationen Ljus i 

Öster, och dess medarbetare. Dessa verk fokuserar i regel på inspiration för mission, samt 

skildringar av missionens verksamhet. 
18

         

 Internationellt har forskning bedrivits med inriktning på evangelikal 

missionsspiritualitet. 
19

Det finns dock ingen forskning kring spiritualiteten och det 

personliga engagemanget hos de människor som engagerat sig i Slaviska Missionen. Det är 

därför min förhoppning att denna uppsats skall kunna dokumentera och ge exempel på 

spiritualiteten hos några av medarbetarna bakom organisationen Slaviska Missionen, och 

det engagemang de haft bakom järnridån. 

 

2 Kontext 

2.1 Bakgrund Slaviska Missionen  

Slaviska Missionen, nuvarande Ljus i Öster, är en ekumenisk, evangelikal, 

missionsorganisation med Lausannedeklarationen som grund.
20

 Missionen grundades år 

1903, med Nils- Fredrik Höijer en av Svenska Missionsförbundets första missionärer som 

ledare och förgrundsgestalt.
21

         

 Höijer som under sitt liv var verksam i flera olika länder och kontinenter sändes år 1880 

ut som missionär till de svenska sjömännen, i den ryska hamnstaden, Kronstadt.
22

 Höijer 

var oförvägen, initiativrik och passionerad, och rönte stor framgång med sin verksamhet på 

flera av de platser där han verkade. Framgången för Höijers förkunnelse och 

församlingsverksamhet ledde dock till motstånd från både de etablerade lutherska, 

ortodoxa kyrkorna och av de ryska myndigheterna.
23

  

 

 

                                                           
18 Se. ex. Fritzon, 2003, 2010 etcetera. 
19 Spiritualitet: en viss andlighet så som den konkret tar sig uttryck i den troendes liv.                                           
Se National Encyklopedin, 1995, band 17, s 138 
20 Ljus i Östers Handbok- Till alla folk, 2008, s 4 
21 Missionen bildades under namnet: Kommiten för evangelisk mission i Ryssland. Fritzon, 2010, s 28,139-
149   
22 Ibid. s 28 
23 Ibid. s 41, 47-48, 68-70  
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Därför tvingades Höijer och hans medarbetare ofta bryta upp från de platser där de 

verkade.
24

 Med tiden kom Höijer att arbeta bland prostituerade i Petersburg, 
25

 med 

evangelisk verksamhet, församlingsarbete, predikantskola etcetera i nuvarande Azerbadjan, 

Georgien, Armenien, Iran och Ukraina.
26

 Han gjorde också flera, och långa 

rekognoseringsresor i Centralasien, och Kina
27

        

 Pionjärens självständighet i olika frågor väckte ogillande inom Svenska 

Missionsförbundet, och 1901 avskedades han som förbundets missionär. 
28

 Engagemanget 

för mission i Ryssland fortsatte dock genom föredrag och inspirationsmöten. 1902 Utsågs 

Höijer till de ryska evangeliska församlingarnas sändebud till kristenheten i Europa och 

Amerika.
29

 Därefter kom han att verka för missionens sak genom den i Sverige bildade 

kommiten, och runtom i Västeuropa, och Amerika.      

 Den ryska revolutionen, och första världskriget, kom att stänga dörrarna för missionärer 

till Ryssland. Då sökte Höijer, med en egenbyggd båt, ta sig från Alaska till Sibirien. Båten 

gick på grund, men de ombordvarande kunde räddas. Den sextioåtta - årige Höijer var dock 

medtagen och nedkyld, och dog strax därefter.
30

 Då hade han verkat fyrtiofem år i 

Ryssland och Sibirien.           

 Den i Sverige bildade kommiten, blivande Slaviska Missionen, kom i samarbete med 

liknande organisationer, i andra länder, att fortsätta arbetet.
31

Verksamhet förekom bland 

ryska krigsfångar och flyktingar i Tyskland, och genom bibelkurser, undervisande brev och 

bibeldistribution till Ryssland.
32

 Några ryska evangelister understöddes också. 
33

Under 

mellankrigstiden förbjöds bibeltryckning i Sovjetunionen, och de försök som gjordes att 

föra in Biblar stoppades. 
34

 Under en tid kunde privatpersoner skicka personliga packet, 

med ett par Biblar, eller livsmedel, kläder och skor till Ryssland.
35

  

 

                                                           
24 Ibid. s 68-70 
25 Ibid. s 53-54  
26 Fritzon, 2010, s 156 etcetera 
27 Ex. till Kashgar, och Östturkestan i Kina. 1891-1892. Fritzon, 2010, s 115-124  
28 Fritzon, 2010, s 104-105 
29 Ibid. s 137- 139  
30 Fritzon, 2003, s 76 
31 Ibid. s 117 
32 Adresser fick man genom hemvändande krigsfångar, som också försågs med Biblar när de lämnade 
Tyskland. Ibid. s 117   
33 Ibid. s 117 
34 Ibid. s 117 
35 Att packet nådde fram framgår av de tackbrev som missionen under åren mottagit. Ibid. s 118 
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Under mellankrigstiden fortsatte också arbetet bland ryska flyktingar runtom i världen.
36

 

Samtidigt kom missionens engagemang att sprida sig till andra länder. Exempelvis Polen 

där nationella evangelister understöddes, samtidigt som missionen ägnade sig åt 

bibelspridning. I och med andra världskriget bröts kontakterna, men återupptogs efter 

kriget, i kombination med nödhjälp.
37

          

 Missionens engagemang kom så att beröra ytterligare länder och folk, och 

bibelöversättning fogades till verksamheterna.
38

 Under sextio- sjuttio talet och fram till 

järnridåns fall kom framförallt ungdomar att engagera sig i bibelsmuggling i öst.
39

 

Smugglingen skedde genom ett löst knutet nätverk av ungdomar, medarbetare på Slaviska 

Missionen, och människor aktiva i andra missionsorganisationer. Det är under denna tid 

och framåt som mina informanter varit aktiva inom organisationen.    

 Efter järnridåns fall kom Slaviska Missionen att fokusera sitt arbete på att nå onådda 

folk med evangeliet, och att undervisa och träna kristna i de länder där man arbetade. I linje 

med breddningen av verksamhetsområden, och med tanke på att missionen nu arbetade 

med många icke slaviska folk, bytte Slaviska Missionen år 2000 namn till Ljus i Öster.
40

 

 Ljus i Öster arbetar idag i östra Europa, OSS länderna Mongoliet, Kina och Turkiet.  

Primära målgrupper för missionen är onådda folk samt barn och ungdomar. Merparten av 

arbetet sker genom utbildning, bibelskolor, stödd till nationella missionärer, 

Bibeltryckning, samt kristen television.
41

 

 

2.2 Den evangelikala miljön och dess särdrag 

Mina informanter har varit engagerade i en missionsorganisation som klassas som 

evangelikal. Utifrån sitt engagemang i denna organisation, och utifrån det som kommit 

fram i deras berättelser bör de också själva klassas som evangelikala kristna. Begreppet 

evangelikal har definierats på olika sätt, men betecknar i allmänhet, och i detta arbete, en 

protestantisk kristen, individ eller kyrka, med betoning på en personlig tro, omvändelse 

och relation till Kristus. 

                                                           
36 I Europa, och Kina. Ibid. s 130-131 
37 Fritzon, 2003, s 124 
38 Ibid. s 125 
39 Fritzon, 2003, s 100,134-135, 183-184  
40 Ibid. s 219  
41 Ljus i Östers Handbok- Till alla folk, 2008, s 4 
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 Evangelikalismen konstitueras också av tron på Bibeln som Guds inspirerade ord, och den 

enda och fullständiga auktoriteten för det kristna livet, samt tanken på Kristus som den enda 

vägen till frälsning.  En särskild prioritet ges också åt missionsbefallningen, vilket primärt 

tar sig uttryck i evangelisation, predikande av evangeliet, bland dem som inte bekänner, 

eller hört om Kristus.
42

 Att sprida evangeliet med resultatet att människor kommer till tro, 

och att församlingar bildas, tillsammans med upprättelse av människors sociala och fysiska 

värld är det som anses konstituera, och definiera, missionsbefallningen. Största betoningen 

ligger dock, som nämnts, på evangelisation.         

 Den traditionella, och i allmänhet vedertagna definitionen för en missionär, har i 

evangelikala kretsar varit: en person som verkar för och förkunnar evangeliet i en annan 

kultur än sin egen. En missionär lever ofta, men måste inte, i ett annat land än där den 

föddes. Socialt utvecklingsarbete är ofta en integrerad del av missionsarbetet, men är 

avhängig från evangeliets predikande inte att ses som en missionstjänst.     

Nationella missionärer är: kristna förkunnare som predikar evangeliet i sitt eget land bland 

andra folkslag, eller i andra geografiska områden än därifrån de kommer. Begreppet 

används i regel i Europa och Nord- Amerika som en relativt löst definierad beteckning på 

missionärer/förkunnare i de länder där man bedriver mission.     

 Slaviska Missionen, nuvarande Ljus i Öster, liksom många av de kyrkor och 

missionsorganisationer som betraktas som evangelikala ansluter sig till den så kallade 

Lausannedeklarationen. Denna ekumeniska trosbekännelse författades vid the Lausanne 

Congress on World Evangelisation, som hölls i Lausanne Schweiz, 1974.   

 Inbjudare till konferensen, som förde samman över 4000 kyrko- missionsledare och 

teologer från mer än 150 länder, var den amerikanske världsevangelisten Billy Graham. 

Huvudförfattare till trosbekännelsen var den anglikanske teologen John Stott. 

 Deklarationen slår fast traditionella evangelikala trosatser kring Bibeln som Guds Ord, 

Kristi universalitet, vikten av evangelisation, personlig omvändelse och Kristi återkomst. 

  

 

                                                           
42 Websters Dictionary. http://www.webster-dictionary.net/definition/Evangelical (2012-05-23) Joshua 
Project. http://www.joshuaproject.net/definitions.php ( 2012-05-23) Wheaton College: Institute for the study 
of American evangelicals. http://isae.wheaton.edu/defining-evangelicalism/defining-the-ter 
m-in-contemporary-times/ (2012-05-23) 

http://www.webster-dictionary.net/definition/Evangelical
http://www.joshuaproject.net/definitions.php
http://isae.wheaton.edu/defining-evangelicalism/defining-the-term-in-contemporary-times/
http://isae.wheaton.edu/defining-evangelicalism/defining-the-term-in-contemporary-times/
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Utöver detta betonas vikten av enhet och samarbete för att uppfylla missionsbefallningen. 

Att kristna tar ett socialt ansvar ses som viktigt, liksom den Helige Andes aktivitet och 

ledning i världsevangelisationen. Vidare uppmanas kristna att skilja mellan evangeliet och 

sin egen kultur, och att träna och uppmuntra nationellt ledarskap i sitt missionsarbete. 

Deklarationen slår även fast att kristenheten befinner sig i en andlig strid, och att kyrkan 

inte får hänfalla åt manipulation eller kompromissa med evangeliet.
43

    

 Begreppen väckelse, och på senare tid onådda folk är också viktiga i den evangelikala 

begreppsvärlden, och återkommande i intervjumaterialet. Väckelse har från början syftat på 

uppvaknande och massomvändelser till Kristus, i redan kristna områden. Till vardags 

används det dock om alla större massrörelser till Kristus.     

 Onådda folk har kommit att syfta på de folkslag vars hela population är mindre än två 

procent kristen. Dessa har kommit i särskilt fokus för evangelikalt missionsintresse på 

senare år.
44

           

 Utmärkande för evangelikala sammanhang är också den vikt som läggs vid den 

personliga livsberättelsen. Gud anses ha en tanke och plan för varje människa, och den 

kristne som lever med Gud kommer att leva detta liv, vilket ärar Gud, samtidigt som det blir 

det bästa möjliga, för individen själv och för andra.  Därmed tolkas händelser och 

upplevelser i livet som en del av något större, av en helhet där Jesus är centrum och den 

som leder historien och individen mot sitt mål. Detta ger evangelikala kristna ett tydligt 

script utifrån vilken de tolkar och förstår det de möter, såväl som sina egna livsberättelser.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 The Lausanne Covenant (Juli 16-25, 1974) 
44

 Winter & Koch, 2006, s 509 - 524 
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3 Teman i informanternas missionsengagemang 

3.1 Det stora äventyret 

Gertrud refererar fritt till Filliperbrevet 2:13 och säger att Gud är den som lägger ned i oss 

vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Redan som barn, innan hon hade hört 

ordet mission, hade hon ett intresse att lära känna andra länder och folk. Gertrud växte upp 

på landet i Mellansverige, och hade inga egentliga utblickar över världen. Den längsta 

resan under barndomen var en skolresa på tre- fyra mil högst. Samtidigt upplevde hon att 

det fanns något inom henne som drog utåt. 

 

Och bara detta att få sätta mig i min styvfars bil och åka ett ärende ngn mil hit och 

dit, väckte en sådan entusiasm hos mig. Jag ville se, vad är bortom nästa krök. Det 

fanns en upptäckarglädje inom mig, som gjorde utslag även i dem små sakerna, och 

det här växte hela tiden under min uppväxt. 

 

Gertrud hade inga filmstjärnor, eller musiker som idoler. Istället var det 

forskningsresanden som hon såg upp till, och hon tyckte om att läsa om onådda folkslag. 

Hennes föräldrar visste att om hon skulle bli glad för något så skulle de köpa en bok av en 

forskningsresande. Hon läste böcker av Sven Hedin, och av franska forskningsresanden 

som skrev om Papua Nya Guinea, och Sydamerikas indianer.     

 Vid ett tillfälle fick hon träffa Bengt Danielsson, som rest och skrivit böcker om 

Polynesien. Det var en stor upplevelse att få hälsa på honom, och att få köpa signerade 

böcker. När Jesus kom in i hennes liv trodde dock Gertrud att hon måste lägga sina 

drömmar om forskningsresande åt sidan. Det var inte utan besvikelse, men att följa Jesus 

var första prioritet.            

 Efter några år kom Gertrud efter att ha verkat som frälsningsofficer, och kårledare, att 

hamna som medarbetare på Slaviska Missionen. Därefter har hon regelbundet rest runtom i 

Europa och Asien, för att inspirera till hjälp för förföljda kristna, mission till onådda, 

undervisa på bibelskolor, och för att själv dela evangeliet. Under perioder har hon varit ute 

och rest halva året.            
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Stig som är uppvuxen i en kristen familj tror att han burit med sig engagemanget för 

mission från söndagskolan, och barnsben. Redan då upplevde han att det var viktigt att det 

kristna budskapet skulle nå ut i världen. Via Gertrud kom han i kontakt med Slaviska 

Missionen, och fick veta vad hon och missionen gjorde.      

 Detta att få kontakt med andra platser var något som tilltalade honom, och Stig kände att 

det var något som han också skulle vilja uppleva och vara med om. Så en dag fanns en 

plats ledig på Slaviska Missionen. Gertrud uppmuntrade Stig att söka tjänsten, vilket han 

gjorde med positivt resultat. Utöver arbetet som kontorschef på Slaviska Missionen kom 

Stig att engagera sig i bibelsmuggling bakom järnridån. Han blev också en kontaktlänk till 

kristna som ägnade sig åt reseverksamhet österut. Det var väldigt spännande, men han 

betonar att spänningen inte var det viktigaste. Den stora drivkraften var människornas 

behov av Guds ord, och svårigheterna de gick igenom.      

 Under resverksamheten fick smugglarna reda på hur myndigheterna kunde ta barnen 

ifrån kristna familjer och en del andra obehagliga saker. Då var det inte längre spännande 

utan ruskigt, och smugglarna var måna om att föra ut information om de kristnas situation 

till västvärlden.
45

 

 

Analys           

Både Gertrud och Stig tycks på det klara med att deras upptäckarlusta och längtan efter 

spänning varit en faktor som bidragit till att forma deras missionskallelse. Det har inte varit 

den primära faktorn, men det är tydligt att den funnits med och väckt längtan att engagera 

sig i mission. Särskilt i begynnelsestadiet.         

 Då liksom nu var äventyret, de starka känslorna genom upplevelser och områden 

bortom det hemvana, starkt tilldragande på framförallt de unga. Kritikerna mot till 

exempelvis bibelsmugglingen bakom järnridån hade nog rätt när de hävdade att, de unga, 

smugglarna drevs av äventyrslusta.
46

  Något som smugglare själva, i alla fall idag, villigt 

erkänner.
47

 Äventyret lockade och inbjöd säkerligen till engagemang i missionsarbete.                                                              

 Viktigast, och mest bestående, var dock solidariteten med de utsatta kristna i öst, och 

det som man uppfattade som Kristi befallning.  

                                                           
45 Ex. på brev och information som kom världen till del genom Slaviska Missionen är: Rådet för de fångnas 
släktingars brev till FN:s generalsekreterare U Thant., A Milits, 1973, s 37- 62, Domstolsprotokoll för Aida 
Skripnikova, som dömdes för distribution av biblar etcetera. Fritzon, 2003,s 139, 43-49. Milits, 1973, s 37-62  
46 Fritzon, 2003, s 188  
47 Fritzon, 2003, s 25  
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När det kontrollerade och behagliga äventyret övergick till att, som Stig säger, bli ruskigt, 

då var det de andra faktorerna som fick de engagerade att fortsätta.     

 Som inspiration i den allmänna missionsuppgiften tycks det dock stå klart, kanhända 

ganska givet, att äventyrslystnad och upptäckarglädje är och förblir ett viktigt incitament 

när det gäller missionsengagemang. Kanhända är missionären, mer än andra, en som inte 

nöjer sig med tillvaron som den är, utan en som drömmer om det som är bortom nästa 

krök. 

 

     3.2 De idealkristna 

Gång på gång återkommer informanterna till sin beundran av de kristna bakom järn och 

bamburidån. De kristna i öst har påverkat informanterna. Både det personliga kristna livet, 

och missionstjänsten, har tagit intryck av de troende bakom järnridån. Det som väckt 

intresse och passion för att hjälpa de förföljda kristna har varit berättelserna om deras 

lidande, och den uthållighet och trofasthet som de uppvisat under förföljelse.   

 Gertrud berättar hur hon på allvar fick upp ögonen för de förföljda kristna genom en 

bok om vår tids martyrer. Hon läste om en pastor som torterades till döds i Sibirien, och 

om hur man skar ut hans tunga för att han predikat evangeliet.
48

 Så såg hon på fotot av 

honom, hans fru och fyra små barn.  

 

…då pang bara. Då kände jag deras nöd angår mig. Och inte bara den familjens utan 

de kristnas nöd i Ryssland angår mig. Jag kände… det gjorde något väldigt djupt i 

mig. Jag kände det här kan jag inte ta mig ur. 

 

Det engagemang som började med insikten om de östkristnas utsatta situation ledde till 

mer bokläsande, bön och informationsarbete. Detta kulminerade sedan i aktiv tjänst på 

Slaviska Missionen.            

 Stig berättar att första resan han gjorde till Östberlin totalt överväldigade honom. Han 

fick klart för sig att de människor han mötte verkligen var kristna, djupt kristna. 

  

 

                                                           
48

 Pastor Nikolaj Chmara. Fritzon, 2003, s 147  
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Trots svårigheter i skolan och på andra sätt var man inte rädda utan gick öppet ut och 

talade om att man var kristen, säger han. 

 Det fanns ett mod som Stig beundrade, och som han skulle velat se mer av i Sverige. 

 Wilgot är inne på samma linje och nämner de östkristnas uppoffringar och radikala 

kristna liv mitt under umbäranden och förföljelse som en stor inspiration. Att de var 

frimodiga och vågade stå upp och vittna om sin tro har gjort intryck. Wilgot har särskilt 

rest mycket i Kina och han anser att de kristna där lever närmare det nytestamentliga livet 

än vad kristna gör i Västeuropa.          

 Samtidigt betonar han att dessa kristna inte på något sätt är fullkomliga. Kristna i väst 

kan ha en uppfattning att de kristna i öst lever till hundra procent som man skall, och att 

allt är fantastiskt. Så är det inte, de är också människor, säger han.     

 De möter frestelser, och kan falla, och de lever av Guds nåd, menar Wilgot. Han 

erkänner att han ibland stört sig på vissa saker hos de öst- kristna, men de har testats och 

prövats mer än vad kristna i Sverige har gjort, och i många fall har de hållit provet. 

Därmed är de förebilder, menar han. Stig gör en jämförelse mellan rädisor och rödbetor. 

En rädisa är vit inuti och röd på utsidan, medans en rödbeta är röd helt igenom. Många 

kristna, menar han, har två olika sätt att leva: ett i kyrkan, och ett annat resten av tiden. De 

kristna i öst var rödbetor, de var röda helt igenom. De var helgjutna, genomkristna. 

 Gertrud påverkades på ett annat sätt. För henne blev de östkristnas lidande till tröst och 

uppmuntran. Som ny i tron hade hon läst om förföljelse i Bibeln, och hon fruktade att hon 

inte skulle klara av att ge sitt liv för evangeliet. När hon läste om, och senare fick möta de 

förfölja kristna stärktes hennes tro. De berättade om hur de känt Guds närvaro mitt i de 

svåraste förhållanden, och deras vittnesbörd gav Gertrud en trygghet.    

 Hon förstod, berättar hon, att Gud skulle ge nåd att kunna utstå förföljelse när man stod 

inför den. Om hon skulle möta samma sorts svårigheter skulle hon också få uppleva 

samma nåd som de kristna bakom järnridån.  
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Analys 
 

Genom kyrkans historia har helgon och martyrberättelser inspirerat och utmanat kristna att 

söka leva ett mer överlåtet och radikalt kristet liv. Berättelser om människor som gett upp 

allt, till och med livet, för trons skull rör något djupt inom oss. Det verkar också 

attraherande på icke troende. Något kyrkofadern Tertullianus påminde om då han kallade 

de kristnas, martyrernas, blod för utsäde.
49

               

 De östkristnas situation och liv har väckt två känslor och drivkrafter hos informanterna.  

Medlidande och beundran. Samt vilja till aktiv hjälp, och till efterliknande. De östkristna 

var offer för förtryck, tortyr och död, och de levde ett liv präglat av lidande och en 

beskuren frihet. Detta har skapat medlidande. Så som i fallet med Gertrud och berättelsen 

om den ryske martyren. Medlidandet uppstod i identifikationen med de människor man 

mött eller hört talas om. Här har sannolikt sådana saker som detaljerade beskrivningar av 

deras lidande, foton på deras familjer, samt det faktum att de är trossyskon ytterligare 

sporrat till engagemang.           

 Samtidigt var de kristna i öst förebilder som man såg på med beundran, och ibland 

nästan avund. Det tycktes som att de kristna bakom järnridån levde det kristna livet mer på 

riktigt. Under de religionsfientliga kommunistiska regimerna tvingades de troende att ta 

ställning på ett annat sätt än i exempelvis Sverige.       

  Visserligen fanns det dem som kompromissade med regimerna, men de blev inte 

martyrer, och deras berättelser skulle aldrig tryckas eller inspirera dem som längtade efter 

ett överlåtet kristet liv. Lidandet och svårigheterna de kristna ställdes inför bidrog sannolikt 

till en av två saker. De troendes religiösa intresse och engagemang avtog eller 

intensifierades. Ställda inför valet att leva, som man uppfattade det, ett sant kristet liv, eller 

ett liv i kompromissande valde många det första. Detta val kom att prägla livet mer än för 

de kristna i väst, som kunde utöva sin tro i frihet. De som valde att engagera sig i den 

underjordiska kyrkan, och dess verksamhet, räknade med att lida, och kom att se det som 

en naturlig del av det kristna livet.
50

I detta lidande sökte sig de troende närmare varandra 

och fann tröst och styrka i den gemensamma tron, och genom Bibeln och bönen.  

  

                                                           
49

 Hill, 2008, s 56          
 
50 Bengtsson, 1990, s 152 
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Synen på lidandet som en naturlig del av det kristna livet bidrog antagligen också till att 

de kristna bakom järnridån hade mer av ett hinsidesmotiv i sin spiritualitet
51

, och ett större 

fokus på Guds ära och kallelse, än på vad Gud kunde göra för individen. 
52

Denna mer 

Gudscentrerade spiritualitet, och den frimodighet den bar med sig, gjorde ett starkt intryck 

på svenska kristna, och sporrade informanterna till efterliknande i frimodighet och 

överlåtelse till Kristus. 

     

     3.3 Jesus för världen 

Wilgot upplevde sin kallelse till mission när han för första gången i sitt liv möte en afrikan. 

Det var en sydafrikan som var på besök i Sverige, och det talades om behoven i Sydafrika. 

Då upplevde Wilgot att han skulle jobba med att föra ut evangelium i världen. 

 

Jag minns än idag att det sjungs sången: på en avlägsen höjd, det urgamla korset. Det 

har Gud gjort för mig, vad har du gjort för mig? Det blev liksom en fråga till mig. 

Ok, jag vill göra allt för att sprida denna glädje, detta evangelium som har visats oss 

genom Jesus som dog för oss. Och det blev den första globala kopplingen. Och 

sedan så fick jag reda på behoven, jag tror att det har styrt mig väldigt mycket också. 

Just med behoven, det är en kallelse i sig tycker jag. 

 

Wilgot betonar att det som drivit honom genom åren är viljan att se evangeliet nå ut till 

folken. Det smärtar honom när vissa kyrkor i väst menar att det finns många vägar till Gud. 

Själv ser han Jesus som enda vägen till Gud, och det har drivit honom i hans 

missionsengagemang. Om Jesus inte är enda vägen, kan man fråga sig varför man 

överhuvudtaget skall missionera, menar han. Då skulle det räcka med social 

hjälpverksamhet.  

Att hjälpa människor fysiskt ser han som viktigt, och det är något som Ljus i Öster 

genom åren har sysslat med. Det har dock aldrig ruckats på sanningen att Jesus Kristus 

kom för att frälsa människor till sitt rike, säger han. Wilgot menar att den sanningen har 

varit drivande för medarbetarna i Slaviska Missionen, liksom för de kristna i öst.  De 

senare, hävdar han, har den tron mycket starkare än ”vi.”  

                                                           
51 Wurmbrand, 1972, s 53-54, Milits, 1973,s 87( artikel tryckt i den ryska tidskriften Smena 4.12 1962.) 
52 Wurmbrand, 1972, s107 
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Gällande förhållandet mellan socialt arbete och evangelisation förklarar Wilgot att vi, 

underförstått Slaviska Missionen, alltid sett det som en enhet, och inte velat skilja det ena 

från det andra. Det hör ihop, och det gjorde det i Nya testamentet när Jesus vandrade här, 

säger han. 

 

Märk väl när han hade bespisat människor, 5000, 4000 vid två olika tillfällen. Vad 

står det sedan? Jo då talade han med dem om Livets Ord, han talade med dem om 

Livets Bröd. Om vikten av att bli förändrade i hjärtat. Han nöjde sig inte med att 

bara ge dem mat för dagen. Han förkunnade, han predikade för dem. Och det där tror 

jag måste gå hand i hand 

 

 

När järnridån föll kunde Slaviska Missionen starta bibelskolor i före detta 

Sovjetunionen, och på andra håll. Bland annat hade man när ridån föll startat ett institut i 

Kolmården. Tanken var från början att västerländska missionärer skulle få sin träning där, 

och sedan resa österut. Nu kunde Slaviska Missionen istället inbjuda kristna österifrån att 

komma till institutet och få inspiration och utbildning kring mission bland de onådda 

folken.              

 Gertrud som rest under många år i Asien, och som hade kunskap om de olika 

världsreligionerna fick börja undervisa om dessa. I Sverige och på bibelskolor ute på 

missionsfältet. Gertrud betonar vikten av att kristna lär sig om andra religioner och annan 

andlighet som man möter ute på missionsfälten, men nu också här hemma. Vi är kallade att 

vara människofiskare säger hon. Därför behöver vi lära oss om fisken. Hur man skall 

förklara evangeliet så att de förstår. Hon talar också om vikten av att kontextualisera 

evangeliet bland olika folkgrupper.         

 En stor inspiration under åren har varit de teamresor, med framförallt unga människor, 

som hon lett till Ryssland och Asien. En hel del av dem som följde med på resorna har 

sedan gått vidare i missionsarbete, berättar hon. I sommar skall Gertrud vara talare på en 

kristen ungdomskonferens i södra Sverige. Hon är inbjuden för att inspirera för mission. 
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     Analys  

Den kanske viktigaste drivkraften till informanternas missionsengagemang för onådda folk 

har varit deras upplevelse och överlåtelse till Kristus. Det var i tacksamhet till Gud, för det 

Jesus gjorde på korset, som Wilgot beslöt sig för att föra ut evangelium, det glada 

budskapet, i världen. Informanterna har vigt sina liv åt mission för att man tror att Gud vill 

göra människor till sina barn, och för att människor behöver Kristus.    

 Deras spiritualitet och tro är i linje med Lausannedeklarationen, som också är Ljus i 

Östers trosbekännelse. Bibeln ses som Guds auktoritativa och ofelbara ord, och som den 

enda ofelbara regeln för tro och liv.
53

 När Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. 

Ingen kommer till Fadern utom genom mig”
54

 är det därför något som informanterna 

känner att de inte har rätt att pruta på.         

 I den Kristocentrism som präglar den evangelikala rörelsen ses Jesus som unik, och som 

den fulla uppenbarelsen av Gud. När han säger att han är vägen, sanningen och livet, 

menar han det bokstavligt och personifierat.
55

 Där religiösa pluralister ser den kristna 

uppenbarelsen som människors beskrivning av religiösa erfarenheter, ser evangelikala den 

kristna tron som den ultimata sanningen om Gud och mänskligheten.  

Denna sanning ses som uppenbarad av Gud, och inte primärt upptäckt av människor.
56

Ur 

en evangelikal synpunkt handlar den kristna tron om mer än att ta intryck av, eller söka 

leva efter Kristi lära. Tron, för en evangelikal kristen handlar om att få en personlig 

relation med Gud, genom Kristus. Kristi grundläggande kallelse, menar man är: ”följ 

mig”.
57

 Korset och uppståndelsen är själva kärnpunkten för informanterna, och för 

Lausannedeklarationen.             

 För en evangelikal kristen är mänskligheten förlorad i synd, men Jesus Kristus har 

genom sin död och uppståndelse öppnat upp en väg till Gud.
58

Det unika med den kristna 

tron, anses vara, att Gud själv kommer till oss och frälser oss från det destruktiva, och till 

det liv han skapat oss till.             

                                                           
53 The Lausanne Covenant, (Juli 16-25, 1974),  punkt 2 
54 Johannesevangeliet 14:6 (Bibel 2000), Winter, 2006, s 169-170 
55 Fernando, 2006, s170 
56 Ibid. s 170 
57 Fernando, 2006, s 171 
58 The Lausanne Covenant, (Juli 16-25, 1974),  punkt 3 
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Socialt och evangeliserande arbete ses som en helhet.
59

 Det krävs ingen kristen 

bekännelse för att få social hjälp, men både det sociala och evangeliserande arbetet anses 

vara ofrånkomliga dimensioner av missionsbefallningen. Dock ges evangelisation i regel 

första prioritet . Obalans när det gäller välstånd, mat och frihet leder till engagemang på det 

sociala området, och på samma sätt leder obalansen när det gäller kunskapen om Gud, 

genom Kristus Jesus, till engagemang i evangelisation.
60

     

 En av informanterna undervisar regelbundet om andra religioner. Detta sker i syfte att 

förstå och kunna möta människor på ett bättre sätt.  Genom kunskapen om specifika 

religioner och kulturer är det också lättare att nå och på ett effektivt sätt kunna presentera 

evangeliet för människor. Informanten betonar vikten av att kontextualisera evangeliet. 

Detta är också i linje med Lausannedeklarationen och dess betoning på åtskillnad mellan 

kultur och evangelium.           

  Enligt Lausannedeklarationen finns det som är gott och ont i alla kulturer.
61

 

Evangelikala missionsvetare betonar också att mycket i olika kulturer är i moralisk och 

andlig mening neutralt. De neutrala och goda kulturella särdragen, anser man, bör bejakas. 

Medans endast det som strider mot Bibeln behöver förkastas.
62

     

Därför, anser man, bör förkunnare sträva efter att skilja mellan evangeliet i sig självt, 

och sina kulturella preferenser. Samtidigt som de presenterar evangeliet på ett sätt som gör 

det gripbart och förståeligt i varje given kultur. 

 

3.4 Bibeln, böckerna och det skrivna ordet.  

Av informanternas berättelser framgår att litteratur, och framförallt sådan med 

uppbyggande biografisk karaktär, varit av avgörande betydelse när det gäller skapandet 

och upprätthållandet av ett missionsengagemang. Gertruds engagemang för de kristna i öst 

tog, som nämnts, fart i och med hennes läsning om martyrer i Ryssland. När hon fick 

boken ” vår tids martyrer” i sin hand hade hon redan prenumererat på tidningen Ljus i 

Öster en tid. Upplevelsen av engagemang och ansvar som hon fick vid sin läsning ledde till 

mer bokläsande kring de östkristnas situation. Böckerna kom från Slaviska Missionen.

                                                           
59 Ibid. punkt 4 och 5. 
60 Moffet, 2006, s 576 
61 The Lausanne Covenant, (Juli 16-25, 1974),  punkt 10 
62 Ibid. punkt 10,The Willobank report (Januari, 1978) punkt 5 -  Cultural barriers to the communication of 
the gospel 
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 Stigs engagemang började på ett likande sätt. En dag fick han boken ” Guds smugglare” 

av Gertrud, som då var kårledare i kåren där han var aktiv. Stig tog emot den, men var inte 

säker på att han skulle läsa den. När han kom hem blev han dock sjuk, och fick stanna 

hemma under en vecka. Under den tiden läste han ut boken två gånger. ”Guds smugglare” 

som är skriven av holländaren Anne van der Bijl,
63

 handlar om just det som Stig kom att 

ägna sig åt, bibelsmuggling bakom järnridån.
64

       

 Stig tycker om att läsa böcker, och han framhåller att det ger så mycket. Han har läst 

många biografier som han upplever påverkat honom, och han har i kåren där han är med 

ordnat ett litet bibliotek. Mycket av litteraturen kommer från Stig själv, och handlar om 

kristenheten i Sovjetunionen, Kina etcetera.        

 Stig understryker att den största drivkraften i smugglingen av biblar och kristen 

litteratur har varit att de kristna skulle få sina behov stillade. Att de skulle få något för sina 

själar. Detta ser Stig som en del av missionsbefallningen, att kristna skall få del av Guds 

Ord. Den djupa kristna tro som han såg hos de kristna i öst var byggd, anser han, på det 

fasta underlag som de hämtat i Bibeln.       

 Under ett par år var Wilgot verksam som missionär i Indien.
65

 Där spred han bland 

annat kristen litteratur, och kom vid ett tillfälle i kontakt med ryska sjömän. Den längtan 

efter Bibeln och kristen tro som han såg, efter ett i början kyligt mottagande, väckte hans 

passion för mission i öst. Wilgot har sedan särskilt engagerat sig i bibeltryckning till den, 

oregistrerade, kinesiska husförsamlingsrörelsen. Det trycks biblar, lagligt i landet, men de 

går i stort sett bara till de officiella kyrkorna, berättar han. För de stora och växande 

husförsamlingarna, anser Wilgot, att det är svårt att få tag på större mängder biblar. Han 

uppskattar att det finns behov av miljoner biblar, och de trycks också inne i Kina, 

inofficiellt, och med stöd från bland annat Ljus i Öster.                                                     

Wilgot har också varit med och gjort research för, samt skrivit några böcker kring mission, 

och Slaviska Missionens arbete.
66

Gertrud har just skrivit en bok kring nyandlighet. 

                                                           
63 

Också kallad broder Andreus, eller Andrew. Grundare av organisationen Open Doors, som på olika sätt 
arbetar med förföljda kristna runtom i världen. Fritzon, 2003, s 185 
64 Stig och smugglarna kring Slaviska Missionen kom också att samarbete med broder Andrew och hans 
organisation. Bland annat fick svenskarna hjälp att bygga om bilar, för att lättare kunna transportera in 
Biblar bakom järnridån. ( Intervjun med Stig – 10-05-10)  
65

 Wilgot var verksam via missionsorganisationen Operation Mobilisering, nuvarande Operation Mission.                   
(Intervjun med Wilgot- 10- 05- 11 ) 
66 Mäktig Gud i Kina, 2001. Lärdomar från en krutgubbe, 2008, (research för: Framåt ändå, 2003 Passion för 
det omöjliga, Nyupplaga 2010) 



22 

 

Analys 

Utifrån principen att Gud inte kan leda människor utifrån fakta som de inte känner till har 

Slaviska Missionen och andra evangelikala missionsorganisationer publicerat, och 

publicerar, böcker tänkta att ge kunskap och information om situationen i världen, och på 

missionsfälten.
67

 Dessa böcker skildrar ofta förföljda kristnas situation, och vittnesbörd om 

ett segrande kristet liv trots fängelse och tortyr, samt väckelse och stor församlingstillväxt. 

 Böckerna liknar på så sätt äldre tiders hagiografier, och vill stärka läsarens tro, och 

inspirera till ett mer överlåtet kristet liv. Samtidigt har litteraturen varit en inkomstkälla, 

och ett medel att väcka intresse att engagera sig för missionens sak.
68

 Utifrån 

informanternas berättelser tycks litteraturen haft önskad effekt, och gjort ett djupt intryck 

åtminstone på några läsare. De livsberättelser som förmedlas, inspirerar och inger läsaren 

tron att också denne kan leva samma liv som de idealkristna i böckerna. Utifrån mina 

informanters liv är det tydligt, att det i vis mån också blivit så.    

 Tron på Bibeln som Guds Ord, och en oundgänglig del av det kristna livet har inspirerat 

informanterna att på olika sätt engagera sig för att förföljda kristna, liksom onådda folk, 

skall få del av Bibeln. Var och en som vill, och på sitt eget språk. Att få del av Bibeln ser 

informanterna som en mänsklig rättighet, något som drivit dem till att engagera sig i, eller 

understödja bibelsmuggling. Om Bibeln är Guds Ord, och något som människor behöver 

för att få ro i själen, då är olika regimers ogillande oviktigt. Därför har informanterna svårt 

att förstå de kristna som kritiserat bibelsmuggling.       

 När motståndare betonat att kristna är kallade att lyda myndigheter och lagar, håller 

informanterna med. Dock, menar de, är det viktigare at lyda Gud än människor. När 

myndigheter vänder sig emot Bibeln och kristen litteratur, är det därför myndigheterna som 

får stryka på foten.           

 Erfarenheten av litteraturens effektivitet i förmedlande av visioner, kunskap och 

engagemang har sannolikt bidragit till att två av informanterna själva använt sig av detta 

verktyg för att spridda sitt budskap. 

 

                                                           
67 Citat tillskrivet David Bryant, ”God cannot lead you on the basis of facts that you do not know." –David 
Bryan 
68 Gouverneur, 2007, s 80  
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3.5 En missionerande spiritualitet 

Med spiritualitet menas i allmänhet andlighet, så som den tar sig uttryck i livet och dess 

konkreta uttryck så som dessa är relaterade till en bestämd trosövertygelse och till en 

religiös gemenskap. Termerna fromhet och fromhetsliv avser oftast individuella och 

emotionella moment i troslivet.
69

         

I samtalen med informanterna framträder en rad uttryck, praktiker och känslor som kan 

anses prägla deras olika spiritualiteter. Dessa uttryck varierar, förståeligt utifrån 

personlighet och församlingstillhörighet, men uppvisar också en rad likheter.  

 Gertrud berättar att inre tilltal, en inre vishet eller - icke fysisk upplevelse av Guds röst, 

varit viktiga i hennes liv och missionstjänst. Dessa tilltal, berättar hon, har ofta krävt 

stillhet och att hon sökt Herren i bön och fasta. Under dessa fasteperioder har Gertrud 

upplevt, att Herren talat, väglett, och gett kraft. Gertrud betonar att hon i sin missionstjänst 

på Slaviska Missionen inte fattade några stora beslut, eller reste ut någonstans utan att först 

be och fasta.               

På sina resor har hon sedan upplevt hur Gud bevarat, och att saker och ting fallit på 

plats. Att hon fick gå i förutberedda gärningar. Gertrud tycker även att det är viktigt att 

stanna upp och söka Herren. Det hon upplever som Guds under har också spelat en viktig 

roll i hennes liv och tjänst. Inte minst på det ekonomiska området.    

 Under perioder har Gertrud rest och arbetat utan lön, och har då erfarit att hennes böner 

besvarats, och att hon fått de pengar hon behövt, utan att be människor om det. 

 Informanterna upplever också att alla människor har en kallelse, en plats där de skall 

vara. Gud har ett syfte med vår vandring på jorden, säger Gertrud. Alla skall inte bli 

missionärer, men alla skall vi bli något i Guds rike, anser hon.     

 Eftersom Gertrud anser att Gud lägger ned i kristna vilja och gärning, för att Guds vilja 

skall ge, anser hon att exempelvis ungdomar bör söka i sitt inre, efter drömmar som kanske 

är från Gud. Wilgot anser också att alla kristna har en kallelse att arbeta som Guds 

medarbetare. Var man skall jobba kan dock dirigeras allt eftersom, anser han. Det är inte 

alltid det blir på en plats för livet, även om man upplever en kallelse till något. I sökandet 

efter Guds vilja skall den troende inte bara sitta still, och be Gud visa vägen konstaterar 

han. Wilgot anser att en kristen skall be, men också sätta sig i rörelse. 
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 National Encyklopedin, 1995, band 17, s 138 
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När man gör det kommer Gud att leda en säger han. Wilgot ger liknelsen av en båt, man 

måste ro för att komma någonstans och så sköter Gud rodret.     

 Frid och glädje är viktiga teman i informanternas spiritualitet. På sina resor, berättar  

Gertrud, har hon aldrig känt fruktan, utan hela tiden känt Guds frid. Visserligen kände hon 

oro innan hon åkte ut på sin första stora Asienresa, men då, berättar hon, fick hon uppleva 

ett möte med Gud, och fruktan togs ifrån henne. Hennes familj är inte heller orolig för 

henne när hon är ute och reser. De upplever att hon står under Guds beskydd.  

 I början av 1970-talet blev Wilgot och hans fru arresterade i Albanien. Frun som var 

gravid skickades hem, medans Wilgot blev kvar och hotades med livstids fängelse. Han 

släpptes efter några dagar, men under tiden i fängelset, berättar han, kände han glädje och 

tillfredställelse av att vara i Guds hand. På samma sätt som han kände sig när han var i 

norra Indien och blev stenad av muslimer.  

Då trodde Wilgot och hans vänner att de skulle dö, men när de bad fylldes de med en 

väldig glädje. Än idag kommer han ihåg händelsen, och han upplever det nästan som en 

helig stund. 

Tron på en personlig ond makt som står emot missionärer och Guds verk är 

återkommande. Mötet med de ryska sjömännen i Indien var det som väckte Wilgots 

passion för mission bakom järnridån. Den hotfulla attityd som de till en början visade, 

upplever Wilgot var den ondes försök att skrämma honom.     

 Gertrud betonar vikten av att känna de olika världsreligionerna, också för att det finns 

andliga krafter i dessa religioner. Därför tycker hon att det är viktigt att tala om den andliga 

bit som missionärer konfronteras med på fältet.      

 Bönen har varit en grundläggande del av informanternas liv och missionstjänst.                  

Stig och hans kamrater strävade efter att ta ut information om de kristnas situation bakom 

järnridån. Det fanns egentligen inget politiskt engagemang hos honom och hans 

medarbetare, istället var syftet att man ville att människor skulle gå in och be mer för de 

kristna i Östeuropa.            

 Wilgot upplever att hans missionstjänst, och relation till förföljda kristna, gett honom en 

fördjupad Gudsrelation, och en tacksamhet för den frihet som finns i Sverige. Kunskapen 

och kontakten med de förföljda kristna har varje dag aktualiserat behovet av att be för dem, 

säger han. 
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Analys         

Bönen är ett bärande element i informanternas fromhetsliv. Utifrån evangelikal synvinkel 

är bönen ett naturligt kommunikationsätt med Gud. Det är ett uttryck för en personlig 

relation, men också ett sätt att få vägledning, kraft och hjälp.     

 Bönen ses också som ett sätt att förändra omständigheter och situationer. För en 

evangelikal kristen är bön inte sista utvägen, utan det kraftfullaste medlet till förändring.
70

 Därmed var också det viktigaste syftet för Stig och hans medarbetare att engagera 

svenska troende i förbön för de kristna i öst. Förbönen sågs som starkare och mera 

avgörande än politiskt engagemang. Även om de två inte motsade varandra.  

 Informanterna bekräftar att deras böneliv fördjupats på grund av deras 

missionsengagemang.            

 De utmaningar de mött, i form av faror - till och med fängelse och stening, och det 

ansvar de känt gällande de förföljda kristna har sporrat dem att söka kraft och inspiration i 

relationen och bönen till Gud.         

 Friden och glädjen är stående inslag i en evangelikal spiritualitet. Det är något som det 

förkunnas om, och något som ses som en naturlig del av evangeliet. I en evangelikal miljö 

anses den som har Gud i sitt liv, känna frid och glädje. Kanske inte hela tiden, och överallt, 

men det anses finnas på djupet och bära de troende.      

 För Gertrud har friden varit avgörande i olika valsituationer. Vilan, och känslan av att 

något är riktigt, har setts som Guds vägledning, och på så sätt stärkt engagemanget och 

överlåtelsen till saken. På samma sätt har upplevelsen av att höra Guds röst gett en känsla 

att hon är på rätt väg, och att Gud är med och hjälper henne. Här har sökandet av Gud, 

genom fasta, att avstå från föda, och stillhet haft betydelse för formandet av Gudsmötena.
71

 Glädjen som Wilgot upplevde i fängelset och när han höll på att stenas, tolkades som en 

bekräftelse på att han var rätt. Glädjen blev en intäkt på att han var i Guds vilja, och att 

Gud brydde sig om och höll honom i sin hand.  

 

                                                           
70 Robb, 2006, s 147- 148, Silvoso, 2006, s 154 
71 

Stora delar av den evangelikala kristendomen, särskilt karismatiker, har lagt stor vikt vid fasta. Dock inte 
som i vissa fromhetstraditioner, som ett uttryck för bot eller bättring. Istället har fastan setts som ett sätt 
att komma närmare Gud, höra Guds röst och få del av Guds kraft. Cho,1985,s 13-14, 16, 101.                      
Den svenske världsmissionären Fredrik Fransson lär ha illustrerat vikten av fasta med följande citat: "If you 
are sick, fast and pray; if the language is hard to learn, fast and pray; if the people will not hear you, fast and 
pray, if you have nothing to eat, fast and pray."  



26 

 

De kraftfulla, positiva, emotionella upplevelserna, som Wilgot och Gertrud fått i och med 

sin missionstjänst, har gjort intryck på dem och naturligt nog stärkt deras engagemang för 

mission.             

 Gertrud och Wilgot skiljer sig något i synen på den kristnes specifika kallelse, uppgift, 

och hur man finner denna. Båda anser att Gud har uppgifter där den troende får vara med 

som medarbetare. Gertrud betonar den inre längtans betydelse, men också vikten av att 

uppleva Guds specifika ledning innan hon gett sig in i en uppgift, eller rest till en viss 

plats. I det som jag uppfattar som en traditionell pentekostal tradition har tilltal, både i små 

och stora frågor varit viktiga innan hon påbörjat ett engagemang. Wilgot däremot påpekar 

att den troende inte bara skall vänta på Guds direkta ledning, utan be och handla. I denna 

kombination av bön och handling, efter bästa förstånd, uppfattar han att Gud kommer att 

leda. Här framträder den vägledningsspiritualitet som präglat exempelvis Operation 

Mission.              

 Inom traditionell pentekostalism, liksom andra delar av frikyrkligheten, har betoningen 

legat på en personligt upplevd missionskallelse. Operation Mission, och liknande 

parakyrkliga organisationer, har dock istället lagt tonvikten på det kollektiva i 

missionsbefallningen, och i dessa sammanhang har det ibland sagts att man behöver en 

kallelse inte för att bli missionär, utan för att stanna hemma.
72

 Proaktivitet, och att man 

reser sig ur fåtöljen för att ta del i det som Gud, genom sitt Ord, redan kallat en till kan 

sägas vara dominerande motiv i dessa rörelser.
73

       

 Tron på en personlig ond makt är genomgående i en evangelikal kristendomstyp, och 

återfinns också hos informanterna. Denna onda makt ses som Guds motståndare, dock 

underlägsen Gud.  Evangelikala kristna tror att det under fienden, eller djävulen, finns en 

mängd onda andar, eller demoner, som ständigt försöker skada människor och bekämpa 

Guds vilja.
74

 Kyrkan är ständigt involverad i en andlig strid gentemot dessa makter.
75

 

  

                                                           
 
72 

Se exempelvis häftet: why you should go to the mission field , av sångaren Keith Green, 
http://www.lastdaysministries.com/Articles/1000008651/Last_Days_Ministries/LDM/Discipleship_Teaching

s/Keith_Green/Why_YOU_Should.aspx ( 24-05-12) 
73 Verwer, 2001, s 40-42 
74 Robb, 2006, s 146 
75 The Lausanne Covenant ( Juli 16-25, 1974),  punkt 12. 

http://www.lastdaysministries.com/Articles/1000008651/Last_Days_Ministries/LDM/Discipleship_Teachings/Keith_Green/Why_YOU_Should.aspx
http://www.lastdaysministries.com/Articles/1000008651/Last_Days_Ministries/LDM/Discipleship_Teachings/Keith_Green/Why_YOU_Should.aspx
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 Det är vanligt för evangelikala att motstånd och svårigheter som möter en tolkas som 

uttryck för fiendens försök att underminera Guds verk och vilja. Till vilken grad denna 

tolkningsnyckel används varierar förstås, dock är fiendens aktivitet något som ses som en 

självklarhet. Det var denna fiendens aktivitet som Wilgot såg i mötet med de ryska 

sjömännen.              

 Det ondas aktivitet upplevs också i mötet med andra religioner. De flesta evangelikala 

skulle nog villigt erkänna att det i alla religioner finns sådant som är gott, exempelvis en 

del moralisk och etisk undervisning. Samtidigt uppfattas vissa dimensioner i de olika 

religionerna som motsatta uppenbarelsen i Kristus. Dessa motsatser kan uppfattas som 

mänskliga, eller demoniska. När evangeliet förkunnas i en ny kontext, eller i en grupp eller 

ett område, där ett annat än det kristna paradigmet härskar förväntar sig evangelikala en 

andlig kamp.  Det är dock en kamp som kyrkan kommer att vinna, då Kristus gett den makt 

att storma helvetets portar, och själv är den som verkar i och genom församlingen.
76

 

   

3.6 De stora behoven – Att förändra världen 

Det som informanterna har upplevt som stora och trängande behov har varit en av de 

viktigaste drivkrafterna till deras missionsengagemang. De förföljda kristnas situation 

skapade hos informanterna en vilja att engagera sig, och göra en skillnad. De ville förändra 

världen. Stig var intresserad av att få kontakt med andra platser. Att hans engagemang kom 

att riktas österut hade dock att göra med att de kristna där hade det svårt, berättar han.

  Stig var sedan med om att utveckla, och blev en nyckelperson, i svensk 

bibelsmugglingsrörelse. De som engagerade sig i denna rörelse spred biblar bakom 

järnridån trots motstånd från de kommunistiska regimerna, och ogillande från en del 

svenska kyrkoledare. Anledningen var det man upplevde som ett trängande behov hos 

mottagarna. De behövde något att stilla sina själar med, konstaterar Stig. Vidare ville 

bibelsmugglarna sprida information om de kristnas situation. Denna information var tänkt 

att sporra till förbön, som man ansåg skulle förändra livet för de kristna, och människorna, 

bakom järnridån.             

  

                                                           
76 Boyd, 2006, s 85  
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När Wilgot upplevde sin kallelse till mission talades det om behoven i Sydafrika. Med 

tiden fick han veta att behoven i Indien var ännu större, och han kom att vara missionär där 

i två år. Wilgots anser att detta med behov är en kallelse i sig, och de har styrt och lett 

honom i mycket av det han ägnat sig åt. Han säger att vissa människor menar att de inte 

har någon kallelse. Till dem vill han ge rådet att se var det finns behov, och att sedan testa 

och se vad de kan göra.            

 Detta fokus på behoven har också varit vägledande i Wilgots engagemang för 

bibeltryckning i Kina. Den underjordiska kyrkan där har nämligen stora behov av biblar, 

menar han. 

    Analys 

I mötet med informanterna framträder en proaktiv kristendomstyp, där den troende 

förväntas engagera sig i världen omkring den.
77

 Evangelikala missionsvetare betonar att 

Gud redan är verksam i olika samhällen, och sammanhang. Den kristnes uppgift är att ta 

reda på vad Gud gör, och hur den kan delta i detta.
78

       

 Den kristne ses som Guds medarbetare, ett redskap för Gud, och är kallad att förändra 

världen. Vilket innebär att den bekämpar och bryter ned strukturer och fenomen, andliga 

och sociala, som är emot Guds vilja, och samtidigt bygga en värld så som Gud har tänkt 

den. Som ett led i att finna sin uppgift i detta ”bygge” har mina informanter låtit sig 

vägledas av de behov som de mött, och som gjort särskilt intryck på dem.   

 När informanterna talar om behov, är det ibland ospecificerat vilken typ de syftar på. 

Dock tycks det som anses vara primära behov, i evangelikal anda, vara de andliga, i 

bemärkelsen behov av biblar, att höra om Jesus etcetera. Samtidigt finns sociala och 

ekonomiska behov, inte minst sociala och politiska orättvisor, med som en viktig del i 

informanternas värdering och engagemang för specifika frågor, och områden. 

 

 

 

 

                                                           
77 Castro,1978, s 87  
78 Voorhies, 2006, s 590  
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3.7 Slaviska Missionen och kyrkorna 

Alla informanterna har varit aktiva i en kyrka under sitt engagemang i Slaviska Missionen. 

Två av dem, Gertrud och Wilgot, har också regelbundet besökt olika kyrkor för att 

inspirera för missionen. Deras lokala församlingssammanhang har stöttat dem i deras 

uppgift och delat deras värdering i det viktiga med Slaviska Missionens arbete. Samma 

uppfattning, har naturligt nog, delats av de kyrkor som inbjudit dem att informera om 

missionsarbetet.            

 Samtidigt har det under perioder funnits spänningar i relation till tongivande ledare i 

svensk kristenhet. Under det man skulle kunna kalla bibelsmugglingsfasen, väcktes debatt i 

svensk kristenhet, huruvida det var riktigt att gå emot myndigheterna i ett land. 

Motståndarna menade att situationen kunde förvärras för de troende i öst, och att 

smuggling var omoraliskt eftersom den kristne är kallad att underordna sig lag och 

överhet.
79

 Stig har uppfattningen att det bara var några av de kristna ledare i Sverige som 

inte gillade missionens tillvägagångssätt. Svenska folket stod på missionens sida, menar 

han. Wilgot håller med. Motsättningarna fanns inte i församlingarna, bland gräsrötterna 

säger han. Istället var det en del samfundsledare som var emot arbetet.   

 En av anledningarna till den spända relationen var de olika kontakter man hade bakom 

järnridån. Slaviska Missionen hade primärt kontakt med den underjordiska kyrkan, som 

aktivt vägrade underordna sig regimerna. Medans flera samfund hade kontakt med de 

officiellt registrerade kyrkornas ledare. De senare, fanns exempelvis representerade vid 

kyrkornas världsråd i Uppsala 1968, och hävdade då, liksom senare, att man hade 

religionsfrihet i Sovjetunionen och att kristna inte fängslades för sin tro utan för att man 

bröt mot lagen.
80

             

 Just detta var tvistepunkten. De oregistrerade kristna menade att det var själva det 

kristna livet som förbjöds av kommunistregimernas lagar. Församlingarna i Sovjetunionen 

fick till exempel inte ha söndagskola, ungdomsverksamhet, evangelisation, möten på 

öppen plats, bibelspridning etcetera. 
81

 Därmed menade både den underjordiska kyrkan och 

informanterna var saken avgjord. En kristen måste lyda Gud mer än människor.  

                                                           
79 Fritzon, 2003, s 145, 187-190 
80 Fritzon, 2003, s 145 
81 Ibid. s 145 
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 Ledarna i de registrerade kyrkorna kunde vara hätska mot missionen, men Wilgot vill inte 

döma dem. De sa som de gjorde därför att de var tvungna, anser han. Wilgot blev dock 

besviken och ledsen över att svenska kristna ledare kunde vara så naiva. En del anklagade 

Slaviska Missionen för överdrifter i beskrivningen av brott mot de mänskliga rättigheterna, 

och de kristnas situation bakom järnridån. De kunde dock inte belägga missionen med 

några osanningar säger Wilgot.  Tvärtom menar han, har järnridåns fall gett missionen och 

bibelsmugglarna rätt. Exempelvis genom att Stasiarkiven kommit i dagen.  

  Efter järnridåns fall blev Wilgot inbjuden till Moskva, och fick möta den registrerade 

baptistkyrkan där. De nya samfundsledarna tackade för allt missionen gjort. Det var 

fantastiskt att höra berättar han.         

 Utifrån sin, från grundandet, ekumeniska profil samarbetade Slaviska Missionen med 

olika samfund, både i Sverige och på missionsfälten. Kontakter, och samarbete fanns också 

med systerorganisationer, och andra parakyrkliga rörelser, så som Open Doors, Operation 

Mission etcetera.            

 Gertrud berättar att hon rest för Slaviska Missionen i de flesta samfund i Sverige, allt 

från adventister till pingströrelsen, och allt däremellan. Hon har även rest i Svenska 

kyrkan, dock inte i Romersk katolska eller Ortodoxa kyrkor i Sverige.   

 Slaviska Missionen har i huvudsak samarbetat med protestantiska, frikyrkliga rörelser, 

men också med exempelvis karismatiska katoliker, och ortodoxa. Stig berättar att han varit 

med och smugglat kopieringsmaskiner till den Rysk ortodoxa kyrkans underjordiska 

verksamhet. Både Gertrud och Stig har också rest bland katoliker utanför Sverige. Dessa 

har i regel tillhört någon karismatisk förnyelserörelse med betoning på Andens dop/ gåvor, 

systematisk bibelundervisning och bön.         

 Stig har särskilt rest i Polen, och haft mycket kontakt med karismatiska katoliker där.  

Deras bibeltrohet och sociala verksamheten har inspirerat honom. Samtidigt berättar han 

att många ortodoxa präster, och en del katolska, inte tyckte om att de troende läste Bibeln. 

Även om det fanns tillgång på biblar, så motarbetade de att de kristna skulle få del av dem. 
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De motarbetade också väckelsen som kom, och ville inte ha den i kyrkan. Stig tror att 

prästerna var rädda att: ” den kristna Anden skulle bita dem, församlingsmedlemmarna, för 

hårt och ta dem bort från kyrkan.” Exempelvis skulle bibelläsandet kunna resultera i att 

man såg att prästen inte levde som han borde.       

 Wilgot ser också, som nämnts ovan, med sorg på de strömningar i västerländsk 

kristenhet som gör Jesus till en väg bland många.   

Analys      

 Slaviska Missionen är från sitt grundande en ekumenisk missionsorganisation. 

Samtidigt är den tydligt evangelikal, med Lausannedeklarationen som grund. Häri uppstår 

ett spänningsfält, som nog hanterats på olika sätt, under olika perioder.   

 Å ena sidan har missionen, och dess medarbetare drivits av en vilja att arbeta 

tillsammans med andra kristna, å andra sidan har man en grundtro som i viktiga frågor 

skiljer sig från andra delar av kristenheten.         

 Av informanternas berättelser framgår några viktiga faktorer som skapat kontakter, eller 

upprätthållit barriärer gentemot vissa kyrkliga sammanhang. Den personliga 

Gudsrelationen, och dess uttryck i bibelläsning, och ett liv i efterföljelse tycks vara det 

väsentliga. Klyftan mellan informanterna och den präst som anser att vanliga kristna inte 

bör läsa Bibeln är stor. Dock inte på grund av prästens konfessionalitet, utan på grund av 

hans spiritualitet och teologi.Reducering av lekmännens andaktsliv och kristna vandring 

blir ett rött skynke för informanterna, för vilka den personliga Gudsrelationen och 

andaktslivet betyder så mycket.           

 Det är ett faktum att Slaviska Missionen under åren, i viss mån, understött 

evangelisation bland exempelvis ortodoxa kristna. För de ortodoxa kyrkorna har detta setts 

som proselytism och ibland möts med starkt motstånd. Ur en evangelikal synvinkel är det 

dock helt naturligt att evangelisera även nominella kristna
82

 Eftersom det är den personliga 

relationen till Gud, genom Kristus, som anses frälsande.     

  Där en människa uppfattas sakna en sådan relation blir därför evangelisation en naturlig 

företeelse.
83

För somliga ortodoxa är dock nationalitet, kultur och tro så tätt sammanknutet 

att dopet anses göra också icke troende till kristna.  

                                                           
82 Elliot & Corrado, s 342  
83 Ibid. s 342 
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Därmed kan också evangelisation bland icke troende i ett ortodoxt präglat land ses som 

proselytism.
84

              

 För evangelikalismen liksom, anar jag, för mina informanter är de liberala strömningar 

som präglar delar av svensk kristenhet den spiritualitet som känns mest främmande.
85

 

Jesus, den han är, det han har gjort, och att alla människor skall få möjlighet att få en 

personlig relation med honom är dominerande teman i informanternas liv. De som delar 

dessa grundteman har blivit naturliga anförvanter, och medarbetare, oavsett vilken 

konfession de tillhört. 
86

 

 

3. 8 Bortom järnridån 

Idag är järnridån borta, och informanterna är pensionärer. Engagemanget för mission 

fortsätter dock på olika sätt.          

 I och med järnridåns fall kom Stigs engagemang att förflyttas till Kina och Centralasien, 

där han och Slaviska Missionen var engagerad i olika utvecklingsprojekt. Brunnsborning 

bland uigurer, i Xinjiang provinsen, och jordbruksverksamhet vid Aralsjön. Stig berättar att 

han fortfarande är medlem i svenska Aralsjösällskapet, och att hans kontakt med Ljus i 

Öster fortsätter även idag. Han arbetar på frivillig basis på riksarkivet i Arninge. Där 

hjälper han till att katalogisera och bevara material från Slaviska Missionens historia. Allt 

från missionens början 1903 till den tid då han själv var engagerad. Han anser att 

materialet är viktigt att bevara för eftervärlden. Det har inspirerat många, och bör också 

finnas tillgängligt för dem som vill forska.        

 Wilgot, som varit aktiv i Slaviska Missionen, under större delen av sitt yrkesverksamma 

liv, var missionsföreståndare under tjugotvå år. När Järnridån föll kunde han och missionen 

arbeta mer direkt i Ryssland och Östeuropa. Material kunde tryckas i länderna, och 

utbildning av lokala kristna blev centralt i arbetet.       

  

                                                           
84 Ibid. s 342 
85 Ibid. s 340 
86 Flera evangelikala missionsorganisationer har varit engagerade i samarbete och stöd till den Romersk 
katolska och ortodoxa kyrkor. Se exempelvis Open Doors som mellan 1988-1989 försåg den Rysk ortodoxa 
kyrkan med 1 miljon Biblar. Elliot & Corrado, s 344. Också andra organisationer har publicerat kristet 
litteraturmaterial i samarbete med Rysk Ortodoxa kyrkan. Ibid. s 345 
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Wilgot och missionen kom också att engagera sig alltmer i Kina, och för onådda folk. När 

järnridån öppnades insåg människor att det inte bara fanns ryssar i Ryssland, säger han.  

Idag händer det att Wilgot har mötesverksamhet för missionens sak, och i höst skall han 

leda en resa till Kina. Annars är han aktiv i en kyrka i Stockholm. Kyrkan är internationell, 

med många medlemmar från stängda länder. Wilgot känner sig hemma där, och tror att 

hans missionserfarenhet kommer till nytta.        

 Efter järnridåns fall kom Gertrud, som tidigare nämnts, att engagera sig som lärare på 

bibelskolor på de olika missionsfälten. Hennes huvuduppgift har varit att undervisa i de 

olika världsreligionerna. Under en period ledde hon också kortidsmissions - team i öst. 

Idag är hon engagerad i en själavårdsutbildning i sin församling, och är också med i 

församlingsledningen. Efter en period då hon inte rest ut så mycket kommer hon i sommar 

och i höst återigen börja undervisa på bibelskolor i öst, och också tala på en 

ungdomskonferens i södra Sverige. 

Analys 

När järnridån föll kom förutsättningarna för informanterna och missionens arbete att 

förändras radikalt. Det blev lättare att sprida Biblar, och litteratur, och missionen kunde 

fördjupa och bygga vidare på relationen till lokala kristna. Det folkgruppstänkande som 

exempelvis missionsvetaren Ralph Winter introducerat kom också att påverka missionen, 

och skapade i stor utsträckning en nyorientering vad gäller missionens arbete och 

verksamhetsfält.
87

 Även om engagemanget för förföljda kristna fortsatte, i exempelvis Kina 

och Centralasien, rörde missionens primära arbete inte längre förföljda kristna. 

Huvuduppgiften blev istället att nå de onådda folken, folkslag där mindre än 2% av 

populationen är kristen, med evangeliet.
88

       

 Målsättningen att förkunna evangeliet hade redan från Slaviska Missionens grundande 

varit huvudsyftet. Engagemanget för förföljda kristna var en självklarhet, men idealläget 

var en värld där kristna fick leva i frihet, och kunde lägga sin kraft på att nå de onådda.  För 

informanterna tycks förändringen av inriktning ha varit relativt oproblematisk. De hade 

alltid velat dela evangeliet med dem som inte hört, och i och med de politiska 

omdaningarna i Östeuropa, och före detta Sovjetunionen uppstod nya möjligheter som både 

informanterna och Slaviska Missionen grep sig an med entusiasm.      

                                                           
87 Fritzon, 2003, s 219 
88 Winter & Koch, 2006, s 509  
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Sannolikt var upplevelsen av att se järnridån öppnas upp något som gav informanterna 

stor tillfredställelse. De hade ägnat en stor del av sina liv åt något, som några skulle kalla 

hopplöst eller felaktigt. Det skeende och de faktorer som samverkade för att fälla 

kommunistregimerna i Östeuropa och Ryssland är komplicerat. Sannolikt kan ingen ge en 

fullständig, eller säker bild. För mina informanter, skulle jag tro, blev nog upplevelsen en 

bekräftelse på att de böner som betts, alla dokument som smugglats ut, och alla Biblar som 

smugglats in hade haft verkan.          

 Det missionsengagemang som präglat större delen av informanternas yrkesverksamma 

liv, har varit en viktig del av deras tro och spiritualitet, därför har det inte upphört i och med 

pensionen. Istället fortsätter dem på olika sätt, efter tycke och möjlighet, att verka för det 

som de upplever som Guds sak. För informanterna är mission inte bara en uppgift, eller en 

tjänst bland andra. Det är tjänsten framför alla andra, att tjäna Gud, och människor genom 

att sprida evangeliet. För hela människan, och till alla människor.                                                             

 Det som de ser som Guds mission, blev deras liv. Idag vill de inspirera andra, och 

framförallt unga kristna, att gå i deras spår. Genom inspirationsmöten på bibelskolor och 

konferenser, bevarande av missionens verk i historien, resor, engagemang bland andra 

nationaliteter i Sverige etcetera. De faktorer som format och upprätthållit deras 

engagemang, från ungdomen, och genom deras yrkesverksamma år, har alltså bevarat deras 

engagemang till dags dato. 
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  4 Sammanfattning 

Syftet med min uppsats har varit att ta del av några missionsarbetares livsberättelser, med 

ett särskilt fokus på deras missionsengagemang, och att utifrån detta söka förstå och lyfta 

fram några av de teman som inspirerat till och upprätthållit detta engagemang. Jag har 

också velat utredda hur deras missionsengagemang, med de upplevelser det fört med sig, 

format informanternas liv.           

 För författaren är det en självklarhet att en människas liv och livsgärning, och de 

komplexa orsakskedjor som ligger bakom hennes val och handlingar, inte kan reduceras 

till ett antal teman, eller rymmas inom en uppsats. I mötet med mina informanter och deras 

livsberättelser, tycker jag mig ändå se vissa faktorer som framträder med en särskild kraft 

och tydlighet.             

 Det är min uppfattning att dessa faktorer varit viktiga och bidragande till att inspirera 

och leda informanterna in i ett missions engagemang, och att de också hjälpt till att 

upprätthålla och fördjupa detta engagemang.        

 De faktorer som framträder i informanternas berättelser kan sorteras in under olika 

teman, och dessa teman rör sig i tre riktningar: gentemot individens själv, och det egna 

självförverkligandet utifrån drömmar och intressen. Gentemot Gud, och viljan att behaga 

Gud och förverkliga Guds vilja på jorden. Samt gentemot andra människor, utifrån viljan 

att tjäna och förverkliga sina medmänniskor.       

 Det stora äventyret, spänningen och längtan att se sig om i världen har varit en viktig 

faktor i missionsengagemanget. Särskilt tycks det ha varit betydelsefullt i formandet, och 

begynnelsestadiet av missionsintresset.        

 Då informanterna varit verksamma för och bland förföljda kristna har dessa naturligt 

nog influerat informanternas liv och missionsengagemang. De kristna bakom järnridån har 

gjort ett djupt intryck i informanternas liv, och har inspirerat både till engagemang och till 

en ökad överlåtelse i det kristna livet. Deras lidande har väckt medkänsla och sporrat till 

verksamhet, och det har varit en viktig faktor för initierandet av ett missionsengagemang. 

Samtidigt har deras uthållighet, och det man uppfattat som deras trofasthet mot Gud, väckt 

längtan att leva ett mer radikalt och helgjutet kristet liv. Segerrapporter, om Guds närvaro, 

ledning och väckelse mitt bland svårigheter har också gett en större tro på Guds förmåga 

att ge tro och kraft till den som behöver det.        
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Det sannolikt viktigaste skälet till informanternas engagemang i just mission är deras 

relation till, och syn på, den kristna tron. För informanterna är meningen med livet att 

känna Gud, och att göra honom känd. Jesus ses som den enda vägen till Gud, och det man 

uppfattar som Kristi vilja att människor skall lära känna honom har sporrat till 

engagemang. Liksom tron att andra religioner leder människor vilse.   

 Böcker om de kristnas situation, och om missionsverksamhet bakom järnridån har gett 

informanterna, kunskap som fungerat som stoff för kultiverandet av ett missionsintresse 

och arbete i öst. Likaså har Bibelns betydelse i informanternas eget religiösa liv bidragit till 

ett engagemang för bibelsmuggling, och översättning.      

 Utifrån det evangelikala sammanhang som Slaviska Missionen utgjort uppvisar 

informanterna, förståeligt nog, en på många sätt likartad spiritualitet. Samtidigt finns, 

antagligen utifrån erfarenheter och konfessionalitet, vissa skillnader.   

 Bönens betydelse, som uttrycksätt för en personlig Gudsrelation, men också som ett 

verktyg att förändra till synes omöjliga situationer har varit viktigt. Fasta, och vikten av att 

lyssna till Guds röst nämns också.  Likaså upplevelserna av frid och glädje. Dessa känslor 

har gjort informanterna vissa om att de varit i Guds vilja, och att Gud varit med, lett och 

hjälpt dem. När friden uteblivit har åtminstone en av informanterna tagit detta som ett 

tecken på att Gud tänkte annorlunda än den själv.        

 Tron på en personlig ond makt som motverkar missionärerna, och Guds vilja, är också 

återkommande. Samtidigt ges denna makt litet utrymme i livsberättelserna.  Guds makt att 

leda och verka, i och genom sina tjänare, uppfattas som större. Ändå anses det viktigt att 

känna till hur denna makt verkar.         

 Tanken att Gud har en plan för varje människa är genomgående. På vilket sätt man 

finner och följer denna plan, tycks det dock finnas lite olika tankar kring. En informant 

betonar vikten av tydliga tilltal, från Gud, innan missionären handlar. Medans en annan 

menar att bönen och handlingen bör gå hand i hand, och att Gud leder missionären när den 

sätter sig i rörelse.            

  

 

 



37 

 

Det som man uppfattat som stora och trängande behov, behov av Biblar, evangeliet, 

bön, social hjälp etcetera, har varit avgörande i formandet och upprätthållandet av 

informanternas missionsarbete. De har velat hjälpa människor, genom att förse dem med 

det dem behöver. Informanterna har också drivits av en vilja att förändra världen, för Guds 

och för människors skull. De resultat man erfarit genom sin verksamhet har stärkt 

engagemanget, och hållit glöden vid liv.         

 Att informanterna under större delen av sitt yrkesverksamma liv varit aktiva inom en 

parakyrklig organisation har inte, som vissa skulle tro, påverkat deras 

församlingsengagemang. Istället har de två engagemangen varit intimt förknippade. 

Informanterna, som tillhör olika samfund, har också haft en ekumenisk utgångspunkt i sin 

verksamhet. De har samarbetat med allt från Romerska katoliker och ortodoxa till 

pingstvänner och adventister. Här har sannolikt viljan att verka för en personlig 

Gudsrelation, och de stora behoven på missionsfälten haft en positiv inverkan. Samtidigt 

har just den personliga Gudsrelationen, med ett andaktsliv präglat av Bibelläsning och 

efterföljelse till Kristus varit det som skapat barriärer gentemot grupper och ledare som, 

man uppfattat, motarbetat detta.          

 I och med järnridåns fall kom informanternas verksamhetsfält att breddas och förändras, 

med en särskilt fokus på att nå onådda folk med evangeliet. Något som informanterna 

välkomnade, då det låg i linje med det som de uppfattade som sin huvudkallelse, att vinna 

människor för Kristus.           

 Idag är informanterna pensionärer men deras engagemang för mission fortsätter på olika 

viss. Därmed kan det konstateras att de faktorer och teman som format och upprätthållit 

deras missionsengagemang, bevarat det fram tills idag.      
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