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De flesta finländare älskar våren, för att inte tala om sommaren. Efter många kalla, 
mörka månader vaknar vi till liv när ljuset och värmen kommer. Själv är jag en 
sommarmänniska, som lever för försommarens skira grönska, det klarblåa som-
marhavet och varma, vackra sommardagar. 

I Finland är naturen på de flesta håll ännu så oförstörd att vi har svårt att förstå vad 
det innebär när naturen går i strejk. Vi kan inte fatta hur det är när själva livet hotas, 
då jorden inte längre levererar de grödor vi är vana att få, då havet inte ger den föda 
vi räknar med och då årstiderna, regnen och torrtiden inte kommer när de brukar.

En av mina favoritplatser är klipporna vid mina föräldrars sommarstuga med ut-
sikt mot ett öppet hav. Till och med en grå och trist vinterdag kan jag återskapa 
känslan av den lena vinden mot mina kinder, den friska luften i min näsa och 
vågskvalpet mot strandstenarna. Det går nästan inte att föreställa sig hur det skulle 
vara om vattnet var så smutsigt att det inte gick att simma, om stränderna täcktes 
av plast och skräp som vågorna sköljt upp eller om luften var så förorenad att den 
brände i ögon och lungor. Ändå är detta vardag för en stor del av världens befolk-
ning. Och så gott som alla dessa problem är förorsakade av oss människor och vår 
girighet. 

Klimatuppvärmningen har accelererat och de senaste åren har varit de varmaste 
sedan man började föra statistik över vädret. Klimatförändringarna gör torkan, 
översvämningarna och de extrema väderfenomenen kraftigare. Vilket i sin tur gör 
det svårare att skaffa mat och levebröd. I värsta fall är människor tvungna att läm-
na sina hem och boplatser på grund av klimatet.

Redan i Bibelns skapelseberättelse ger Gud människan i uppgift att vårda och bru-
ka skapelsen. Skapelsen återspeglar Skaparens helighet och är sålunda ett verktyg 
för Guds mission. Naturen vittnar om Gud och kallar människor till ett liv i frid 
och harmoni med Skaparen. 

Finska Missionssällskapets sommarinsamling handlar i år om naturen och klima-
tet. I vårt arbete ställs vi allt oftare inför det faktum att det är klimatförändringar 
eller nedsmutsning som utgör en avgörande orsak till människornas nöd, fattig-
dom, svält och brist på vatten. 

Tills vidare hotas inte vår existens här i Finland av klimatet. Men det betyder inte 
att vi inte skulle ha ansvar att vårda den skapelse Gud anförtrott oss och göra allt 
vi kan för att återupprätta den. Missionssällskapet kämpar för att göra människor 
i utvecklingsländerna bättre rustade att möta de svårigheter som det förändrade 
klimatet för med sig. Men vi har alla ansvar att fundera vilken inverkan vårt eget 
handlande har på klimatet och naturen. 

Mer om sällskapets arbete mot klimatförändringar kan du läsa på sidorna 15-16.
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Följ med senaste nytt på  
www.facebook.com/finska.missionssallskapet
www.youtube.com/mission.fi
www.twitter.com/felm_svenska

Skapelsen ett verktyg i Guds mission
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ÖGONBLICKET

”Ett med din värld, så vill du vi ska leva. Gud, gör oss djärva!”

Psalm 485
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ÅRSRAPPORT FÖR 2017
Höjdpunkter från det gångna året.

MIN MISSION STARTAR
Anmälningen till höstens kurs har 
öppnat.

BESÖK I NEPAL
Under resan fick en grupp bekanta sig 
med arbetet i Nepal.

17 19

Även på de mest avlägsna platserna nås människor med budskapet om evangeliet. 
Mitt ute i Victoriasjön ligger ön Goziba. Dit reste ett evangelisationsteam för att med 
hjälp av filmer berätta om det glada budskapet. 

Läs mer på sid 4.

FOTO MIKKO PYHTILÄ

EN GRÖNARE VÄRLD
Årets sommarinsamling samlar medel 
för Missionssällskapets arbete mot 
klimatförändringar.

15

MOTION OCH MISSION
Ett flertal motionsgrupper samlar in 
pengar för missionen.

64
PÅ ÄVENTYR I VICTORIASJÖN
Läs om Mikko Pyhtiläs besök på ön 
Goziba.
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Vi följer intresserat med sex män som 
försöker tvinga en tjur att gå ombord på 
båten. Det flera hundra kilo tunga djuret 
stretar emot men ger till slut med sig och 
ställer sig på en trave vedklabbar. Snart 
får den sällskap av några kor som också 
ska åka med liksom en get, några hönor 
samt vi passagerare. 60 personer. 

Vi befinner oss i Tanzania, på Ukurewe 
som är Victoriasjöns största ö. Härifrån 
går båten till ön Goziba där jag och mina 
kolleger, evangelisterna Daudi Misana 
och Sebastian Alloys samt skärgårdspas-
torn Domisian Alloys ska tillbringa några 
dagar för att möta öborna, bland annat 
genom att ordna filmkvällar med kristet 
innehåll. 

Småningom förbyts hamnens hetta till 
ett svalkande vinddrag då båten startar 
och vi åker över Victoriasjön som är värl-
dens näststörsta sjö. Sjön är som mest cir-
ka 350 kilometer lång och 250 kilometer 
bred och omfattar tre länder: Tanzania, 
Uganda och Kenya. Goziba är en ensam ö 
som ligger nästan mitt i Victoriasjön. Ifall 
vädret tillåter når man ön efter en fyra 
timmars båtfärd från Ukurewe. Är vädret 
dåligt kan resan bli betydligt längre än så, 
men idag är det lugnt och också tjuren 
har lugnat ner sig något och står och 
njuter av den svalkande vinden. 

Efter några timmars färd börjar 
småningom konturerna av något synas i 
horisonten. Det visar sig vara Gozibas ra-

diomast. Efter ytterligare en timme land- 
stiger vi i hamnen som redan är proppfull 
med fiskebåtar. Fiske är den huvudsakliga 
livnäringen på ön. De kristna på Goziba 
har kommit i stor skara för att möta oss. 
Tillsammans går vi mot kyrkan där vi 
kommer att sova på madrasser under de 
dagar som vi är här. 

Kyrkan ligger högst upp på öns enda 
kulle vilket betyder att härifrån ser 
man hela ön, och den stora sjöns vatten 
sträcker sig ända till horisonten i alla 
väderstreck. Jordmånen är vulkanisk och 
i det tunna jordlagret växer gräs och vissa 
sorters träd.  

På förmiddagarna håller vi strategimö-
ten med den lokala församlingens anställ-

Mitt i Victoriasjön ligger den isolerade ön Goziba där det endast bor några hundra 
invånare. Ett team på några personer vill nå ut med evangeliet till öborna bland 
annat genom filmkvällar vid kyrkan.

Filmfestival i Victoriasjön
Nattlig filmvisning vid kyrkan.
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Filmfestival i Victoriasjön

da och frivilliga och på eftermiddagarna 
håller vi undervisning i församlingen. 
Därefter går vi från hus till hus för att 
bjuda med människor till församlingens 
verksamhet och kvällsprogram. De kväl-
lar som vi tillbringar här på Goziba visar 
vi olika filmer på en stor skärm vid kyr-
kan för dem som är intresserade. Vi har 
med ett tiotal filmer, bland annat en film 
om Jesus liv på tre olika lokala språk. Vi 
undervisar också om olika smittorisker, 
sjukdomar som malaria och kolera och 
hur man kan förebygga dessa. Vi får höra 
att det nyligen dött tio personer i kolera 
på ön. Det finns ingen läkare eller sjuk-
skötare på Goziba vilket gör invånarna 
extra utsatta ifall de drabbas av sjukdo-

mar. En hälsostation håller på att byggas 
men har inte ännu öppnats. Välgören-
hetsorganisationen Bridge2Aid kommer 
förbi med en sjukhusbåt var tredje månad 
men utöver det finns det inget. 

På söndagen firar vi gudstjänst i en 
fullsatt kyrka. Pastor Domisian Alloys 
fungerar som liturg medan evangelisten 
Daudi Misana predikar. De är båda lokala 
medarbetare och har lång erfarenhet av 
skärgårdsevangelisationen på Victoria- 
sjön. Misana berättar att frälsningen 
finns i Jesu kors och uppståndelse och 
uppmanar församlingsborna att följa 
korset. Det finns många barn och vuxna 
som låter döpa sig och om ett år blir det 
kanske också konfirmation. I slutet av 

gudstjänsten bryter glädjen fram, då vigs 
nämligen det första paret i en kyrklig 
vigsel på Goziba. Wilson Anton (55) och 
Mariagustina Gustin (46) har väntat i 13 
år på att få en kyrklig vigsel. Glädjen är 
mycket stor. 

Det har blivit dags för oss att åka 
tillbaka. Församlingsborna hjälper oss 
bära vår utrustning till båten. Ingen tjur 
syns till den här gången. I skymningen 
anländer vi till Ukurewe och precis då vi 
stigit i land får vi ett textmeddelande från 
Goziba. De nygifta har bjudit in hela för-
samlingen till sitt lilla, anspråkslösa hem 
för att fira bröllopsfest. Troligtvis varar 
festen långt in på natten.

Vyn från hamnen i Mwanza där resan började.

Wilson Anton och Mariagustina Gustin har väntat 
13 år på en kyrklig vigsel.

TEXT OCH FOTO: MIKKO PYHTILÄ
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING: JOHAN MYRSKOG
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Under sommaren kommer 
jag och mitt kompisgäng 
att spela en fotbollsserie i 
Helsingfors. Vi vill kombi-
nera det med att göra något 
gott för andra och tanken 
är att samla in pengar till 
ett trädplanteringsprojekt i 
Tanzania. I praktiken går det 
till så att varje spelare som 
är med i en match betalar in 
1 euro per lagets gjorda mål 
under den matchen. Då är 
bördan ganska liten på var 
och en medan vi tillsam-
mans kan samla in en hel 
del. Vi ser fram emot många 
svettiga matcher och många 
planterade träd. 

Johan Myrskog 
Petrus församling

MOTIONERAR  
för missionen

Man kunde säga att vi har 
samlat in till en moderskaps-
förpackning och ett träd via 
promenaderna som startar 
från Matteuskyrkan varje 
onsdag kvart över tolv. Det 
är inte så mycket, men några 
församlingsbor har lovat 
bidra till projektet med de 
kilometrar de går i hemknu-
tarna. För mig har det varit 
roligt att gå och vi fortsätter 
fram till mitten av maj med 
projektet och då ska vi nog 
ha fått ihop till flera yrkesut- 
bildningar. Motion & Mission, 
det är lycka. Kom med, vi 
bor ju i det lyckligaste landet 
i världen!

Ben Westerling, 
Matteus församling

Jag och fem vänner beslöt 
oss för att delta i Motion & 
Mission under två månader 
på vårterminen. Vi tränar 
enskilt med den motions-
form som passar oss bäst 
och ger en slant för varje 
träningspass vi avklarat. 
Själv har jag gett en euro 
per simtur eller yogapass. 
Vi samlar gemensamt in 
för att främja kvinnors roll 
i fredsarbete, ett ändamål 
som vi alla upplever som 
meningsfullt. 

Liisa Mendelin, 
Johannes församling

En gång i veckan har vi 
cirkelträning till musik 
av Samuel Ljungblahd, en 
riktig höjdare på att peppa! 
Det känns mycket bättre 
att hjälpa fler än sig själv 
när vi svettas och har kul. 
Gruppen är öppen för alla 
åldrar, och vi har haft allt 
från 5-åringar till 80-åringar 
på plats. Träningen kostar 1 
euro per gång och vårt mål 
är att kunna samla in till en 
utbildning för en studerande 
i ett utvecklingsland.

Ann-Lis Biström, diakonis-
sa i Jomala församling

INSPIRERAD?
Starta din egen Motion & Mission grupp. Information om insamlingsförslag hittar du  
på vår webbsida www.finskamissionssallskapet.fi/motion-och-mission
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Det nödvändiga med träd

Finska Missionssällskapet arbetar för att 
förbättra människors förmåga att möta de 
utmaningar klimatförändringarna för med 
sig. Det är också viktigt att människorna 
lär sig förstå hur deras handlingar påver-
kar klimatet.

I Etiopien hjälper Finska Missionssäll-
skapet människor att möta de problem 
som klimatförändringarna orsakar 
genom att utveckla jordbruket och trygga 
tillgången på vatten, genom att gräva 

brunnar och skydda vattenkällor. För att 
förhindra erosion planteras träd. Tack 
vare att Missionssällskapet varit med 
och utvecklat nya jordbruksmetoder i 
Laos producerar åkrarna större skördar, 
vilket lett till att människorna får mat åt 
sig själva och kan sälja en del av skörden. 
Man har även satsat på utbildning om 
miljöskydd och hållbar användning av 
naturresurserna. 

I Foundiougne-området i Senegal har 

Missionssällskapet varit med och förbätt-
rat tillgången till mat. Detta har gjorts 
genom att utveckla utkomstmöjligheterna, 
förbättra tillgången till hälsovård, främja 
jordbruket och förbättra miljöskyddet.

I KISHAPU VÄNTAR MAN PÅ TRÄDFRÖN
Efterfrågan på trädplantor i byarna Nya-
samba och Mwamishon i norra Tanzania 
har vuxit efter att Finska Missionssällska-
pets samarbetspartner TCRS* påbörjade 

Årets sommarinsamling samlar medel för Finska Missionssällskapets arbete mot klimatförändringar. Klimat-
förändringar leder till torka, översvämningar och extrema väderfenomen, som i sin tur försvårar jordbruket 
och orsakar svält. I värsta fall måste människor flytta till andra orter för att överleva. Framtidens problem är ett 
ökat antal klimatflyktingar.

TEXT: MIKKO PYHTILÄ OCH KIRSI ELO

Alexanda Wilson har hunnit plantera 300 träd på sina marker.
FOTO MIKKO PYHTILÄ
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I KISHAPU VÄNTAR MAN PÅ TRÄDFRÖN
Extrem torka och häftiga översvämningar försvårar livet för många människor. De får svårt att få jordbruket 
att gå runt och maten räcker inte till för hela året. Vartefter som klimatförändringarna förvärras, blir kampen 
mot fattigdomen allt hårdare.   

Finska Missionssällskapet stöder de fattigas möjligheter att klara av de utmaningar som klimatförändring-
arna för med sig. Detta sker bland annat genom att plantera träd och erbjuda rådgivning i frågor som berör 
miljön.
Du kan stöda Finska Missionssällskapets miljöarbete genom att ge en gåva till:
FI38 8000 1400 1611 30 Märk donationen: S2018

För att minska följderna av klimatförändringarna satsar sällskapet på att:

PLANTERA TRÄD TRYGGA TILLGÅNGEN 
TILL RENT VATTEN

FÖRBÄTTRA  
TILLGÅNGEN  
TILL MAT  

STÄRKA SAMHÄLLEN 
OCH SKAPA SKYDDSNÄT

Alexanda Wilson har noggrant skyddat sina 
trädplantor så att han i framtiden ska få 
apelsiner för eget behov och för försäljning. 
FOTO MIKKO PYHTILÄ

ett trädplanteringsprojekt där. Redan nu 
väntar 14 000 trädkrukor på frön. Då 
regnperioden börjar vid årsskiftet hoppas 
man kunna plantera ut trädplantorna. 

Direktören för Shinyanga län har upp-
muntrat alla familjer i länet att plantera 
30 träd. Intresset för trädplantering är 
stort, eftersom området lider av klimat-
förändringarna och man ser att träden 
gör stor nytta. De erbjuder skugga mot 
den brännande solen och man hoppas 
att träden ska göra att regnen återvänder 

till området. Trädens kvistar används till 
brännved. Har man planterat fruktträd 
får man dessutom näringsrika frukter på 
köpet.

TRÄDEN GER STOR NYTTA
Alexanda Wilson (25) försörjer sig genom 
att odla de åkrar som finns runt hans hem 
och sälja livsmedel, såsom bananer. Han 
har deltagit i de kurser som TCRS har 
erbjudit och blivit så inspirerad att han nu 
har planterat 300 träd på sin mark.

– Träden renar luften och erbjuder många 
ämnen som är bra för hälsan, berättar 
Alexanda. Olika naturläkemedel har tra-
ditionellt använts för att bota sjukdomar 
och läka sår.

På hans gård finns många olika frukt-
träd: papaya, avokado, apelsin och granat-
äpple. Han har planterat träden så att det 
går att odla mellan dem. 
– Träden förbättrar också jordmånen och 
förhindrar erosion. Även på det sättet är 
träden nyttiga, konstaterar Alexanda.

* Tanganyika Christian Refugee Service



17

Förundras 
av det förändrade

”I april åkte en grupp ivriga resenärer till Nepal för att bekanta sig med Finska Missionssäll-
skapets arbete. Resenärerna fick träffa missionärerna och de lokala medarbetarna samt lära 
sig om landet och kulturen. På programmet fanns besök till Missionssällskapets olika sam-
arbetsorganisationer i Chitwan och Kathmandu. Bland annat besökte resenärerna Ebenezer 
bibelskola, verksamhetscentret för organisationen för funktionshindrade, Forward Looking, 
träffade kvinnor på kyrklig ledarskapskurs samt bekantade sig med byutvecklingsarbetet i 

Chitwan. Några av resenärerna delar med sig av vad resan betydde för dem.”
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Det är en stor förmån att få bekanta sig med det arbete 
som Finska Missionssällskapet stöder och utför i detta 
komplexa land. Jag blev helt begeistrad över det byut-

vecklingsarbete som utförs i Chitwan. Det var helt otroligt att få 
höra kvinnorna berätta om hur deras liv förändrats till det bättre 
då de fått börja i en grupp där kvinnor samtalar om viktiga frågor 
och då de fått möjlighet att få ett mikrolån för att köpa frön för 
odling. Likaså att se hur en hel by förändrats genom samarbete 
och utbildning om odling och uppfödning av getter. Det har gett 
inkomster som gör det möjligt för barnen att gå i skola och få en 
längre utbildning. Jag är mycket imponerad av resultaten och vill 
gärna sprida denna kunskap.

GUNNEL M HELANDER

Utöver det värdefulla arbetet som Missionssällskapet deltar 
i genom att understöda det lägsta kastets (daliterna) 
kvinnor i avlägsna byar berördes jag av den satsning 

som Missionssällskapet gör på Ebenezer bibelskola. Här utbildas 
unga kristna till att ta hand om den ökande kristna befolkningen 
och avhjälpa den skriande bristen på ledare inom kyrkan. Att vi 
dessutom hade möjlighet att delta i gudstjänster där predikning-
arna var verkliga bibelstudier för de omvända kristna gjorde stort 
intryck på mig. 

THOMAS FRANCK

I Chitwan-området vid indiska gränsen finns risodlingar och 
annat småskaligt jordbruk. Problemet är bara att marken för 
det mesta ägs av rika människor från de högre kasten. Finska 

Missionssällskapet har tillsammans med till exempel utrikes-
ministeriet stött småföretagare, småbruk och byaandelslag med 
mikrolån och yrkeskurser. Fantastiskt att se hur ett mikrolån på 
några euro i våra pengar på några år lett till företag som nu för-
sörjer hela familjer. Jag hittade också tre driftiga kvinnor som är 
invalda i det lokala kommundelsfullmäktiget. De hade fått gå en 
kurs i kommunikation och siktade nu på att jobba för att förbätt-
ra kvinnors situation och möjlighet till utbildning. Så den som 
tvivlar på om några euro i en sparbössa till förmån för u-länder 
har betydelse: här ger några euro rätt kanaliserat helt fantastiska 
resultat!

ELLI FLEN, på Facebook
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Insamlingstillstånd: RA/2016/517 för 1.1.2017 - 31.12.2019, beviljat 22.09.2016 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2017/6120 för 2018, beviljat 16.8.2017 av Ålands 
Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2018-2020 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

KOMMANDE EVENEMANG
10.5.2018: Geta, Åland, kl. 13, missionsdag med Christina och Andrey Heikkilä.

19-20.5.2018: Nykarleby, Missionsseminarium med tema Mission i livets utkanter. 

26.5.2018: Kuopio, Finska Missionssällskapets årsmöte i samband med den riksomfattande finska missionsfesten. 

22–29.7.2018: Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki. Finska Missionssällskapet medverkar.

FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS KONTONUMMER
Gåvor från privatpersoner:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH
Ålandsbanken FI49 6601 0001 0970 21

Testamenten
Tarja Larmasuo, tfn 020-7127 204

Församlingarnas kollekter m.m.
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
BIC: DABAFIHH

Frivilliga bidrag till 
tidningen Mission
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”Jag anmälde mig till Min Mission kursen för att lära mig 
mera om mission, världen och Gud. På kursen lärde jag mig 
om dessa, men också om hur jag kan hjälpa till.” 

– Sabina Sweins gick kursen våren 2017. I mars 2018 åkte 
hon som volontär till 
Shalhevetyah-centret i 
Jerusalem  
via Felm Volunteer.

Min Mission – en kurs för dig som vill göra en insats! 

Är du intresserad av nutida mission och kyrkans internationella arbete? Vill du 
lära dig mer om mötet med andra kulturer och religioner? Funderar du på hur du 
kan göra en insats för missionen utomlands eller här hemma? Kom med på kursen 
Min Mission!
Min Mission hålls under tre veckoslut hösten 2018: 14-16 september, 
19-21 oktober och 16-18 november. Det första kursveckoslutet hålls på 
Lärkkulla i Karis, de två sista i Helsingfors. Efter kursen kan du ansöka om 
volontäruppdrag via Felm Volunteer-programmet i något av de länder där Finska 
Missionssällskapet arbetar! 
Läs mer på www.finskamissionssallskapet.fi/utbildning eller kontakta Charlotte 
Steffansson-Myrskog. 
Förändra världen som frivillig – sök till Felm Volunteer!
Du som redan gått kursen Min Mission– nu är det dags att ansöka om praktik via 
Felm Volunteer! Ansökningsperioden för uppdrag utomlands under år 2019 pågår 
1 juni – 28 augusti. 

Finska Missionssällskapet rf:s årsmöte

hålls lördag 26.5.2018 kl. 10 i Kuopion klassillinen lukio, 
Opistotie 1, Kuopio. 

Förutom stadgeenliga ärenden behandlar årsmötet 
också förslag till hedersmedlemmar.

Välkommen!

Styrelsen 28.3.2018



Alexander Nevskikatedralen i Sofia. FOTO SOFIA JORGE LÁSCAR

DOBRI DOBREV OCH ÖDMJUKHETENS VÄG
Har du någon gång upplevt solens för-

sta strålar över Genesaretsjön? Naturen 
vaknar till en ny morgon och skymning-
en ger vika för nattens mörker. Dimman 
lättar över det blanka vattnet. De första 
fåglarna börjar sjunga. Vid Genesa-
retsjöns nordvästra strand ligger bergs-
predikans berg, Mount Eremos, där Jesus 
undervisade de första kristna. En tidig 
morgon på berget kan man nästan höra 
Jesu ord: Saliga är de som hungrar och 
törstar efter rättfärdigheten, de skall bli 
mättade; Saliga de barmhärtiga, de skall 
möta barmhärtighet; Saliga de ödmjuka, 
de skall ärva landet.

I fastetiden och under påsken har vi 
vandrat en lång väg genom lidande och 
självgranskning till uppståndelsens gläd-
jefest. Vägen fram till påskmorgonen och 
Jesu uppståndelse kunde också kallas för 
ödmjukhetens väg, där Gud själv tar på 
sig mänsklighetens lidande för att rädda 
oss. Vi har också fått stanna upp och fun-
dera över riktningen i våra liv. Går jag på 

ödmjukhetens väg som leder till himlen? 
Är jag en av de saliga - en av de barm-
härtiga som skall få möta barmhärtighet? 
Tillhör jag de ödmjuka som kommer att 
ärva landet?

I vårvintras spreds i de ekumeniska 
kretsarna i Europa en intressant nyhet 
från Bulgarien. Den 103-årige tiggaren 
Dobri Dobrev hade avlidit. Han hade va-
rit en vanlig syn vid ingången till Alex-
ander Nevski katedralen i Sofia där han 
tiggde och hälsade kyrkobesökarna med 
de varma orden Gläd er i Herren. Nu var 
tiggaren borta, men hans gärningar levde 
kvar. Under de senaste 25 åren hade den 
gamle varje dag gått till fots över 20 km 
från sin hemby Bailovo för att tigga på 
katedralens trappa.

Tiggarens livsgärning hade antagligen 
aldrig blivit känd för allmänheten, ifall 
inte biskop Tihon från Tiveriopol hade 
berättat hur tiggaren en dag hade kommit 
in i katedralen och berättat att han vill ge 
lite pengar till kyrkan. Tiggaren Dobri 

Dobrev gav en summa på drygt 18 000 
euro och blev den största privata gåvogi-
varen i katedralens historia. Mannen som 
levde i en enkel stuga med bara ett bord, 
en stol och en säng samt hade en pensi-
on på ca 80€/månad hade under sitt liv 
donerat över 40 000 euro till olika kyrkor 
och kloster.

Nyheten om den gamle tiggaren Dobri 
Dobrev spred sig snabbt och stannade 
upp många. Ödmjukheten hade burit 
frukt i hans liv. Kanske blev han en av vår 
tids saliga – i alla fall fick han i folkmun 
namnet helgonet av Bailovo. Han glömde 
inte heller att berätta om Gud till de män-
skor han mötte. Han påminde dem om 
att det finns två makter – Gud och den 
onde. Vi behöver följa och böja oss för 
Guds vilja. Det sista han sade till männ-
iskorna som lämnade katedralen var – 
gläd er i Herren!

Johanna Björkholm-Kallio
tf. församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling


