
Nytt fra Kola – besøk

Murmansk menighet og menighetene i Lovozero og Revda tilhører den sentrale 

organisasjon «Inkerin Evangelisk-Luthersk Kirke i Russland». 28. april 2021 fikk 

Murmansk menighet besøk av biskopen, Ivan Laptev og flere prester: Vitalii Luchagov 

fra landsbyen Segezha (Karelia), Igor Tsjerbakha fra Luga, Leningrad område, Aleksei 

Karabtsov fra Revda, Murmansk region, samt Nikolai Minenkov, leder for barn- og 

ungdomsutvalget i Inkerin kirke. De hadde møte med presten Aleksandr Volchok 

og menighetens medlemmer. Formålet med besøket var å samle prestene i Nord 

bispedømmet i Russland, og diskutere menighetenes virksomhet, hvilke utfordringer 

det er i tjenesten, og se muligheter for tettere samarbeid. 

Nikolai Minenkov holdt en presen ta
sjon om barne og ungdomsarbeid i 
Inkerin kirke i Russland. Han fortalte 
om hvordan barne og ungdomsarbeidet 
er organisert, hva som arrangeres, og 
hvordan man kan drive dette arbeidet. 
Det var nyttig informasjon. Nikolai 
fortalte om konfirmasjonsleier hvor det 
kommer ungdommer fra hele Russland. 
Før deltok ungdommene fra Murmansk 
menighet på disse leirene, og det er fint 
om de gjør det igjen.

Etterpå satt vi rundt et bord og diskuterte samarbeid mellom de forskjellige 
menighetene i Nordområdet og hovedkontoret i SanktPetersburg. Biskopen, Ivan 
Laptev, fortalte om menighetens virksomhet. Han formidlet hva en menighet bør 
gjøre for å utvikle virksomheten, hvilke formål en menighet skal ha, at det skal være 
forståelse om hvilke verdier menigheten er grunnlagt på. Jesus skal være på første 
plass, i spisen av det hele. 

Vi må forstå hvem vi er. Kristne folk bryr seg om folk, sine nærmeste, venner, 
naboer, for dem er det viktig om de er frelst. Jesus sier til Simon Peter: Elsker du 
meg? (Joh. 21: 1517). Han ser ikke på våre gjerninger, han ser på hjertet vårt.  
Jesus spør oss ikke om hva vi har gjort, for ham er det viktig om vi har tatt imot ham. 
Det er viktig å bringe gode gjerninger, men det viktigste er omvendelse og tro på 
ham som har utvalgt oss, som døde for oss, og som elsker oss.   
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Bla om!



Dagen ble avsluttet med et møte med oljesalvelse. Biskopen tok ordet for oss. 
Han snakket om at vi ikke skal være redde for å komme til Herren med alle våre 
skrøpeligheter og synder, og vi skal vite at dette gjør vi ikke for å slippe staff, men 
for å få tilgivelse. På denne måten vil vi oppleve det samme som den bortkomme 
sønnen opplevde da han kom tilbake til sin far (Lukas 15). Og det var ikke straff 
og anklagelse sønnen opplevde, det var glede for at han var tilbake. Så sang vi mye 
denne kvelden.   

Guds fred til alle dere!

Hilsen Svetlana Sedneva
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