
Gåvor Uthållighet 

Tack för att du är med i uppdraget. 

K ommer vi att kunna rättvist återge 
dessa 25 år till dig som läser 

medlemsblad. Åren har gett erfarenhet-
er och de är guld värt. Jubileumsåret 
gör oss medvetna om den tacksamhet 
som vi mött genom åren. De bidrar till 
ny motivation att fortsätta hjälpa de 

som har de svåraste. Redan när Fi-
lippus åkte de första resorna var det 
kanske en och annan som skakade på 
huvudet och undrade om de skulle ro 
iland det hela. Hjälpsändningarna är i 
sig själv värdefulla, men de viktigaste i 
initiativet som då togs, är dess uthållig-
het i uppdraget. De är inte någon snabb 
lösning att hjälpa. Utan det är över tid, 
som de växer fram ett förtroende om-
kring oss i Ukraina.  

Ovan har vi rört vid början och många 
medresenärer har själva sett. Deras in-
tryck som var och en har med sig har 
ett egenvärde och är personligt. Vi har 
alla tränats att se bortom oss själva.  

L andet Ukraina blev självständig de-
mokrati 1992 och under det senaste 

två åren har landet varit aktuellt i nyhets-
flödet om den pågående konflikten i östra 
delen av landet. De finns omkring 2 miljo-
ner interna flyktingar som har lämnat sina 
raserade hem efter fortsatta raketbeskjut-
ningar. En annan strategi ifrån motståndar-
sidan är att tömma butiker och sabotage av 
el och vattenförsörjningen. Församling i 
Berdichev erfar själva hur hjälpsändningen 
fördelas ut i samarbete med stadens social-
förvaltning.  

Året 2014 var ett oroligt år med politisk 
spänning i landet och församlingen i Ber-
dichev hade då en administrativ belastning 
och tankar fanns att avsluta mottagandet 
av hjälpen ifrån Sverige. Men vi är ett red-
skap i Guds hand så även om vi börjar se 
på omständigheter så vill Gud ge oss nytt 
hopp och tro. De berättas, att en mamma 
uppsökte kyrkan för att få hjälp till sig och 
sina barn. En av alla säckar innehåller pre-
cis rätt storlek och är sorterade precis till 
den lilla familjen. Det blev glädje och ett 
bevis, som ett tecken att med Guds hjälp 
kommer vi att kunna fortsätta att hjälpa 
andra. En av ledarna berördes av de böner 
och en önskan som funnits hos en kvinna. 
De var en regnjacka som tagits på sidan 
om och väntade på rätt stund. I ett nu, 
kommer drömjackan i rätt storlek till den 
nye ägaren. Så kan bönesvaret återberättas.  
 

D en senaste resan, 103:e i ordning-
en, besökte vi ett sjukhus som 

tagit emot sängkläder och annan utrust-
ning. Vi var också till en kvinnoklinik 
där mottagaren blev berörd och brister 
ut i ”super” när vi levererade undersök-
ningsstolen.  

Mötet med personer ifrån räddnings-
tjänsten gav oss minnet av de rädd-
ningsbårar som i Örnsköldsvik på rätt 
resa och till vem skulle dessa. Nu blev 
de tacksamt ett handslag och goda ord 
om hjälpverksamheten ifrån mottagna. 
När vi kommer med hjälpen så finns de 
en tulltjänsteman som kontrollerar vil-
ket innehåll som lasten har. Guds per-
spektiv är ovan ifrån, och han behöver 
dig och mig som medarbetare för upp-
draget. Ingenting är för litet eller för 
stort. Du har något som någon annan 
behöver. De är utgivande kärlek som 
uppdragsgivaren ger oss.  

V i har bildat systerorganisationer med 
namnet Filippus Lutsk och Filippus 

Mukashevo. Där är vi våra egna mottagare 
med Ukrainska medarbetare. Det ger oss 
säkerhet i ett juridiskt perspektiv. Vi har 
också bildat Hjälptransporter AB som an-
svarar över våra fordon där service konti-
nuerligt pågår av dessa. Bussen har god 
komfort med toalett och trevliga sittmöj-
ligheter med bord. Med den nya lastbilen 
med trailersläp klarar vi kapacitetsmässigt 
två tidigare lastbilslass med förnödenheter. 
En liten början som kommit att betyda 
mycket för många. Jag minns min första 
resa med Filippus som igår. Den kallades 
då för Påskresan. Jag sjöng ”Gör det lilla 
du kan, gör det villigt och glatt” (Lina San-
dell), När vi medverkade i söndagsguds-
tjänsten. Alla hälsade varandra med Jesus 
är uppstånden, ja han är sannerligen upp-
stånden. På första sidan i vårat medlems-
blad ser du en hamn och jag visste efter 
min första resa att Ukraina blev mitt andra 
hemland. Jag hade kommit hem trygg i 
Jesu namn. Nu stundar åter igen Påsken 
och vi påminns om att korset restes för en 
förlorad värld. GLAD PÅSK.  Eva Bylund 
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Anatoli och Ludmilla 

Ludmilla´s barnbarn 

Äktheten i er tro är långt värdefullare 
än guld som är förgängligt, fastän det 
håller provet i eld, och den tron skall 

visa sig bli till lov, pris och ära, när Je-
sus Kristus uppenbarar sig. 
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Kvinnokliniken 


