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Bönesvaret. 

-Varför bygger ni en kyrka då de finns så 
många redan? Svaret ger vi ifrån det 
Sergei berättat om den tid då förföljelse av 
kristna  drev dem in i skogarna. Där kunde 
de hålla gudstjänst, i skydd av skogen. En 
av bönerna som han har fått berättat för 
sig, om att det var just i skogen som en 
kyrka skulle stå. Det är fyra generationer 
bort och det berättas fortfarande och blir 
aktuellt nu när Betel står upplyst i natten. 

Vi kan inte bortse ifrån den stundande ju-
len och huvudpersonen själv som är Jesus. 
Han är född i ringhet. Den kung som 
skulle rädda Israels folk ifrån det förtryck 
de befann sig i. Då som nu, ropar männi-
skor på hjälp och i sin nöd bär de hoppet 
om att de blir hörda av himmelens Gud. 
Han som lämnade himmelens härlighet 
och som ett barns ömtålighet förs han ifrån 
Betlehem till flykt mot Egypten. Hotet 
skulle röjas -”Var verkligen Jesus den 
kung som skulle komma med ett annat 
rike.” Kommer julen att betyda något i 
djupet av ditt hjärta? Ingen människa ser 
vad du tänker, det kanske syns vad du kän-
ner. Din blick kanske är tom, ögat är sjä-
lens spegel. När vi tar tid och tänker efter 
så blir vi medvetna om att vi alla hjälps åt. 
En Hjälpsändning kan endast nå fram med 
olika chaufförer som alternerar. Resenärer 
berättar om de intryck som påverkat deras 
perspektiv. Hjulen snurrar skulle vi säga 
eller de går som smort. Buss och lastbil ses 
över besiktas och är i god kondition. Vil-
ligheten att hålla öppet på Gnistan med 
loppis varje lördag genererar medel som är 
stöd till hyra såväl som transporterna.  

Varje tanke som du skänker räknas. Nu 
på senaste resan berättade Ludmilla för 
oss om den förutsägelse som talades ut 
innan svårigheterna blev verklighet. 
Det var inte någon som förstod hur klä-
der och skor skulle komma dem till 
hjälp. -Skulle det regna som manna 
ifrån himlen. Då var det tid för Filippus 
att bli det redskap som blev gensvaret 
på deras rop. När vi ser det över tid så 
är det fortfarande kärlek som driver oss 
att hjälpa. Efter 25 år har den inte tagit 
slut, den är generös, utgivande och sö-
ker inte sitt. Det här är att vara i Guds 
vilja. Filippus vill fortsätta vara ett red-
skap i Guds hand. Det har varit och är 
vårat fokus inför 2019. En Julhälsning 
till er. -Tänk dig att grankotten är en 
frökapsel och den får ett symboliskt 
värde att det vi ser nu kommer att växa 
till och församlingen blir verklighet för 
Sergei och Vera.  

Vi önskar er Julfrid och  

Gott Nytt år  


