
N u har vi läst om hur en orgel, som på nytt 
tagits ibruk i Guds församling. 

Orgel toner kommer nu att fortsätta ljuda ut i 
staden och dra människor inom hörhåll för 
evangeliet. Som är  det glada budskapet om 
att Jesus dog på korset och besegrade döden. 
Alla som tror på Jesus som Guds son och tar 
emot honom som sin Herre, är förlåten och har 
löftet om evigt liv. 
I Guds ord läser vi ur Jakobs brev och hämtar  
den grund som återkommit till oss under åren. 
-om en broder eller syster inte har kläder och 
saknar mat för dagen och någon av er säger till 
dem: ”gå i frid..  
fortsättningen är tydlig ...så är också tron i sig 
själv död, när den är utan gärning.
(Jakobsbrev2:14-17) 
Nu säger kanske någon ”Du har tro 
"- ja, men jag har också gärningar. 
Visa mig din  tro utan gärning, så skall jag 
visa dig min tro genom mina gärningar.  
Vår grund vilar på kristna värderingar och 
direkt citat som följer. 
 –”Du ser att hans tro samverkade med 
hans gärning och att det var genom  gär-
ningar som tron blev fullbordad (Jakobs 
brev 2:22). Orgelprojektet är  en tros hand-
ling och har sitt fokus på att lyfta och förhär-
liga Guds namn.  
Du kommer kanske ihåg Noah som byggde 
arken, innan det hade börjat regna?! 
En ton av tacksägelse kommer ifrån våra hjär-
tan, en lovsång över våra läppar, Ära till Gud. 
Vi vill bli stämda som ett ackord och vi kan då 
alla vara ett instrument, ett redskap i Guds 
hand. Då blir vi en enhet som tillsammans är 
övertygade om att varje hjälpsändning är givet 
svar till de människor som sätter sitt hopp och 
ber till en levande Gud, i Jesu Namn.  

Deras tacksamhet ljuder 

 Slava Bogo,  
som betyder prisa Gud på Ukrainska 
Ukrainahjälpen vill fortsätta vara just det 
enkla redskap som gör ”det lilla vi kan 
”och hoppas  också att du ser Guds storhet 
i alla detaljer som vi precis  nu läst om. 

Tack för att du fortsätter stödja oss! När du 
får det här bladet då är resa 116 avklarad. 
Vi återkommer i nästa nummer om hur 

hela resan åkte i en konvoj ner till 
Ukraina. 

Hösthälsning ifrån oss på redaktionen 
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