Upprättelse
P

å min senaste resa till Ukraina så fick
jag möjligheten att få besöka den
Kyrka som Filippus håller på att bygga på
plats ute på sommarhemmet några mil utanför Lutsk. Det är en dröm som håller på
att förverkligas för Sergei som fungerar
som föreståndare för sommarhemmet.

Att år efter år får se hur ungdomar som
besöker detta sommarhem får en ny start
på livet och känna hur behovet av en riktig
samlingslokal bara blir större med åren, så
föddes det i somras en tydlig vision om att
få se detta förverkligas inom en snar framtid. Så efter ett antal planeringsmöten så
drog arbetet igång på allvar. Väggblock
spikades, takstolar skänktes av en generös
firma, material inhandlades till förmånliga
priser och fler och fler kände sig manade
att åka ner till Ukraina för att göra en insats och få se denna vision bli verklighet.

Och nu står den där, denna Kyrka, som
kommer att få bli en plats av upprättelse,
där Gud i sin nåd vill möta barn, ungdomar
och vuxna människor till just detta. Upprättelse !
Det var just det som jag kände när jag klev
in i denna halvfärdiga byggnad.

Här vill Gud Upprätta människor! Och
med tanke på var den byggs så kan jag
se Guds intelligens, att mitt i ett område som plågas av både svår fattigdom
och arbetslöshet med allt vad det innebär av missbruk och missförhållanden,
att just där få etablera en fyrbåk som
vill lysa upp i mörkret, så att människorna som bor där hittar vägen till
frihet, det är Guds hjärta för dom förlorade.

Så med det här i färskt minne och med
tanke på att vi närmar oss den tid på
året när vi verkligen tänder många ljus
och snart ska fira den största gåva Gud
skänkt oss i Jesus Kristus, så vill jag
bara uppmuntra dig i att fortsätta stötta
Filippus i detta viktiga arbete att få
tända ett ljus för dessa utsatta människor i Ukraina!
Filippus bygger för framtiden.
Vad bygger du för?
Tillsammans kan vi förverkliga Guds
Vision för Ukraina!
Med tillönskan om en fridfull Jul /
Peter Jonsson

Uppdaterad
N

är vi ser tillbaka på de senaste
året så vill vi ta dig tillbaka på de
platser vi besökt under resorna. Vi firat
25 år och den första platsen var till
staden Berdichev. Ukrainahjälpen Filippus var ett faktum.

Kolchoserna gapade tomma (kollektivhushåll) och vägarna vi körde på, bestod av betong efter andra världskriget.
Vi ser att landet Ukraina utvecklas och
folket upprättas. Nu är vi en stiftelse
med ca. 160 medlemmar och under året
har vi blivit flera. Vi blir fler som vill
vara med och fortsätta bygga framtiden. Resan fortsätter ifrån Berdichev
och till Lutsk där har vi de senaste 10
åren har kunnat följa det arbete som
vuxit fram ibland barn och ungdomar
Årets utmaning är byggprojekt med
namnet Betel ,en blivande samlingslokal för året runt aktivitet. På väg ifrån
Lutsk gör vi ett stopp i Mykolaiv. En
familj där alla är eldsjälar i församlingslivet. När vi besökte dem under
kyrkans byggtiden ,kunde vi hjälpa
med bl.a golvvärme och sanitetsgods.
Vi var med för två år sedan när den
helt nya kyrkan invigdes. Nu fortsätter
vi söder ut, men den första gången i
minne. Vi körde vägen över bergskedjan, Karpaterna. En helt en ny region,
Muckachevo. Det var det år när vår flödet ifrån snösmältning i bergen, orsakat en kraftig översvämning. Denna
drabbade innevånarna i Velice Lutski,
en by i dalgången nära floden. Vi körde

ner en pump utrustning .Dens kulle användas för att förstärka de lilla samhällets
hjälpinsatser. Vi har fortsatt sedan dess
och besöker fjällbyarna varje år. Där bor
människor som lever under knappa förhållanden. I ladan möter du en ko som kalvat
och du blir bjuden på råmjölk. Barnen går
till sin byskola ca. 5 km eller till allmän
väg. Häst eller traktor är de som tar oss
fram med hjälpen, så att vi vet att den
kommer fram. Vi påbörjar samarbete med
Caminuel Felix ett familjehem i Rumänien. Vi hade en ”Ukraina resa” redan
planerad, båtbiljetter bokade när UD
(utrikes-departementet) råder oss att inte
resa in i landet.Då öppnas en ny väg och
vi styr ner till Oradia i Rumänien.

Sedan 2014 har vi åkt även till de östra
delarna i Ukraina, Dontesk regionen. Det
är uppenbart att det pågår ett tyst krig.
Ovan kan du se bilden på ett sjukhus som
har bombats, detta befäster att det är en
sanning. Församlingen vi möter där bakar
bröd, delar ut kläder till deras omgivning
Lådor som vi ser är märkta med Ukrainahjälpen. Deras glädje i att tjäna, gjorde
intryck på oss. Vi fortsätter och vill berätta
vidare till nästa generation. Den återkommande konfirmationsresan med ungdomar
som åker igenom Polen och där får ett
stopp för en guidning av ett arbetsläger
ifrån andra världskriget som heter Stutthof,
vidare ner till Rumänien. Nu vet du lite
mer om vart vi åker och hur en hjälpsändningarna når fram. Nu är du uppdaterad.

