
Bygger Bärighet 

Byggande 

I  årskrönikan samlades året i en viktig 
beskrivning av att Ukrainahjälpen. 

Vi BYGGER inte på en person i fokus 
utan visionen om att vi tillsammans BÄR 
Stiftelsen Filippus uppdrag. Ett nytt år lig-
ger som orörd ny snö. Bilden på framsidan 
presenterar Ung med uppgift (umu). Vi 
besöker dessa svenska ungdomar som gör 
sin missionspraktik. Här möts vi och de 
unga som besöker barnhem, sjukhus och 
evangeliserar och vi i Filippus kommer 

med hjälptransport. Patrik Jonsson berättar 
att han själv var intresserad av missions-
praktik för 30 år sedan. Nu fick han på den 
här resan besöka sin egen dotter i Vinitza. 
Hon har på eget initiativ sökt sig till denna 
utbildning. Hans egna ord är att vi arbetar 
mot samma mål men på olika områden och 
sätt. Det bästa är att överblicken har vår 
Herren Jesus själv. Tack och lov. 

N är vi i Västernorrland får en var-
gavinter med kyla och snö. Då 

går tankarna till de stora behov som vi 
sett. Även en vetskap om och att den 
hjälpsändning som körts ner till Ber-
dichev, nu i slutet av januari månad 
kommer i rätt tid. Vinter i Sverige be-
tyder att det även blir det i Ukraina. Vi 
har vindtäta hus och de har inte alla i 
byarna vi besökt där. Du kanske läm-
nar in ett överkast och det blir till 
lämplig användning som en isolering 
emot en vägg med glesa bräder och 
murbruket som var med vid byggstart 
har sedan länge vittrar och ramlat bort.  

I Berdichev möter vi Anatolij och Lud-
milla. Vi välkomnas med dukat bord. I 
köket pågår tillagning av mat som skall 
utspisas till de som kommer till för-
samlingen. Svetlana är en av de fyra 
barn som är vuxna uppgiften att var 
med i hjälparbete. De kläder som vi 
kommer med ska sorteras och borden 
möbleras om i kyrkans källare. De som 
nu behöver kan nu ifrån området 
komma och nu är det tillgängligt att 
kunna äta sig mätt och klä sig varmt.  

G lädjen går inte att ta miste på när 
mannen på bilden får nya skor.  

Betydelsen av texten på skokartongen 
säger oss något, 
"Shoes för crews"- skor till besättning. 
Har vi stigit på uppdraget kan vi inte 
när som helst stiga av. Allt i stiftelsen 
BYGGER på egen vilja och den mo-
tivationen, kommer inifrån ett hjärta 
som inte söker sitt. Du och jag är  rus-
tade för uppdrag, de är en Guds kal-
lelse. Vi vet att det är en sanning som 
vi har erfarit om och om igen. Bränslet 
i den motivationen, får vi när vi möter 
mottagarens tacksamhet och glädje. De  
ber och tackar Gud för gåvorna så vi 
blir alla välsignade! 
Vi är alla med och ger av det vi har. 
Andra korintierbrevet 9:7,  

Stoppet hos Vera och Sergei var också 
inplanerat i årets första resa. Våren är 
snart här och fortsättning följer på Byg-
get, kyrkan i Lutsk som kallas för  Be-
tel. Nu ska el-dragning för ljus, ljud 

göras samt storköksutrustning och kyrk-
bänkar köras ner. Många praktiska detaljer 
skall komma på plats, planering pågår. 

På nytt förbereder sig ett arbetslag att åka 
ner och kunna nå fram till en möjlig invig-
ningsdag i maj. Det är omkostnader som 
följer med att bygga. Vi som inte kan var 
med på plats i olika dagsverk kan välsigna 
BYGGET genom medel till dess omkost-
nader. Är du en glad givare?    

Sergei berättar hur han i bön vädjat om att 
det behövs ännu mer av kläder till områ-
det. Hjälpbehovet är stort när nya männi-
skor uppsöker sommarhemmet. Svaret blir 
en kontakt ifrån södra Sverige. Organisat-
ionen heter ”Hjälp oss hjälpa” och de ut-
mynnar i fler hjälpsändningar. Nu senast 
berättade han för oss om en gåva av 60 
våningssängar. Precis så rätt, inför somma-
rens lägerverksamhet med övernattningar. 
Sergej har en tilltro till Herren Jesus i allt.  

 

 

Tack till alla givare  
som gör detta möjligt 


