
Bekräfta Invigningen 

RESA 109 - KONFIRMAND RESA 

D et ordet använder vi och kanske inte 
tänker på vad det betyder. Vi har 

lånat det engelska ordet (confirmation) för 
att bekänna sig till. En resa för att ge ung-
domarna något att reflektera över. Vårt 
ansvar ges vidare till nästa generation. De 
är de som tar över och i rätt tid axla man-
teln. Vi tror att vi ger ett tillfälle för varje 
person som reser med oss att se sig som 
delaktiga i ett större sammanhang. De 
unga har nu själva sett och förstått vikten 
av att hjälpas åt.  

Korset i Betel 
kommer att 
stå upp för att  
här bekräftas 
den tro som 
blir synlig i 
handlingen.  

Resans innehåll var som tidigare att be-
söka de olika områden som hjälpsändning-
en går till. På dagsprogrammet var de 
också med och målade innerväggar i kyr-
kan med namn Betel. Den nya samlingslo-
kalen vid sommarhemmet i Lutsk, som 
invigdes den 2 juni. Som ung har du en 
möjlighet att rikta in livet och fokusera på 
dig själv och dina förmågor. Eller se dig 
som en del i Guds familj och växa i den 
gåva som är dig given och nerlagd i just 
dig. Trons gåva. Bibelordet i Ro-
marbr.10:8-10 talar ut att din räddning 
ifrån att bara se dig själv och ditt är att be-
känna att du behöver gemenskap med 
andra människor. Vi kan hjälpas åt. Du 
kan alltid börja med att berätta vad du tror 
på i ditt hjärta (Rom,brevet 10:14) Dessa 
ungdomar kommer inte att vara tyst med 
vad de sett och hört. De blir bärare av ett 
vittnesbörd. När de här ungdomarna kon-
firmeras så bekräftas (conferm) den tro de 
har till Jesus som Guds son, som dog på 
korset och uppstod. 
                                         Johannes 3:16 

Påkörd men beskyddad 

Det finns alltid tillbud på en resa. Vi 
hade låtit ungdomarna besöka köpcent-
ret TAM TAM innan hemfärd. De var 
inte inne i bussen ,när en bil körde in i 
sidan på den. Bilföraren hade somnat 
och klarade sig undan utan skador, 
Men bilen blev illa tilltygad. Tack till 
alla förböner i Jesu Namn, de har gett 
oss beskydd än en gång. 

Hej! Här kommer en kortfattad resumé 
från invigningen: Vi var en grupp om 
19 personer från Sverige som reste till 
sommarhemmet utanför Lutsk i 
Ukraina för att delta i invigningen av 
kyrka/samlingslokalen Betel. Filippus 
har med stöd av många sponsorer 
byggt denna kyrka, som skall användas 
under alla barn- och ungdomsläger som 
hålls på sommarhemmet varje sommar. 
Men visionen är att kyrkan även skall 

samla människor från närliggande byar 
under vinterhalvåret. En del av den 
svenska gruppen arbetade hårt för att 
färdigställa kyrkan främst invändigt 
med ljud och ljus bland annat. Det blev 
inte så många timmars sömn för en del 
men målet var att det mesta skulle vara 
färdigt till invigningen lördagen 2 juni, 

vilket också skedde. Till invignings-
högtiden var många inbjudna och vi 
var ett 90-tal deltagare från när och 
fjärran som delade glädjen med Sergej 
och Vera över den vackra kyrkan.  

Korset längst fram i kyrkan står som 
symbol för att Jesus är och skall vara i 
centrum och huvudpersonen i allt som 

sker i denna kyrka. Representanter från vår 
grupp sjöng, delade hälsningar och bibel-
ord. I Sergejs predikan utgick han från 1 
Mos 28:10-19 där det står om Betel och att 
här bor Gud. Betel är Guds hus och him-
lens port och denna kyrka skall bli det. 

Efter invigningshögtiden i kyrkan bjöds 
alla på god Ukrainsk soppa och svenskt 
fikabröd. Under söndagen hölls en svensk 
gudstjänst, som Sergej uttryckte det, med 
mycket sång och hälsningar men med flera 
predikningar enligt Ukrainsk sed. Vi var 
alla nöjda och glada över att få delta i 
denna för Filippus historiska händelse. 
Carina (en av 19 som var med) 

”Hur helig är 
inte denna plats! 
Det måste vara 
Guds boning, ja, 
här är himme-
lens port” 
Betel betyder att 
här bor Gud. 
Betel är Guds 
hus och himme-
lens port och 
denna kyrka 
skall bli det.  
Ur Sergei’s predikan 
1 Mosebok 28:10-19 

 


