Kära syskon i Equmeniakyrkan Väse!
Det är med stor glädje i våra hjärtan vi mottagit er generösa julgåva om 20 000 kr till de
behövande familjerna i Ukraina.
Vi kommer att använda era pengar till matpaket och er gåva betyder att ca 200 familjer kommer
att Kunna fira en värdig jul när de får ert matpaket. Utöver matpaketet kommer vi också att
ordna julfester för dessa utsatta familjer där de får komma till kyrkorna vi samarbetar med och
njuta av sång, musik och drama som handlar kärleksbudskapet ”En frälsare är född”. Barnen
kommer att få julklappar som vi samlat in under året och de vuxna får också paket med saker
som familjen behöver.
Vi samarbetar med flera kyrkounioner som öppnar hundratals kyrkor för dessa fester och vi
räknar med att nå tiotusentals människor med julens glada budskap. Vårt tema i år
är ”Välkommen in på till festen!” Julen är den tid på året då människor verkligen blir
påminda om sin livssituation på gott och ont. Det är nu ensamheten och fattigdomen kryper
närmare än någonsin för de som inte har släktingar, vänner eller ekonomiska förutsättningar.
Nu går de utanför våra fönster och tittar in på oss och önskar att de också skulle få en möjlighet
att vara med. När våra bekymmer är att vi ätit för mycket på julen så vi mår dåligt och ställer oss
frågan ”Varför åt jag så här mycket igen, när jag vet hur dåligt jag mår efteråt?” Önskar andra
människor att deras barn inte skall behöva svälta ihjäl. När vårt stora problem är vad vi skall
köpa till varandra när vi redan har allt, så finns där mammor och pappor som inte ens kan
drömma om att kunna köpa en liten julklapp till sina barn som inte har något. Världen är orättvis
och vi förtjänar inte att ha det så bra som vi har det utan det är faktiskt bara ren tur att vi är
födda här och inte där.
Det vi kan göra är att räcka ut en hjälpande hand till de som står utanför och säga ”Välkommen
in på festen!” och de har ni gjort genom er generösa insamling.
Jag vet att det kommer att vara 200 lyckliga familjer som sluter sina ögon på julen när de skall
sova med ett leende på sina läppar, mätta och glada, de kommer att tacka Gud för er och be för
er!
Med önskan om en riktigt God jul och ett välsignat nytt år!
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