
Rapport fra Volodja (Våren 2014) 
  

Jeg har besøkt litt mindre forsamlingene i det siste. Folk er så takknemlige til evangelistene som besøker 

dem.  Jeg har deltatt i flere begravelser i det siste, bl.a. til en ung mann (på 40 år) fra forsamlingen vår. 

Enken er igjen med 4 barn. Så vi må trøste og støtte henne mye i denne situasjonen. 

 

 
 

 
 

 
 

På bildene over ser du at jeg besøker forskjellige folk. Det er syke, eldre eller andre som har åndelige 

problemer. 

 

 



Blant annet besøkte jeg og Iryna en dame 

som ville ta selvmord. Hun følte at ingen er 

glad i henne. Vi fortalt henne at Jesus er 

glad i henne og at vi i menigheten trenger 

henne. Det var en vanskelig prosess, men 

Jesus løste henne etter en stund. Jeg ringer 

stadig til denne damen, og hun sier nå at 

hun vil leve for Jesus.  

Jeg og Iryna har også samtaler med folk 

som har problemer i sine familier. Noen 

ganger kan samtalene vare i flere timer. 

 

På bildet til høyre ser du at vi er på en 

konferanse der temaet var "Hvordan skal vi 

bevare ekteskapet vår". Vi ønsker å få mer 

kunnskap rundt denne temaet, så vi kan 

hjelpe folk enda mer. 

 

Jeg har besøkt flere skoler, og forkynte Guds ord for barna. Se bildet under fra en skole.  

 

 
 

Jeg fikk også muligheten til å vitne for barn i en barnehage i juletider. Se bildet under. Vi hadde med seg 

julegaver til barn. Vi fikk god kontakt med folk i denne byen som ligger 5 mil fra Lviv. 

 

 
 

 

 



Jeg har hjulpet en dame som har store problemer med sine bein. Hun har eksem, men hadde ikke 

penger og derfor gikk hun ikke til legen. Det var helt grusomt å se på . Hun har bare 40 år. jeg kjørte 

henne til sykehuset og hun fikk hjelp. Nå kan hun ta på seg sko og komme seg ut etter flere  

Måneder innendørs. Hun har begynt å komme til cellegruppen min også.  

 

Ellers er det mange bønnemøter i byen, og over hele Ukraina for situasjonen i Ukraina.  

Menigheten vår deltar også på disse møtene i Lviv, og jeg talte på et av dem (se bilde under). 

 

 
 

Det går bra med oss i Lviv, men det er høy spenning i landet ellers. 

På bildet under er Iryna og sønnen vår Markus ved en minneplass for de som gav sitt liv for forandringer 

i landet vårt. 

 

 
  



Jeg ble invitert til å tale på et møte for barn fra alle kommunene som er i Lviv fylket. Det var fullt i 

kinosalen. Dette var stort sett barn fra ufrelste hjem. De fikk høre om frelseren som elsker alle barna, 

nemlig Jesus. Se bilder under. 

 

 
 

 
 

I vår har jeg sammen med en annen evangelist (som er 72 år) reist rundt i forskjellige landsbyer. Vi 

hadde med oss trampoline. Vi avtalte med rektorer på skoler om å leie plassen ved siden av skolene.  

Det var masse barn som kunne hoppe på trampoline, og vi hadde mye lek for barna. Til slutt fikk de høre 

om skaperen og om den som kan forvandle livet. Rektorer, lærer og barn fikk høre om Jesus. Det var 

helt fantastisk, og det var veldig bra respons. Se bilder under. 

 

 



 
 

 
 

 

Jeg og min familie vil takke alle sammen som støtter oss! 

Det er en stor oppmuntring i tjenesten vår. 

Tusen takk for at dere vil stå sammen med oss videre. 

 

Vi ønsker dere god sommer! 

 

Hilsen Volodja med familien 

 


