
Lokala kyrkan av kristna evangeliska pingstläran "VEFIL" har en lång historia. Dess 
historia började för nästan 90 år sedan. Det var liten grupp av troende, som fick 
Guds ord från predikanten pastor Voronaiev, som kom från USA till Odesa och 
predikade evangeliet. 

Under lång tid var de troende tvungna att gömma sig. Officiellt registrerades 1982. 
I år firar vi att kyrkan är 35 år. Jag är den 4: e pastor sedan vi startade. 
Gudstjänster hålls systematiskt: 
- Huvudgudstjänst söndag kl. 09:00 och kl. 17:00 har vi bibelanalys av Guds ord 
(Bibeln) 
- Måndag – kl. 9:00 mödrars bönegrupp (mödrar kommer för att be för barn och 
barnbarn) 
- Tisdag - hemgrupper 
- Onsdag – kl. 9:00 bönegudstjänst 
- Torsdag – kl. 17:00 systerbönegrupp; 
- Fredag – kl. 9:00 bönegudstjänst; 
- Lördag – kl. 17:00 gudstjänst för unga. 

Vi har söndagsskola (25 barn kommer regelbundet). I alla tider bär kyrkan 
evangeliet till icke-troende. Det var svårt att göra detta under kommunismen. 
Sedan 1990-talet gav Gud frihet och kyrkan började aktivt utföra sin grundläggande 
uppgift att predika evangeliet  
(Mark 16: 15-16. "Han sade till dem:" Gå ut i hela världen och predika evangelium 
för hela skapelsen 16 Den som tror och är döpt skall räddas, men den som inte tror 
skall bli fördömd.”) 

Under de senaste åren (mer än 10) har "Vefil"-kyrkan nära förbindelser med den 
kristna missionsorganisationen "SAM-hjälp" (då var Marianne Sandqvist chef, nu 
Jörgen Ruther) och senare med Allianskyrkan i Huskvarna. Idag är Ukraina i en svår 
statssituation: krig i öst, invandrare, änkor, föräldralösa. Utifrån sin kapacitet, 
hjälper kyrkan dessa segment av befolkningen materiellt och även med att predika 
evangeliet. Dessutom går stöd till sjukhus, skolor, daghem och andra kyrkor. Tack 
vare samarbetet med "SAM-hjälp" köptes och renoverades missionshuset "Hoppets 
Stjärna" i byn Piatka, där vi kan ha barnläger, hålla gudstjänster för lokala kyrkan, 
ha centrum för rehabilitering av drog- och alkoholberoende personer. Tack vare 
samarbetet med Allianskyrkan i Huskvarna och hjälp därifrån under 2016, 
renoverades ”Vefil”-kyrkan. Och vi är uppriktigt tacksamma för detta. 

Efesierbrevet 3:14-21 
”Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen 
och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka 
åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan 
med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med 
alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära 
känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet 
uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi 
kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, 
i alla släktled i evigheters evighet, amen.”


