Kriget ur ett barns perspektiv.
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En kort presentation av vår tolk och kära vän med familj Sergei
Porokhnavets. Han är och har varit den person som har ett värdefullt
nätverk som arbetar för att hjälpen kommer fram. Under tidiga år
begav han sig till Norge och lärde sig norska och återvände till Ukraina
som cykelevangelist. Han lever hundra procent för de ord som Jesus gav
till oss –”Älska Din nästa som dig själv” de ger sina liv för sin nästa i de
församlings bygget som familjen driver vid sommarhemmet. Vi ber om
deras beskydd och fortsatt välsignelse över hela familjen. Under de
första resorna kunde våra chaufförer själva se en strid ström röra sig av
kvinnor och barn. De som lämnat sina hem för att söka skydd i västra
delen av Ukraina. Vid polska gränsen blev de mottagna och eskorterade
vidare till säkerhet. Vi fick rapporter om att det kommit cirka hundra
personer till sommarhemmet, som kom att bli deras nya hem,
där de sökte en trygg plats och sovsalarna fylldes snart med människor. Storköket kommer till stor nytta och blev nu
hjärtat för all matlagning. Tänk att allt detta fanns redan i Guds
perspektivet innan vi såg och förstod. Vi hoppas och tror att när
alla dessa barn i så unga år får uppleva ett krig. Så kan sommarhemmet blir den plats, där de återfår lusten att spela boll, leka och
börja bearbeta de intryck de fått. Deras längtan kanske är att snart
kunna återvända hem igen till sina släktingar och vänner. Jag vill
försöka beskriva de bilder som vi sett under de senaste
månaderna, i de dagliga rapporteringarna ifrån kriget i Ukraina.
Vad är det som fastnat på din näthinna av de olika ögonblick vi
sett? Något barn är född i ett skyddsrum och ser dagens ljus mitt i
ett brinnande inferno. Jag ställer mig frågan vad har barnen sett
och hur ska du och jag kunna sätta oss in i deras situation.
Vi försöker med några ord förklara i en fiktiv berättelse:

Det lilla barnahjärtat bultar hårt och gråten vill inte ta slut. Trösten i en vuxens
hand. Förtvivlan i ögonen när huset brinner, det luktar starkt. Röken bränner i
ögonen. Branden släcks av en brandman. Någon ligger livlös, en gammal och
skadad man, kanske en morfar. Han bärs ut på bår, ibland de bråte som är
kvar av huset. Tänk om det kommer att rasa. Nu måste vi ut och lämna vårt
hem. -Min säng, min kudde och jag tappar min nalle. Kvinnan som ser sin son
död, djupt ner i gårdens brunn. De hade anklagats och förhörts och hennes
man sköts mitt framför hennes ögon. Gråten fastnar i halsen. Orden räcker
inte till för att beskriva detta vansinne av ett pågående krig. Vem blir vinnare
när unga människor kämpar vid frontlinje och skickas döda hem. Deras kamp
är en kamp för frihet som fortsätter från generation till generation. Kampen
att få äga sin röst och rätten att få fritt utrycka sig.
/Eva

Distribution och fördelning
När vi kommer till polsk gräns så möter de
oss ifrån sommarhemmet och lasten lossas
ifrån oss till en ukrainsk trailer. Där efter
körs den igenom ukrainsk gräns och vidare
till sommarhemmet i Lutsk. Mötestältet har
blivit ett förråd och varje vecka när vi
kommer ner med olika förnödenheter
(vatten, mjöl, ägg, bröd, med mera), så finns
de en liten truck som lastar av dessa pallar.
Därefter sorters de och packas med
anpassning till vilket hjälpområde de ska till.
Även våra vänner i Berdichev har kört till Lutsk för att hämta av
hjälpsändningen. De bor ju nära huvudstaden Kiev och har
flyktingar ifrån bland annat staden Irpin och Bucha. Hela världen
talade om det vansinnesdåd som hade utförts på gatorna där. Vi
kommer ihåg bilden på den cyklande mannen, han som blev
skjuten på sin väg. Det är svårt att glömma och det sitter kvar på
näthinnan. Vi har tagit del av våra vänners berättelser
fortlöpande och vi kanske funderar på hur de kan behålla lugnet
i sådana pressade situationer. De har ju själva skakats av hur
flyglarmet tjutit och att de tillsammans med andra sökt skydd i
skyddsrum. De arbetar tillsammans oförtröttligt för att hjälpa de
som inte kunnat fly, de handikappade och sjuka. De som blivit kvar bland sönderbombade hus i byar utan vatten och
el. När minibussarna är lastade så körs de 50–70 mil genom landet. Det är ett riskfyllt uppdrag, för dessa som kör.
Vi nåddes av en rapport om att en chaufför hade dödats genom ett skott genom bilrutan. Vi hör och förstår att det
behövs mod att fortsätta hjälpa de människor som är kvar i
östra delarna. Den styrka vi får är oss given och Filippus är
namnet för en Herrens tjänare och vårt uppdrag fortsätter i
kraft av den Helige ande. Vi vill fortsätta hjälpa de som hjälper
och vi har fortsatt att samarbeta med många olika aktörer med
samma mål och mening. Ända sedan krigsutbrottet har Herren
försett oss med förnödenheter, medel för transport.
Dörrarna har öppnats och vi har fått många nya kontakter.
Olika chaufförer har bytt av varandra för att hålla bilarna rullande. De första två månaderna körde vi fyra trailers i
veckan. Därefter har de följt varandra två trailers i veckan för att nu göra resa 29. -Otroligt stort och osannolikt. De
har fungerat och vi har haft framkomlighet. Det vi har erfarit under de 30 år som vi kört hjälpsändningar har gett oss
ett starkt förtroende kapital och med de erfarenheter vi gjort har vi vuxit in i denna utmaning. Men allt samverkar.
Förböns stödet har varit en styrka och vi alla får vara enkla redskap och bära uppdraget med uthållighet. Vi ska nu
ner en resa innan midsommar och därefter tar vi paus. Så blir de en behövlig vila och återhämtning inför
fortsättning. Vi vet inte hur kriget utvecklas och hur det påverkar de ukrainska folket i framtiden.

Glad sommar önskar redaktionsrådet
Vi som är starka är skyldiga
att bära de svagas svagheter
och inte tjäna oss själva. Var
och en av oss skall tjäna sin
nästa, till hans bästa och
hans uppbyggelse. Rom.15:1
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