Huhtikuu 2022

Hälyttävä uutisviesti Ukrainasta
– ruuasta suunnaton pula

Tähän seurakuntaan mahtuu yöpymään kerralla noin 200 pakolaista.
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Ruokaa ja evankeliumia Ukrainaan
Tätä kirjettä kirjoitettaessa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on reilu kuukausi. 
Arviolta
3,5 miljoonaa ukrainalaista on jo lähtenyt
maasta. Meneillään on Euroopan nopeimmin
kasvava pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Maan infrastruktuuri, kodit ja unelmat
ovat tuhoutuneet.
Ukrainassa toimimme yhteistyössä Word of
Life -seurakuntien kanssa. Tällä hetkellä viisi
pakettiautoa vie avustustavaraa lähes päivittäin Puolasta Ukrainan Lviviin ja tuo pakolaisia samoilla autoilla Puolan puolelle turvaan. Lvivistä tavaraa jaetaan edelleen neljään eri avustuskeskukseen. Patjoja, huopia
ja lääkkeitä tarvitaan, mutta suurin puute on
ruuasta.

Kieviläisten Jurin ja Annan tarina.
Olimme pommisuojassa piilossa, meitä oli
noin 100 ihmistä. Yhtäkkiä venäläiset sotilaat
ryntäsivät sisään ja keräsivät meiltä kaiken
ruoan, veden ja pakottivat juoksemaan ulos.
Granaatit räjähtelivät ympärillä ja joka puo-

lella ammuskeltiin. Emme tiedä mitä muille
tapahtui, mutta ainakin pieni joukko meistä
pelastui tulituksen keskeltä. Pääsimme tur-

vaan avustuskeskusten tuella länsirajalle asti.
Jumala varjeli meidät kuolemalta. Kiitämme
teitä niin rukouksistanne kuin aineellisestakin
avusta.

Pastorin viesti sota-alueelta
Samalla kun valtavat ihmisvirrat pakenevat
Ukrainasta, suuri joukko pastoreita on päättänyt jäädä maahan. Yksi heistä on Rostislav
Kudin, jonka seurakunta on muuttunut avustuskeskukseksi.
”On moraalisesti oikein, että johtajat ovat
kriisin aikana paikan päällä tukemassa kansaa. Meillä on 80 seurakunnan verkosto,
joka kokosi yhteistyössä viisi avustuskeskusta.
Pakolaisten lisäksi kerran seurakunnassamme
juoksenteli 16 kissaa ja koiraa. Saimme hetken kokea Nooan arkin tunnelmaa,” Kudin
naurahtaa.
”Ihmismassat yöpyvät yleensä vain yhden
yön paikkakunnallamme ja jatkavat länteen
rajan yli turvaan. Täällä on vaarallista, koska
lähellä sijaitsevaa lentotukikohtaa pommitetaan useasti. Tavallisesti Kievistä ajaa Lviviin
4 tunnissa, nyt sota-aikana matka kestää 20
tuntia. Monet Itä-Ukrainasta pakenevat teke-

vät matkaa jopa useita päiviä. Tarjoamme
nälkäisille pakolaisille yösijan ja lämmintä
ruokaa.
Me paikalliset kristityt olemme sodan
alkuhetkistä lähtien rukoilleet ja toimineet
yhdessä. Suurin osa pakolaisista saapuu raskaasti pommitetuilta seuduilta ja he ovat
hyvin traumatisoituneita, uupuneita ja pelokkaita. Monet vain itkevät, he eivät pysty puhumaan. Rukoilemme heidän puolestaan, rohkaisemme kertomalla Jeesuksesta ja monet
kääntyvät Jumalan puoleen,” kertoo Kudin.

Anna ja Juri kiittää rukouksista ja ruoka-avusta.

Paljon on tehty, mutta paljon on
vielä tehtävissä. Jatketaan yhdessä.
Apusi menee perille!
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