En wie een mens, in wie het wezen van het goede leeft, om deze goede wil opneemt, die verwerft
daardoor zelf deelname aan het wezen van het goede. Mattheus 10:41
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BESTE VRIENDEN, COLLEGA'S,
Het is de vijfde dag van de oorlog, 28 februari, en op moment van schrijven wordt Kiev zeer zwaar
gebombardeerd. Mensen moeten terug naar de bunkers en metrostations. In onze gemeente werd
de mensenwijdingsdienst weer gevierd. Tatjana maakte ook een vogel van papier met de kinderen. In
de tijd dat de volwassenen boven bidden, schilderen de kinderen beneden. Zij schilderden alleen
Maria en Josef, misschien op de vlucht, naast één brandende oven. Ze wisten het zelf niet zo goed.
Maar het zou ook kunnen zijn dat ze bedoelden dat Maria en Jozef brood bakten.
Ondertussen stierven kinderen bij de aanval op een ziekenhuis. In een ander ziekenhuis voor
kinderen met kanker, waar zij nu in de kelder verblijven, werden zij opgemonterd doordat een
jongen die het aantal neergeschoten vliegtuigen opsomde. Hij leek hiervan weet te hebben, ook van
de aantallen tanks.
Ook de volwassenen hadden voor de verandering wat om te lachen: de Roma-clan stal de Russische
tanks in een stad in het zuiden. De soldaten hadden geen benzine meer en gingen op zoek. Toen zij
terugkwamen waren de tanks weg. Dus iedereen helpt, op welke manier dan ook. Dit goede idee
verspreidde zich snel en sommige boeren maakten gebruik van tractoren en deden dit hun Roma
strijdmakkers na.
Op dit moment wordt er hevig gevochten om de grote mooie universiteitsstad Kharkiv, de stad waar
de Oekraïense Socrates, Hryhorij Skovoroda een tijdje heeft geleefd. Hij stond niet toe dat hij werd
"ingepakt" met eerbewijzen en belangrijke posten en was een vrij rondtrekkende prediker met het
evangelie in het oud-Grieks in de tas. Op zijn graf had hij willen laten schrijven: "De wereld

achtervolgde me, maar ze kon me evenwel niet vangen". Hij verafschuwde de leugenachtige kerk en
predikte vrijheid: "Wat is vrijheid? Wat is het goede dat in haar verborgen ligt? Sommigen zeggen dat
het zelfs van goud is gemaakt. Het is geenszins van goud. Merk op! Vergeleken met vrijheid is goud
slechts een hoopje vuil.”
Vandaag staat in deze stad de jonge, in het Westen goed bekende schrijver Zerhij Zhadan, klaar voor
de strijd. Er vliegen bommen over deze stad en iedereen hoopt dat de engelen en de goede
Skovoroda hen beschermen zullen. De pacifist en dienstweigeraar, de goedmoedige Volodya heeft
zich als vrijwilliger gemeld. Met hem hebben we met onze jongeren, een paar jaar geleden, in de
Karpaten een geweldige tijd beleefd. Hij heeft vier kleine kinderen. Vele andere vrienden, acteurs,
zangers en schrijvers gaan ook, maar ze hebben geen uitrusting. Daarom zijn vele andere vrienden
hier te lande, dag en nacht op zoek naar kogelvrije vesten, helmen, schotwondverband en sturen het
rechtstreeks naar degenen wiens levens ze koste wat kost willen beschermen.
Iemand uit Odessa stuurde een foto op van het prachtige oude operahuis aan de Zwarte Zee,
beschermd door ijverige burgers met zandzakken en anti-pantser stalen wegversperring. Maar ook in
Lviv en Ivano-Frankivsk en in elke andere stad bereiden de mensen zich voor op de verdediging. Er
zijn eindeloze wachtrijen vluchtelingen aan de westelijke grenzen.
In Moskou is het stil. Hardop schreeuwen op straat is verboden. Voor het woord "Oekraïne" of "Geen
oorlog!" wordt men onmiddellijk gearresteerd. Onze collega Anushka maakt "vreedzaam" met enkele
moedige mensen wandelingen. Het is een stil maar belangrijk protest. Twee weken geleden
bij een niet-stil protest werd de broer van Anushka gearresteerd en hij zit nog steeds in eenzame
opsluiting. Ook in Moskou bidden mensen voor vrede en doen wat zij nog steeds kunnen in deze
situatie. Wij denken daaraan. Omdat we zelfs in Keulen Moskou dichtbij ons hebben: onze stagiaire
Varia van het Seminarie in Stuttgart. Het is voor haar ook moeilijk om te zien wat er aan het
gebeuren is. Onlangs stonden we, zoals zo vaak, samen aan het altaar en ze antwoordde met de
mooiste Oekraïense uitspraak, de belangrijke woorden die hier gewoon gezegd kunnen worden.

Toen zongen we in de geconcentreerde stilte van de volle kerk in drie stemmen "Naar de bergen" en
het leek op dat moment alsof wij mensen weer door de woestijn zwierven.
En "Waar komt hulp vandaan?" was allesbehalve een retorische vraag.

Met lieve groeten,
YAROSLAVA BLACK

Donaties ter ondersteuning van vluchtelingen en humanitaire hulp in verband met de oorlog:
Gezamenlijke kas NL43 INGB 000 0349901
Onder vermelding van ‘Oekraïne’

