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H Ουκρανία έχει υποφέρει αρκετά
Οι Χριστιανοί στην Ουκρανία ζητούν απ την παγκόσμια χριστιανική κοινότητα να συνεχίσει να τους
στηρίζουν με προσευχή και νηστεία. Η Ουκρανία έχει υποφέρει αρκετά. Άνθρωποι πέθαναν και
τεράστιος αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκαν κατα τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Τώρα
βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση της εισβολής, της κατοχής, του εμφύλιου πολέμου και μιας
διαιρεμένης χώρας.
Δεν επρόκειτο ποτέ να είναι εύκολο για την προσωρινή κυβέρνηση να σταθεροποιήσει το έθνος και
την οικονομία του και να θέσει τα στερεά θεμέλια για δίκαιες εκλογές το Μάιο. Δυστυχώς, οι
ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης έχουν καταστήσει το στόχο εξαιρετικά δυσκολότερο.
Η Κριμαία είναι η μόνη ουκρανική περιοχή όπου μια πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Ρωσικής
καταγωγής. Είναι επίσης η έδρα του ναυτικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας. Ήταν
μέρος της Ρωσίας μέχρι το1954. Η Κριμαία ήταν πάντα μια ειδική περίπτωση. Αλλά δεν υπήρξε
κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι η ουκρανική κυβέρνηση δεν το καταλάβαινε αυτό και ότι δεν θα
συνέχιζε να συνεργάζεται καλά με τη Ρωσία για να εξασφαλίσει μια αρμονική συνέχεια της
συνεργασίας που ο καθένας είχε ανάγκη.
Υπάρχει ένα μικροσκοπικό αμυδρό φως ελπίδας. Η μεγάλη πλειοψηφία Ουκρανών δεν θέλει τον
πόλεμο ή ένα διαιρεμένο έθνος. Οι διαδηλωτές του Κιέβου ήταν ειρηνικές για μήνες και μόνο μια
μειονότητα το γύρισαν στη βία στις τελευταίες ημέρες. Οι περισσότεροι ήξεραν ότι η ειρήνη ήταν η
μόνη απάντηση, και πολλοί επίσης ήξεραν ότι η προσευχή ήταν κρίσιμη. Δεδομένου ότι η
κατάσταση γίνεται όλο και περισσότερο επικίνδυνη, οι περισσότεροι Ουκρανοί ξέρουν ότι
απαιτείται προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της όλης Ουκρανίας αισθάνονται
ασφαλείς και σεβαστοί. Όταν το ουκρανικό Κοινοβούλιο δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι
τα ρωσικά δεν ήταν πλέον επίσημη γλώσσα, ο δήμαρχος δυτικής κατεύθυνσης της Lviv δήλωσε ότι
η πόλη θα μιλήσει ρωσικά για μια ημέρα ως αλληλεγγύη στους ρωσσόφωνους Ουκρανούς. Μερικοί
ρωσσόφωνοι στο Ntone'tsk είπαν ότι θα μιλούσαν Ουκρανικά για μια ημέρα.
Ο Ευρωπαϊκός Ευαγγελικός Σύνδεσμος καλεί τους Χριστιανούς να συνεχίσουν να προσεύχονται.
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Παρακαλούμε προσεύχεστε για θαρραλέες πρωτοβουλίες ειρήνης που να σταθούν ισχυρά
σε ολόκληρη τη χώρα: πολιτικούς, δημοσιογράφους, ανώτερους υπάλληλους ασφάλειας
και απλούς ανθρώπους.
Προσεύχεστε οι Χριστιανοί να συνεχίζουν να είναι παράγοντες συμφιλίωσης, ειρήνης και
ελπίδας.
Προσεύχεστε για την προστασία όλων που εργάζονται για την ειρήνη.
Προσεύχεστε για μάτια των ανθρώπων που να ανοίξουν στην αλήθεια και στο σε πως μια
φρικιαστική προοπτική θα μπορούσε να εξαπολυθεί εάν οι άνθρωποι επιλέξουν να
κινηθούν περαιτέρω προς τη σύγκρουση.
Προσεύχεστε να συμβεί ένα θαύμα, ώστε η Ρωσία και η Ουκρανία να γίνουν καλοί γείτονες
πάλι, χωρίς φόβο.
Παρακαλούμε προσεύχεστε ώστε η Ουκρανία να μπορεί να προχωρήσει πάλι μπροστά ένα
έθνος με δίκαιη και έντιμη κυβέρνηση.

Σας ευχαριστούμε.
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