Αθήνα, 16/03/2022

Αγαπητοί μας Αδελφοί και Φίλοι,
Έχουν ήδη περάσει 18 μέρες από τότε που άρχισε η εισβολή Ρωσικών δυνάμεων στην
Ουκρανία. Είμαστε συγκλονισμένοι καθώς καθημερινά παρακολουθούμε την κλιμάκωση του
πολέμου με τη συστηματική καταστροφή των υποδομών αυτής της μεγάλης Ευρωπαϊκής
χώρας, τον βομβαρδισμό πολυκατοικιών, τον θάνατο αμάχων με παράλληλη δημιουργία
προσφυγικών ροών προς τις γειτονικές χώρες όπου ο αριθμός αυτών που εγκατέλειψαν τις
εστίες τους ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια.
Επίσης δεν ξεχνάμε ότι ανάμεσα στον πληθυσμό των 44 εκατομμυρίων αυτής της χώρας που
δοκιμάζεται καθημερινά από τα δεινά του πολέμου είναι και πολλοί αδελφοί μας καθώς οι
Εκκλησίες της Ουκρανίας γνώρισαν πνευματική αναζωπύρωση τα τελευταία χρόνια. Σε
πρόσφατη επικοινωνία μας με τον αδελφό Anatoly Kalyuzhna ποιμένα της Ευαγγελικής
Εκκλησίας «New Life Church,Ukraine» στο Κίεβο, η οποία αριθμεί περίπου 2.000 μέλη,
λάβαμε το παρακάτω μήνυμα: «Σας ευχαριστούμε για την στήριξη και τις προσευχές σας.
Όλες οι Ευαγγελικές Εκκλησίες της Ουκρανίας προσεύχονται αδιάλειπτα. Βρισκόμαστε στην
πιο κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας μας. Εμπιστευόμαστε τον Θεό και προετοιμαζόμαστε για τα
γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Ο Κύριος έχει τον απόλυτο έλεγχο».
Είμαστε πρόθυμοι να συντονίσουμε κάθε προσπάθεια βοήθειας και συμπαράστασης των
εκκλησιών της πατρίδας μας προς τους δοκιμαζόμενους Ουκρανούς πρόσφυγες όταν
συγκεκριμενοποιηθούν οι ανάγκες τους (ίσως με την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας). Είναι γνωστό πως διαφορετικές είναι οι ανάγκες ανθρώπων που ακόμα
μετακινούνται από εκείνους που έχουν εγκατασταθεί σε δομές φιλοξενίας. Επίσης το
«Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων» που διατηρούμε στην Θεσσαλονίκη είναι έτοιμο να
αναπτύξει πλήρη δραστηριότητα μετά την αποκλιμάκωση των περιορισμών της πανδημίας
και να εξυπηρετήσει άτομα και από την Ουκρανία.
Μέχρι τότε ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αδελφούς μας με προσευχή:
•
•

Προσευχόμαστε για την δυναμική παρέμβαση του Θεού στην ζοφερή αυτή κατάσταση.
Προσευχόμαστε για την ειρήνη και την σύντομη παύση της βίας, για την ειρήνη του
Θεού στις καρδιές και τον νου των δοκιμαζόμενων αυτών ανθρώπων και ιδιαίτερα των
αδελφών μας.

•

•

•
•

Προσευχόμαστε για την προστασία όλων εκείνων που άφησαν τα πάντα πίσω τους και
έφυγαν ως πρόσφυγες μέσα στα χιόνια με μια μικρή βαλίτσα με σκοπό να ξεφύγουν από
την κόλαση του πολέμου.
Προσευχόμαστε για την ανακούφιση όλων εκείνων που υποφέρουν, για τους τραυματίες
αλλά και για όσους έχασαν τους δικούς τους μέσα στη δίνη του πολέμου. Ακόμα για
όσους αποχαιρέτησαν του αγαπημένους τους χωρίς να γνωρίζουν αν θα τους ξαναδούν.
Προσευχόμαστε ο Θεός να βγάλει από τις καρδιές το μίσος και την πικρία. Οι
περισσότεροι απλοί πολίτες Ουκρανοί και Ρώσοι δεν είχαν μίσος μεταξύ τους.
Προσευχόμαστε για όλους τους ηγέτες που έχουν την δύναμη ή μπορούν να επηρεάσουν
την κατάσταση ώστε να σταματήσει η σύγκρουση και να μπορέσουν οι δύο χώρες να
συνυπάρξουν ειρηνικά ως ανεξάρτητα κυρίαρχα έθνη.
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