
 
 

Tampereella 2.3.2022 
 
Sota Ukrainassa  - rukouskutsun uusi ulottuvuus 
 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama muutos eurooppalaisessa 
turvallisuustilanteessa antaa entistä enemmän painoarvoa rukouskutsuun, jota 
Vapaakirkko on kuuluttanut jo syksystä 2020.  
 
Olemme kutsuneet uskovia ja seurakuntia kääntymään Jumalan puoleen rukoillen ja 
paastoten ja etsimään hänen apuaan. Rukoileminen on konkreettista toimintaa, jolla 
osoitetaan uskoa siihen, että perimmäisessä mielessä turvamme ja elämämme lähteet 
ovat Jumalassa. Inhimillisillä toimilla on paikkansa, mutta vain Jumalan siunaus tekee 
sellaisesta merkityksellistä ja vaikuttavaa. Siksi rukoileminen on ensiarvoista ja 
välttämätöntä. Rukoileminen antaa sitten työlle ja tekemiselle vaikuttavuuden ja 
ohjaa sitä. 
 
Ukrainan ja ukrainalaisten hätä korostaa riippuvaisuuttamme Kaikkivaltiaan 
armollisesta avusta. Ihmisinä olemme synnin ja pahuuden kourissa. Niin kuin jo 
muinoin syntiinlankeemuksen alkumetreillä veli surmasi veljensä ja melko nopeasti 
väkivalta levisi ihmiskunnan keskuuteen niittäen järkyttävää satoaan, elämme 
edelleen maailmassa joka on pahan vallassa. Se ilmenee niin yksilöiden välillä kuin 
kansojenkin välillä. Jälleen sodan äänet Euroopassa kutsuvat meitä etsimään 
taivaallisen Isämme apua ja vetoamaan hänen ihmisrakkauteensa ja armoonsa. 
 
Jeesukseen uskovina seisomme vankalla perustalla rukoillessamme 
maailmantilanteen puolesta. Herramme sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. Jumalan sana avaa eteemme näyn taivaalliseen 
valtaistuinsaliin, jossa Kaikkivaltiaan valtaistuin on ainoa ja korkein. Voimme vedota 
Herraan, Hallitsijaan, jolla on voima ja valta ja joka rakastaa luomaansa maailmaa. 
Koska Jumala on sitä mitä hän on ja koska hän on luvannut kuulla rukoukset ja vastata 
uskossa esitettyihin anomuksiin, ovat rukouksemme voimallisia ja saavat paljon 
aikaan! 
 
Mutta rukoukset ja niiden hedelmä syntyvät vain rukoilemalla. Siksi nyt on uskovien 
aika antaa itsensä rukoukseen. Varataan siihen aikaa päiviemme rytmiin. Notkistetaan 
polvemme, otetaan mukaamme sanoja ja uhrataan ne Jumalan eteen. Kun lausumme 
Herramme opettaman rukouksen sanoja ”tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon 
sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa”, antaa nykyinen maailmantilanne ja sota 
Euroopassa siihen käsinkosketeltavaa sisältöä. Pelko ja epätoivo eivät ole 



rukoustemme polttoainetta. Luottamus ja usko ovat perusteltuja asenteita, kun 
asetumme Herran Jeesuksen eteen ja etsimme hänen apuaan. 
 
Rukoillaan erityisesti ukrainalaisten veljien ja siskojen puolesta. Joillakin 
vapaaseurakunnilla on ystävyysseurakuntia Ukrainassa ja yhteydenpitoa harjoitetaan 
nykytilanteessakin. Kansainvälisellä Vapaakirkkojen liitolla (IFFEC) on jäsenfederaatio 
Ukrainassa ja liiton jäsenkirkkoja on haastettu muistamaan heitä. Rukoilemisen 
rinnalla meillä on mahdollisuus myös antaa varoja ukrainalaisten tukemiseksi, 
esimerksi FIDA:n kautta. 
 
Rukoillaan määrätietoisesti myös Suomen puolesta. Anotaan viisauttaa 
päättäjillemme ja koko maamme johdolle. Oma historiamme todistaa rukouksia 
kuulevasta Jumalasta, hänen armostaan ja avustaan kriisiaikoina. Lähestytään jälleen 
armoistuinta saadaksemme avun oikeaan aikaan. 
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