KELILING DUNIA BERSAMA

TATIK DAN TOTOK

U K R A I N A
Negeri di pusat benua Eropa

U K R A I N A
“Selamat datang di Ukraina” sambut Iwan, waktu
ia menjemput Tatik dan Totok dengan senyum
lebarnya. “Keluarga saya sangat senang karena
Tatik dan Totok datang, walaupun situasi politik
kami sedang tidak stabil. Saya ingin
mengantarkan kalian ke rumah nenek saya yang
tinggal di pesisir ibu kota Kiev. Nenek saya sudah
mengalami banyak penderitaan, itu sebabnya
lebih baik kita tidak berbicara tentang politik.
Pada tahun 2014, nenek saya sekeluarga
meninggalkan semenanjung Crimea karena
daerah itu dianeksasi oleh Rusia, setelah pada
awal 2014 perdana menteri Crimea meminta
bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik
dalam negeri Ukraina. Pemerintah Rusia
menerima permintaan dari Crimea dan
mengirimkan pasukannya untuk menduduki
Crimea. Campur tangan Rusia atas permasalahan
Ukraina didasarkan pada kepentingan politik dan
ekonomi. Letak geopolitik Crimea yang strategis
ingin dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat
pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur
Tengah. Karena nenek saya yang merupakan
anggota suku Ukraina tidak merasa aman di
lingkungan orang Rusia, seluruh keluarga besar
pindah ke ibu kota Kiev.

“Revolusi Oranye” tahun 2004 membawa
kemenangan bagi kehormatan bangsa Ukraina,
kebebebasan media dan mekanisme politik
terbuka. Tetapi, berbagai perselisihan dan
persaingan internal menghalangi kemajuan
dengan hasil pemilu tahun 2010 yang lagi-lagi
menunjukkan kebuntuan mendasar. Aneksasi
semenanjung Crimea oleh negara Rusia dan
keinginan pemerintah Ukraina untuk bergabung
dengan “NATO” di dunia barat, terus-menerus
menjadi sumber ketegangan hingga hari ini.

Negara tanpa Damai

Agama di Ukraina

Ukraina dikuasai dan diperebutkan oleh sederet
penguasa selama berabad-abad. Meskipun sejak
kemerdekaan tahun 1991 semua orang memiliki
kebebasan politik, sekelompok kecil orang
berpengaruh merebut kekuasaan dan
memperkaya diri sendiri. Sejak saat itu negara ini
terpecah antara orang-orang yang ingin
menegaskan lagi hubungan dengan Rusia dan
orang-orang yang mengarah ke barat untuk ke
depannya.

Gereja mengalami penganiayaan berat di bawah
Komunisme. Kebebasan beragama diberikan
sejak tahun 1990, tetap berbagai prasangka
terhadap kelompok-kelompok Kristen tetap ada.
Negara ini pernah menjadi “Jalur Alkitab” di
wilayah Soviet. Karena ketabahan orang Kristen,
gereja menjadi dewasa dan makin maju. Masa
kini sudah ada utasan lintas budaya sampai ke
luar negeri.

TAHUKAH KAMU?
··Ukraina

adalah

negara

terbesar

di

benua Eropa
·Sepakbola

adalah

olahraga

paling

populer di Ukraina. Dua klub paling
sukses adalah FC Dynamo Kiev dan FC
Shaktar Donetsk
·Orang Ukraina sangat menyukai lemak
babi, merka menyebutnya “Salo”
·Efek film “Spiderman”, “Harry Potter”,
“Hulk”, dan masih banyak film lainnya,
dibuat di Lviv, salah satu kota Ukraina
·McDonald yang paling ramai dikunjungi
ke-3 di dunia berada di Lviv, dekat
stasiun kereta api utama dan merupakan
Top McDonald ke-5 di dunia
·Ukraina

membuat

pesawat

terbang

terbesar di dunia, yaitu An-225 Mriya
(Impian)

Tentang

Negara

Ukraina :
··Luasnya: 603.700 km persegi
·Jumlah penduduk: sekitar 42 juta orang
·Ibu kota: Kiev
·Bahasa Utama: Ukraina, namun Bahasa
Rusia digunakan secara luas
·Agama utama: Nasrani

POKOK DOA:
•Bersyukur atas gereja yang kuat dan yang sudah mengutus
misonaris ke luar negeri
•Doakan keamanan negara agar tidak terjadi perang
•Berdoa agar korupsi diberantaskan
•Doakan kesatuan antara kubu-kubu politik
•Berdoa agar makin banyak utusan Injil dapat diutus dari
Ukraina
Majalah Tatik dan Totok dapat diunduh di website:
https://www.wec-indo.org
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