Bratská jednota baptistov
v Slovenskej republike

V Bratislave, 18.03.2022

Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny
Drahí bratia a sestry,
prešiel ďalší týždeň. Dnes je dvadsiatydruhý deň vojny. Už viac
ako tri týždne počúvame o raketových útokoch, o bombardovaní
civilných objektov, o zomieraní nevinných ľudí. V televízii či na
internete pozeráme, ako státisíce utekajú zo svojich domovov.
Viacerí máme dokonca osobnú skúsenosť s vystrašenými
Ukrajincami, ktorí hľadajú bezpečie v našej krajine, u nás doma.
Najnovšie údaje uvádzajú, že do našej krajiny vstúpilo už viac ako
220.000 utečencov z Ukrajiny. To je takmer ako keby na
Slovensku vznikli ďalšie Košice.
Napriek týmto nie príliš potešujúcim správam, chcem tento report
začať vďakou. Vďakou za každú vašu modlitbu, za každú
prinesenú materiálnu pomoc, každé jedno euro finančnej pomoci,
za otvorené dvere pre utečencov a každú jednu posteľ pripravenú
pre núdznych. Je toho naozaj veľa, za čo môžeme a máme
ďakovať. Aj počas vojny!
V tomto reporte vám opäť chceme priblížiť, čo sa s Božou
pomocou podarilo počas uplynulého týždňa, ako pokračuje služba
pomoci tým, ktorých zasiahol vojnový konflikt.
Už počas minulého týždňa sme vás informovali o zámere pripraviť
zásielku humanitárnej pomoci a dopraviť poskytnutým kamiónom
na Ukrajinu. Koncom minulého týždňa sa podarilo za veľmi
výhodných podmienok zabezpečiť v meste Nové Zámky skladový
priestor. Na priložených fotkách môžete vidieť, ako to v sklade
humanitárnej pomoci BJB aktuálne vyzerá a môžete vidieť aj
naskladnenie zabezpečenej humanitárnej pomoci. V týchto dňoch
tam vládne čulý ruch a takmer každý deň sa tam niečo deje,
pripravuje a prinášajú sa stále nové a nové potraviny, drogéria
alebo iný humanitárny materiál. Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom,
bratom a sestrám z okolitých zborov, ktorí prišli a pomohli pri
upratovaní a zariaďovaní tohto skladového priestoru. V najbližších
dňoch by mal byť kamión pripravený a zásielka humanitárnej
pomoci doručená na Ukrajinu – do zboru Svaljava na Zakarpatskej

Ukrajine a odtiaľ distribuovaný do východných častí Ukrajiny, ktoré
sú bezprostredne zasiahnuté vojnovým konfliktom. Vo viere
v živého Boha dúfame, že to bude len prvý kamión a že ich potom
naplníme ešte niekoľko. Samozrejme, všetko bude závisieť od
ochotných darcov a podporovateľov. Prosíme, modlite sa aj za
túto formu pomoci, ktorá je pre ľudí, ktorí zostávajú na Ukrajine,
veľmi veľmi potrebná.
Sme radi, že v doručovaní humanitárnej pomoci autobusom cez
kresťanskú organizáciu sú zapojení aj niektorí naši bratia zo zboru
Viera v Bratislave. Tí cez Poľsko zavezú na Ukrajinu vždy plný
autobus humanitárnej pomoci a cestou späť vezú autobus
naplnený ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou do bezpečia. Modlite sa,
prosíme, aj za nich. Za Božiu ochranu na ceste aj počas ich
pobytov v samotnej Ukrajine.
Čo sa týka pomoci priamo v našich zboroch, aktuálne prichádzajú
do našej krajiny ľudia, ktorí už väčšinou nepokračujú ďalej na
západ, ale plánujú sa tu buď usadiť alebo prečkať vojnu a potom
sa vrátiť. Teda sú to utečenci, ktorí potrebujú dlhodobejšiu
starostlivosť. Momentálne máme v našich zboroch ubytovaných
už vyše 200 osôb, z nich väčšina plánuje dlhodobo zostať na
Slovensku. Je potešujúce, že ešte stále máme voľné kapacity, kde
môžeme niekoľko desiatok ľudí ubytovať. Tiež sme vďační
Hospodinovi, že stále pribúdajú aj nové miesta, kedy zbory alebo
bratstvo otvára svoje domovy. Momentálne sa nám podarilo
nadviazať kontakt s bratom Andryijom K., ktorý koordinuje príchod
ukrajinských kresťanov do našej krajiny. Pomohol skoordinovať
príchod niekoľko stoviek bratov a sestier. Niektorí z nich majú
záujem o využitie našich ubytovacích možností. Preto budeme
v najbližších dňoch koordinovať presun týchto utečencov na tie
zbory, kde pre to budú vytvorené podmienky.
Košický zbor stále slúži ako záchytné miesto resp. prvotné
útočisko pre utečencov, ktorí prekročia hranice a prídu do našej
krajiny. Už tri týždne nonstop počas dní aj nocí obetavo a verne
konajú túto službu. Vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli
pricestovať do Košíc a pomôcť ako dobrovoľníci v tomto zbore.
Dokonca sa do tejto pomoci zapojili aj zahraniční dobrovoľníci.
Naďalej je táto potreba akútna, preto ak viete prísť a byť
nápomocní ako dobrovoľník, kontaktujte prosím svojho zborového
koordinátora. Pri dobrovoľníckej službe môžete napríklad zažiť aj
obojstrannú službu, kedy ukrajinci prichýlení v modlitebni, navarili
všetkým domácim chutný obed – pravý ukrajinský boršč.
Na záver sa chceme podeliť ešte s jednou milou správou. A to, že
aj v meste Žilina, kde momentálne nemáme zborové
spoločenstvo, sa pod vedením niektorých našich bratov stretla
skupinka približne 20 Ukrajincov k duchovnému spoločenstvu.
Spolu sa modlili, spievali Pánovi chvály a vzájomne sa
povzbudzovali vo viere v Pána Ježiša Krista. Chválu Bohu za to!
Prosíme opäť, modlite sa naďalej za ukončenie vojny na Ukrajine.
Modlite sa za to, aby sa mnoho ľudí priblížilo k Pánovi Ježišovi

a spoznalo v Ňom svojho osobného Záchrancu.
Nech aj cez to mnohé utrpenie je mnoho duší zachránených pre večnosť.
A nech si k tomu Vládca tohto sveta použije aj nás a naše skromné možnosti, ktoré máme.
Sláva a chvála Mu za to!
Za Koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál

V prípade, že chcete podporiť pomoc utečencom prostredníctvom našej služby, môžete poslať
váš dar na účet Bratskej jednoty baptistov. Ďakujeme!

Platba zo Slovenska
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
Variabilný symbol: 25
International transfer
Account owner: Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Address: Súľovská 2, 821 05 Bratislava, Slovak Republic
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
Bank identification: SUBA
SWIFT code: SUBASKBX

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Súľovská 2 | 821 05 Bratislava
kancelaria@baptist.sk | baptist.sk
IBAN SK52 0200 0000 0011 2149 8655
IČO 00468096 | DIČ 2020683005

