Bratská jednota baptistov
v Slovenskej republike

V Bratislave, 31.03.2022

Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny
Drahí bratia a sestry,
chceme vás opäť touto cestou informovať o pomoci ukrajinským
utečencom, ktorým slúžime v našich zboroch. V predošlých
reportoch sme vás informovali o niekoľkých číslach – koľko
utečencov prišlo od začatia vojny do našej krajiny, koľkým sa
pomohlo prostredníctvom našich zborov a taktiež koľko ľudí
z Ukrajiny máme aktuálne ubytovaných. S vďakou a aj bázňou voči
Hospodinovi vnímame všetku doteraz poskytnutú pomoc –
finančnú, materiálnu, poskytnutie nocľahu, poskytnutie odvozu
alebo akúkoľvek inú.
Za všetkými tými číslami o utečencoch sú však jednotlivci – ľudia,
ktorí majú svoje meno, tvár, ktorí mali svoj domov atď. Život týchto
ľudí sa zo dňa na deň zmenil a ocitli sa medzi nami. Niektorí sú tu s
nami pár dní, iní sú tu už pár týždňov a každý z nich má svoje
potreby – duchovné, duševné či tie najzákladnejšie materiálne. No
okrem týchto je tu aj veľa iných potrieb, ktoré môže cudzinec mať.
Napríklad vybavenie úradných záležitostí, zabezpečenie liekov či
lekára, vybavenie školy pre deti, či hľadanie zamestnanie pre
rodičov. Aj v tejto neľahkej situácii vnímame Božie volanie, ba až
povinnosť napĺňať potreby ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a sú odkázaní
na pomoc iných. Mnohí z utečencov z Ukrajiny sú taktiež naši bratia
a sestry v Pánovi Ježišovi.
Hľadali sme preto spôsob, ako čo najefektívnejšie naplniť potreby
týchto bratov a sestier či núdznych a pomôcť tak prispievať na ich
stravu. Vnímame aj v tejto situácii slová Pána Ježiša, že naša
duchovná služba má mať aj konkrétnu náplň a obsahovať praktické
kroky. Podarilo sa vybaviť platobné karty SKPAY, cez ktoré vieme
prispievať na stravu pre ukrajinských utečencov. V spolupráci
s lokálnymi zborovými koordinátormi boli tieto platobné karty
distribuované na zbory, kde sa prostredníctvom nich realizujú
nákupy potravín a ďalších základných potrieb pre utečencov. Doteraz sa do takejto formy pomoci
zapojilo 11 zborov a podporili sme týmto spôsobom 78 dospelých a 58 detí. Denne prispievame na
stravu pre utečencov z Ukrajiny sumou 914 €. Chceme vám aj touto cestou poďakovať za každý váš
dar, ktorý ste na tento účel poslali. Je vzácne vidieť, že vďaka vašej podpore a štedrosti môžeme
spoločne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

V tejto práci chceme pokračovať aj ďalej. Taktiež je v príprave ďalšia
humanitárna zásielka, ktorú by sme chceli na Ukrajinu doručiť
v najbližších týždňoch. Máme k tomu vďaka ochotnému darcovi
poskytnutú veľkú dodávku, ktorú môžeme naplniť humanitárnou
pomocou a opakovane ju posielať na Ukrajinu. Počas tohto týždňa
sa tiež podarilo odviezť humanitárnu pomoc našou cirkevnou
dodávkou tzv. Van4Life, ktorá v minulosti slúžila pri rôznych
misijných aktivitách. Tešíme sa z každého jedného dobrovoľníka,
ktorý je ochotný sa pripojiť. Túžime aj tieto príležitosti spolu
zužitkovať na pomoc núdznym.
Prosíme vás preto o modlitby. Modlite sa o Božie vedenie a správne
rozhodnutia, aby naša pomoc – či už na Slovensku alebo priamo na
Ukrajine – bola efektívna a adresná. Modlite sa za to, aby sme popri
napĺňaní telesných potrieb mali príležitosti aj k duchovnej službe.
Modlite sa za mier a ukončenie vojny na Ukrajine, nech sa Pán Boh
oslávi a aj cez tieto okolnosti ešte mnohých pritiahne k sebe.
Napokon prosíme, modlite sa za tých, ktorým slúžite vo svojich
zboroch – jednotlivcov, rodiny, matky, deti, seniorov... Modlite sa,
aby každý z nich našiel pokoj v Bohu a v Pánovi Ježišovi Kristovi
svojho osobného Záchrancu.
Na záver opäť ďakujeme za vašu angažovanosť a praktickú pomoc,
za prejavenú kresťanskú lásku voči núdznym a častokrát voči
bratom a sestrám v Kristovi. Ďakujeme aj za finančnú podporu,
vďaka ktorej môžu byť napĺňané potreby núdznym medzi nami. Ak
vám to Pán položí na srdce, svoju finančnú podporu môžete naďalej
posielať na účet BJB (uvedený nižšie) alebo na bankový účet vášho
zboru, cez ktorý sa realizuje lokálna pomoc utečencom z Ukrajiny.
Prajem vám milosť a pokoj od Pána Ježiša Krista!
Za koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál
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