
Bratská jednota baptistov
v Slovenskej republike

V Bratislave, 22.04.2022

Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry,

aj tento týždeň prinášame aktuálne informácie
o poskytnutej pomoci utečencom z Ukrajiny
prostredníctvom BJB v SR.

Na úvod zdieľame hneď niekoľko čísel. Priamou
podporou prispievame na stravu utečencom
z Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní prostredníctvom našich
lokálnych zborov. Doteraz sme takto podporili 14
našich zborov celkovou sumou viac ako 30.000,- €.
Momentálne prispievame na stravu 114 dospelým
a 106 deťom, čo je 1422,- € denne. Sme poctení
a považujeme za privilégium, že môžeme byť takto
spolu ako Cirkev Božím nástrojom v pomoci
núdznym. Utečenci vyjadrujú vďaku za každú
prejavenú lásku a poskytnutú pomoc. Keď to
rozmeníme na drobné, tak sú vďační za každý tanier
polievky, každý krajec chleba...

V predchádzajúcich reportoch sme vás informovali
o tom, že sa pripravuje ďalšia zásielka humanitárnej
pomoci priamo na Ukrajinu. Túto pomoc zbierame na
sklade v Nových Zámkoch. Tento by sme chceli
naplniť a pripraviť palety na transport do konca apríla
2022. Prosíme vás preto o modlitby za prípravu tejto
humanitárnej zásielky, aby sa podarila pripraviť včas,
za dostatok ochotných dobrovoľníkov a dobrú
organizáciu.

Sme veľmi vďační za všetky vaše modlitby, ktoré
vysielate k nebeskému Otcovi za službu Ukrajincom



na Slovensku. Uvedomujeme si, že modlitby sú
veľmi potrebné a nevyhnutné v každej duchovnej
službe, ktorú konáme. Sme veľmi vďační aj za vašu
praktickú pomoc v službe núdznym, či už je konaná
priamo alebo sprostredkovane. A v neposlednom
rade veľmi ďakujeme za vašu finančnú pomoc.
Uvedomujeme si, že vo vašej štedrosti sa prejavuje
najmä Božia štedrosť naproti nám všetkým.
Ak vám to Pán opäť položí na srdce, môžete svoju
finančnú podporu môžete aj naďalej posielať na účet
BJB (uvedený nižšie) alebo na bankový účet vášho
zboru, cez ktorý sa realizuje lokálna pomoc
utečencom z Ukrajiny. Tiež môžete využiť aj
internetovú službu Paypal, cez ktorú môžete túto
službu podporiť adresnejšie.

V tomto reporte sa chceme podeliť aj o niektoré
konkrétne svedectvá či príbehy o tom, ako Pán koná
v službe Ukrajincom.

Prvá správa je z Bratislavy, kde pod vedením brata
Viktora Pototského začala duchovná služba
zakladania Ukrajinského zboru už na jeseň v roku
2018. Na prvom stretnutí skupiny sa zúčastnilo 5
ľudí. V máji 2021 sa konala prvá bohoslužba v
kostole na Palisádach. Pred vojnou bohoslužby
navštevovalo do 50 ľudí s deťmi, dnes je to približne
150. Momentálne aktívne slúžia v týchto
činnostiach: služba sestier, školenie kazateľov,
besiedka a tento mesiac začala služba pre mládež.
Aktuálne je táto služba zastrešená zborom BJB
Palisády ako misijná stanica. Všetky aktivity sú teda
konané v spolupráci s ich materským zborom.
V službe postihnutým vojnou na Ukrajine už pomohli
viac ako 160 dospelým a približne rovnakému počtu
detí. Niektorí prišli na krátkodobo a potom odišli
ďalej do zahraničia na západ, iní zostali dlhodobo.
Každému, kto zostal na Slovensku, bola poskytnutá
pomoc sprevádzaním na úradoch, k lekárovi, či
pomoc s vybavením školy pre deti alebo viac ako 20
osobám pomohli nájsť zamestnanie.

Ďalšia správa je z Liptova. Bratia a sestry z misijnej
stanice Nádej (ktorá je stanicou zboru
Košice-Ekklesia) pravidelne dochádzajú do Račkovej doliny, kde duchovne
a prakticky slúžia utečencom, ktorí sú tam ubytovaní. Už od začiatku marca 2022

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=94TZBMJZT9KRL


vedenie chaty v Račkovej uvoľnilo toto zariadenie pre
potreby utečencov. Chata Račkova je prakticky od
začiatku poskytnutia na tento účel plná. Utečenci
v nej aj skrze duchovnú službu bratov a sestier
nachádzajú nielen naplnenie ich základných potrieb,
ale aj duševných a tiež duchovných. V tejto vojne je
duchovná služba viac ako potrebná. Sme vďační, že
naši bratia a sestry z misijnej stanice Nádej sa ujali
tejto dôležitej a potrebnej služby práve v Račkovej.
Skrze túto službu sa im podarilo zoznámiť sa a
nadviazať priateľstvo s rodinou brata Juriho
Gapončuka, ktorý prišiel s manželkou a štyrmi
dcérami – Dášou (17), Mášou (14), Soňou (11)
a Sášou (3). Tento brat s rodinou ušiel pred vojnou
z mesta Dnipro z centrálnej Ukrajiny. Sú súčasťou
zboru, ktorý sa volá Láska Kristova. Je to malý
aktívny zbor, ktorý slúži mnohým deťom, cez ktoré
prichádzajú do zboru ich rodičia. Rovnako to bolo u Juriho a Aleny. Teraz tento zbor
slúži humanitárne utečencom, ktorí sa k nim dostanú ešte z východnejších oblastí
Ukrajiny.

Posledná krátka správa sa týka Táni, ktorá je ubytovaná v Prešove. Písali sme o nej
už v predchádzajúcich reportoch. Tešíme sa, že po viacerých odmietnutiach má
Táňa prácu. Bude baliť aromatickú soľ. A po doručení študijných biblických
materiálov začala Táňa študovať materiál s názvom Oslobodenie od strachu. Chvála
Bohu za to, ako koná pri jednotlivcoch – aj pri Táni.

Na záver chcem pripomenúť jedno krásne zasľúbenie z Božieho slova. Je napísané
v Izaiášovi 43,2-3: Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia
ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja Hospodin som
tvoj Boh ... tvoj Spasiteľ. Je vzácne vedieť resp. pripomenúť si to, že Hospodin, náš
Boh, je stále s nami. Táto situácia priniesla nárast neistoty, veľa otázok a mnoho
strachu. Je to normálne, lebo ako ľudia žijeme stále aj túto pozemskú realitu. Realitu
vojny, chaosu, zdražovania, chorôb, smrti... No a práve v tejto pozemskej realite,
bratia a sestry, je náš Spasiteľ s nami.

Nebojme sa a chváľme Ho za jeho blízkosť a pomoc v pravý čas!

Za Koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál
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