
Bratská jednota baptistov
v Slovenskej republike

V Bratislave, 10.05.2022

Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry,

služba pomoci Ukrajincom naďalej pokračuje. A my vám opäť
prinášame aktuálny report o tom, čo sa s Božou pomocou
podarilo v tejto službe urobiť. Tentokrát to bude report za
uplynulé dva týždne. Vzhľadom na zastabilizovanie
poskytovaných služieb a zároveň plánovaný dlhodobejší
horizont pomoci Ukrajincom, sme sa rozhodli pripravovať
reporty raz za dva týždne. Dúfame, že aj keď reportov bude
menej ako doposiaľ, vaša modlitebná, praktická alebo
finančná podpora nebude klesať. Naopak, veríme, že bude
stúpať a budete naďalej našimi spolupracovníkmi na tomto
Božom diele.

Za tie spomenuté dva týždne sa vďaka Bohu podarilo slúžiť
podľa aktuálnych potrieb. A to aj utečencom na Slovensku,
ktorí sú v našich zboroch a tiež aj doručením humanitárnej
zásielky priamo na Ukrajinu.

Na prelome apríla a mája sa podarilo pripraviť a doručiť už
druhý kamión s humanitárnou pomocou do mesta Svalyava,
kde bol úspešne vyložený v partnerskom sklade. Vyskytla sa
menšia komplikácia, keď dohodnutý ukrajinský šofér
nedostal povolenie prekročiť hranicu, aby previezol naložený
kamión. S Božou pomocou sa však našlo riešenie, keď tohto
šoféra vedel zastúpiť brat Jaroslav Marinica z AC v Prešove.
Sme vďační Bohu, že transport prebehol bez ďalších
komplikácií. Dopravili sme spolu 19,7 ton humanitárnej
pomoci, prevažne potravín, drogérie, ale aj matrace
a šatstvo.

Ďalšou skvelou správou je, že v tomto týždni bola doručená
do nášho humanitárneho skladu v Nových Zámkoch zásielka
5000 ks Biblií v ukrajinskom jazyku. Ide o Biblie pre deti v



plnofarebnom obrázkovom prevedení a poradilo sa ich získať
zo zahraničia v spolupráci s predstaviteľmi kresťanského
vydavateľstva Creativpress v SR. Sme vďační, že aj takouto
formou môže byť posilnená služba ukrajinským utečencom
cez BJB. Tieto Biblie sú určené na bezplatnú distribúciu
najmä vo východoeurópskych krajinách, ktoré prichýlili z
Ukrajiny utečencov - rodiny, deti aj mladých. Pre naše zbory
v BJB na Slovensku bude distribúcia zabezpečená
z centrálneho skladu humanitárnej pomoci, ktorý je v Nových
Zámkoch. Tešíme sa aj z tohto diela a modlíme sa, aby to
bolo nápomocné v duchovnej práci a misii medzi
Ukrajincami.

V tomto reporte sa o aktuálnej službe utečencom z Ukrajiny
s nami všetkými podelili bratia a sestry zo zboru
v Ružomberku:
V ružomberskom zbore máme 29 ukrajincov, ktorí bývajú v 2
zborových bytoch a v dvoch rodinách. O týchto ľudí sa
aktívne staráme. Tým, ktorí chcú pracovať, hľadáme prácu
(niektorí už pracujú) a deťom sme vybavili školy a škôlky,
zabezpečujeme návštevy lekárov, vybavujeme sociálne dávky,
zbierali sme šatstvo, potraviny a pod. Snažíme sa, aby mali
kontakt aj s ostatnými Ukrajincami v meste, pre ktorých je to
zároveň misijná aktivita. Pre deti 1x týždenne pripravujeme
klub hier, kde deti majú spoločný program a mamičky sa
môžu porozprávať pri čaji a káve. Pre dospelých máme 1x
slovenčinu a 1x arteterapiu, do ktorej sa zapojili aj staršie deti.
Všetky aktivity sú pre „našich“ aj pre kohokoľvek z mesta
a okolia. Tí, ktorí sú kresťania, sa aktívne zapájajú do
zborového života. Pripravili sme ukrajinsko-slovenskú nedeľu
so spoločným obedom, na ktorý sme navarili boršč, holúbky
a koláče. Pri tejto príležitosti pozvali aj svoje kolegyne z práce.
Celú bohoslužbu viedli ukrajinskí hostia. Zvyčajne počas
bohoslužby slúžia spevom, vypomáhajú v besiedke, zapojili sa
do ženskej skupinky. Podľa možností bývajú bohoslužby
s prekladom do ukrajinčiny. Každú nedeľu ich pozývame na
obed do rodín. Anastásia má 32 rokov a 3 deti. Jej manžel
zomrel pred 2 rokmi. Pred vojnou bola živnostníčka – šila
oblečenie pre psíky. Spolu s deťmi žila v 1-izbovom byte,
ktorý mala od baptistického zboru v Žitomyre, kde veľmi
aktívne pracovala s deťmi, viedla bábkové divadlo, ale tiež
slúžila spevom a hudbou. Hneď v prvý deň vojny sa v noci
zobudili na bombardovanie a spolu s kamarátkou zobrali deti,
niekoľko nevyhnutných vecí a jej starým 30-ročným autom
značky Ford Fiesta odišli do Mukačeva. Neboli na to
pripravené, pretože neverili, že sa to stane. Cestou sa auto
pokazilo a museli niekoľko hodín v dedine, kde sa strieľalo, čakať na automechanika. Po
týždni v Mukačeve sa dostali k nám do zboru BJB v Ružomberku. Podarilo sa nám nájsť pre
Anastásiu prácu v krajčírskej dielni a jej deti chodia do školy. No auto po príchode na
Slovensko bolo nepojazdné. Zobrali sme ho k miestnemu automechanikovi, ktorý nakúpil



nové súčiastky a auto opravil. Sme veľmi vďační, že sa nám
podarilo získať finančný príspevok na rozsiahlu opravu.
Anastásia sa chce s deťmi vrátiť na Ukrajinu hneď ako to
bude možné.

Sláva patrí nášmu Bohu za doteraz vykonané dielo. Okrem
vyššiespomenutého sme aj v uplynulých týždňoch prispievali
na stravu ukrajinským utečencom. Počas toho uplynulého
obdobia to bola podpora pre 55 dospelých a 70 detí. To je
spolu 790,- € denne. Spolu sme takouto formou pomoci
v tomto období podporili službu v 6 zboroch.

Vieme však, že služba Ukrajincom sa deje vo väčšine zborov,
aj keď sa nedostane do tabuliek, čísel či reportov. Modlíme
sa preto, aby sa ku každej aj malej službe priznal dobrý Pán
Ježiš. Je dobré, že On o každej službe, poskytnutej pomoci,
otvorenej domácnosti vie – aj keď o nej my nevieme.

Na záver vyjadrujeme vďačnosť. Ďakujeme za vás a vašu
podporu mnohorakým spôsobom – modlitbami, osobnou
účasťou a pomocou a taktiež vašu finančnú podporu.
Ak vám to Pán opäť položí na srdce, svoju finančnú podporu
môžete aj naďalej posielať na účet BJB bankovým
prevodom, prípadne cez Paypal (všetky tieto spôsoby sú uvedené na ďalšej strane). Taktiež
môžete poslať prostriedky na bankový účet vášho zboru, cez ktorý sa realizuje lokálna
pomoc utečencom z Ukrajiny.

Božie vedenie a požehnanie praje

za koordinačný tím BJB
Ľubo Pál



V prípade, že by ste radi podporili prácu BJB v pomoci Ukrajine, budeme veľmi vďační.

• Ak preferujete bankový prevod, tu sú údaje:

IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
Variabilný symbol: 25

• Adresnejšie (možnosť voľby, ktorú oblasť pomoci Ukrajine chcete podporiť) môžete svoj
dar poslať cez Paypal naskenovaním QR kódu alebo kliknutím na logo:

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

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

