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Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry,

pred viac ako týždňom  na územie susednej Ukrajiny vstúpili vojaci ruskej federácie a rozpútali
vojnový konflikt. To, čo sme doteraz poznali len z rozprávania vojnových veteránov či filmových
záberov, teraz zažívajú naši východní susedia. Táto situácia nás zomkla v prvom rade
k modlitebnej podpore. No sme radi, že mnohí z nás prejavili kresťanskú lásku aj prakticky. Ani
našu cirkev nenechala situácia na Ukrajine chladnou a hneď od prvého dňa sme sa na mnohých
miestach zapojili aj do praktickej pomoci.

Radi by sme s vami zdieľali to, čo sa aktuálne deje v tejto oblasti cez zbory BJB na Slovensku.

V košickej modlitebni bolo od prvých dní zriadené útočisko pre
utečencov, kde už našli útočisko desiatky ľudí. Priestory slúžia
ako záchytné miesto, takže väčšina ľudí tam nezostáva
dlhodobo. Niekedy je to len niekoľko hodín a niekedy aj pár dní.
Od začiatku konfliktu bola v tomto zbore poskytnutá pomoc viac
ako 30 utečencom, ktorí sa už posunuli ďalej na západ. Napr. len
v počas stredy 2.3.2022 sa naši košickí bratia a sestry postarali
o 27 osôb. Dva košické zbory a misijná stanica v Prešove sú
najbližšie ku našim východným hraniciam, preto sú logicky prvé,
kde môžu nájsť utečenci pomoc.

Cez ďalšie zbory bola poskytnutá pomoc desiatkam utečencov,
ktorí prišli cez osobné kontakty s bratmi a sestrami z našich
zborov. V týchto zboroch (Bratislava Palisády, Bratislava Viera,
Bernolákovo, Komárno, Miloslavov, Nesvady, Nové Zámky,
Poprad) našli svoje ubytovanie doteraz muži, ženy a najmä deti.
Spolu viac ako 110 ľudí. Teší nás, že útočisko našli aj v našich
modlitebniach aj v našich domovoch. Patrí za to vďaka nášmu
Pánovi a aj vám, bratia a sestry.



Jedným zo silných momentov celého procesu bolo, keď v nedeľu
počas zhromaždenia v Nesvadoch ukrajinskí veriaci pozdravili
zhromaždenie a pripojili sa ku službe spevom.
Ďalšia forma, ktorou sa snažíme zmierniť dopady vojny na
obyvateľov, je poskytovanie humanitárnej pomoci. Robíme tak
lokálne na zborovej úrovni priamo tým utečencom, ktorí
prichádzajú. No pomáhame aj priamo na Ukrajine. Počas tohto
víkendu smeruje z Popradu zásielka takejto pomoci (potraviny,
zdravotnícky materiál...) do partnerského zboru v Svaljava na
Zakarpatí. Cez týždeň sa tiež posielala humanitárna pomoc cez
zbor Viera a ich kontakty na severozápadnej Ukrajine. Taktiež zo
zboru Komárno boli poslané zásielky zdravotníckeho materiálu do
nemocníc v Mukačeve a Užhorode, kde bolo tohto materiálu
nedostatok.

Sme povzbudení aj vašou štedrosťou, ktorú prejavujete núdznym
v tejto situácii. Potrieb je stále veľa a obávame sa, že postupom
času – ak sa vojna neskončí – ich bude ešte viac.
Ak vám Hospodin položí na srdce, svoje príspevky môžete posielať
na spoločný účet BJB, z ktorého preposielame pomoc podľa aktuálnych potrieb (údaje pre
domácu platbu aj prevod zo zahraničia nájdete nižšie).

Na záver vás chceme vyzvať k ešte intenzívnejším modlitbám. V rozhovoroch nás bratia a sestry
priamo z Ukrajiny požiadali práve o modlitebnú podporu. Modlime sa teda za pokoj a mier na
Ukrajine, prosme o Božiu ochranu a vedenie pre Boží ľud. Modlime sa tiež za nás, aby sme konali
múdro a prezieravo. Nech je nášmu Bohu z tohto chvála v mene Ježiša Krista!

Za koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál
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