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Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry,

vojnový konflikt na Ukrajine neprestáva, zbrane neutíchajú,
počet utečencov neklesá... Naopak, utečenci naďalej
v desaťtisícoch hľadajú útočisko aj v našej krajine. Podľa
zverejnených informácií ku dnešnému dňu len do našej krajiny
vstúpilo približne 200-tisíc ľudí. To je obrovský počet
a predpovede naznačujú, že v prípade pokračovania vojny budú
počty utečencov len rásť.
Okrem toho, že sa modlíme za mier a pokoj zbraní na Ukrajine,
snažíme sa aj prakticky pomôcť tým, ktorých zasiahla táto
vojenská agresia. Či ľuďom, ktorí prišli sem na Slovensko alebo
aj pomocou priamo na území Ukrajiny. Viac o tom, čo sa
s Božou pomocou podarilo za uplynulý týždeň, sa dozviete
v tomto reporte.

Už od prvých dní sme sa na podnet bratov z vedenia našej
cirkvi mobilizovali a začali spolu hľadať cesty, ako môžeme
pomáhať a nastavovať procesy, aby to bolo čo najúčinnejšie.
K užšiemu tímu boli prizvaní ďalší bratia a vznikol tak “krízový
štáb BJB” v počte asi 10 osôb. Aby bola komunikácia čo
najefektívnejšia, každý zbor si určil lokálneho koordinátora
pomoci utečencom z Ukrajiny.
Je úžasné sledovať, že doteraz sa do praktickej pomoci zapojil
takmer každý zbor v BJB. Od Košíc po Bratislavu, od
Ružomberku po Komárno. Praktickou pomocou myslíme
napríklad to, že takmer v každom zbore sú aktuálne ubytovaní
ľudia z Ukrajiny. Spolu s ubytovanými na chate v Račkovej je to
momentálne okolo 200 osôb, väčšinou žien so svojimi deťmi.
Niektorí z nich sú ubytovaní v zborových priestoroch či
modlitebniach. Iní našli útočisko v domoch alebo bytoch našich
bratov a sestier.
Doteraz v tzv. prvej utečeneckej vlne sme pomáhali najmä tým,
ktorí potrebovali len krátkodobú pomoc formou prespania na 1-2
noci, pretože potom pokračovali ďalej do západnej Európy, či
dokonca ešte ďalej. Momentálne už prichádzajú aj takí, ktorí



plánujú vojnu prečkať v našej krajine a teda plánujú tu zostať dlhodobo.

Košický zbor naďalej slúži ako akési útočisko pre utečencov.
Zbor vykonáva túto službu 24 hodín 7 dní v týždni, kedy sa bratia
a sestry z tohto zboru striedajú v ranných, poobedných a nočných
službách. Takýmto spôsobom už pomohli desiatkam ľudí, ktorí si
mohli oddýchnuť, vyspať sa, najesť a pripraviť sa na ďalšiu cestu.
Vyžaduje si to nemalé úsilie, najmä časovú obeť, ktorá je už ale aj
v tak veľkom zbore na limite. Boli by sme neradi, ak by služba
nemohla pokračovať kvôli personálnemu nedostatku. Preto nás
bratia z Košíc prosia o pomoc: ak by niekto z vás vedel prísť
pomôcť ako dobrovoľník a pomohol naplniť aktuálne potreby,
veľmi by to pomohlo – či už na jeden deň alebo na viac dní.
Košickým bratom a sestrám sme vďaka prostriedkom, ktoré sme
získali vo vyhlásenej zbierke, mohli pomôcť aj tak, že sme im
pomohli zakúpiť práčku a sušičku, ktoré v ich službe veľmi
potrebujú.

V prešovskom zbore spočívala praktická pomoc okrem
poskytnutia ubytovania aj v tom, že utečencov sprevádzala
sestra Milka Lapčáková na cudzineckú políciu, kde si mohli
vybaviť potrebné dokumenty a povolenia na pobyt v našej
krajine. Služba núdznym má rôzne podoby a potrebujeme
mnohokrát reagovať na aktuálne potreby tých, ktorým slúžime.
Často to znamená, že my sami sa potrebujeme naučiť niečo
nové, aby sme v krátkom čase mohli slúžiť tým, ktorých nám Pán
Boh zveril do starostlivosti.

V poslednom týždni boli vo viacerých zboroch ubytovaní
ukrajinskí utečenci, ktorí sa rozhodli zostať u nás dlhodobo. Títo
budú potrebovať práve takúto pomoc, usmernenie resp.
sprevádzanie na úradoch, usmernenia ohľadom štúdia ich detí, získania zamestnania či
vybavovania lekárov. Momentálne je na dlhodobé ubytovanie
v našich zboroch teraz približne 120 ľudí a podľa zaslaných
údajov máme cez naše zbory pripravených ďalších 190 miest.
Tieto čísla nás napĺňajú nadšením kvôli tak veľkej solidarite. No
tiež pokorou a výzvou, aby sme slúžili efektívne a účinne.

Na záver s vami chcem zdieľať ešte jednu vec. Počas ostatného
týždňa sa našiel ochotný spolupracovník, ktorý ponúkol kamión
na prevoz humanitárnej pomoci. Po zvážení v rámci širšieho
tímu sme sa rozhodli, že sa pokúsime tento kamión naplniť
humanitárnou pomocou a poslať na Ukrajinu. Počas pár dní sa
podarilo zabezpečiť ku kamiónu šoférov, prenajať sklad na
zhromažďovanie potravín a oslovovať podnikateľské subjekty,
aby sme tento 24-tonový kamión naplnili a v najbližších dňoch
poslali zásielku na Ukrajinu. Na fotke môžete vidieť 6 paliet pitnej
vody, ktorú sa podarilo zabezpečiť od predajcu. Toto sa môže
diať aj vďaka vašim darom, ktoré ste poslali ako pomoc pre
trpiacich vojenským konfliktom – či už tu na Slovensku alebo
priamo na Ukrajine.



Ďakujeme za každú vašu modlitbu! Bude ich potrebných ešte
veľmi veľa. Prosíme, modlite sa naďalej za ukončenie vojny na
Ukrajine a zmiernenie utrpenia utečencov. Ďakujeme aj za každú
materiálnu či praktickú pomoc. Je stále veľa potrieb a veľa
núdze. Vojna totiž potreby nenapĺňa, vojna potreby vytvára - a to
vo veľkej intenzite a veľmi rýchlo. Preto sme vďační za obete,
ktoré ste ochotní prinášať - materiálne a aj tie vo forme vášho
času. Ďakujeme tiež za finančné dary a príspevky, za každé
jedno euro. Ak vám Hospodin položí opätovne na srdce, svoje
príspevky môžete posielať na spoločný účet BJB, z ktorého
preposielame pomoc podľa aktuálnych potrieb.
Nižšie nájdete úplné platobné údaje aj pre tých,
ktorí by svoju pomoc chceli poslať zo zahraničia.

Na záver vás pozývame k zjednoteniu sa v modlitbách za Ukrajinu.
Za našu službu tým, ktorých nám Pán Boh pošle.
Za službu praktickú, duševnú i duchovnú.

Nech je nášmu Bohu z tohto chvála v mene Ježiša Krista!

Za koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál
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