
Bratská jednota baptistov
v Slovenskej republike

V Bratislave, 15.04.2022

Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry,

dnes je už 50. deň vojny, celých 7 týždňov sa bojuje
a zomierajú nevinní. Veľkonočné sviatky nám pripomínajú,
že tiež trpel a zomieral nevinný Boží Syn. Netrpel kvôli
sebe a nezomrel kvôli pozemskej vojne. Biblia v liste
Rimanom 5 nám to pripomína vo verši 15: Lebo ak pádom
jedného mnohí umreli, milosťou toho jedného človeka,
Ježiša Krista, sa milosť Božia ... tým väčšmi rozhojnila pri
mnohých. Pán Ježiš Kristus svojou obeťou na kríži zvíťazil
nad hriechom a porazil smrť. Vierou v Neho je to aj naše
víťazstvo a posilnenie do duchovnej služby, ktorú robíme.

V tomto reporte vám opäť prinášame aktuálne informácie
o našej spoločnej pomoci utečencom z Ukrajiny, ktoré sa
nám podarilo zozbierať.

V uplynulých dňoch bola zaslaná správa o tom, že
humanitárna pomoc bude pokračovať a v blízkej
budúcnosti plánujeme posielať zásielky s humanitárnou
pomocou priamo na Ukrajinu. Skladový priestor v Nových
Zámkoch sa podarilo prenajať dlhodobo a bude teda
naďalej slúžiť na tento účel. Pre oblasť východu je
k dispozícii aj externý sklad v Prešove, v spolupráci s
Cirkvou bratskou. Ako sme už písali, máme k dispozícii 2
dodávky a v jednaní je opäť aj jeden kamión. Vo väčšej
miere sa do humanitárnej pomoci zapojili aj bratia a sestry
z Košíc - nakoľko v ostatných týždňoch utíchla potreba
poskytovať ubytovanie utečencom, pretransformovali
svoju pomoc na túto oblasť. Priamo na Ukrajine vieme
voziť humanitárnu pomoc do mesta Svaljava cez našich
bratov zo zboru a v jednaní je aj sklad v Užhorode.
Z týchto miest je potom pomoc distribuovaná ďalej na
východ do oblastí, kde prebiehali alebo ešte stále
prebiehajú boje.



Ďalšia oblasť služby, ktorá pokračuje v nastavených
intenciách, je prispievanie na stravu pre utečencov,
o ktorých sa starajú naše zbory. Doteraz sa do tejto formy
pomoci zapojilo 13 zborov a podporili sme takouto formou
100 dospelých a 105 detí. Denne takto prispejeme zo
spoločných prostriedkov na stavu pre utečencov z Ukrajiny
sumou 1325,- €. Utečencov v našich zboroch je však viac
ako spomenutých 205. O naplnenie potrieb týchto sa verne
starajú lokálne zbory. Veľmi nás teší, že vo viacerých
zboroch sa Ukrajinci zapojili aj do bohoslužieb a tiež sa
v niektorých zboroch organizujú bohoslužby v ich rodnom
jazyku resp. celá slovenská bohoslužba je tlmočená do
ukrajinčiny. Duchovná strava je nemenej dôležitá ako tá
fyzická.

V uplynulých týždňoch sa tiež podarilo zabezpečiť tlač
a distribúciu duchovnej literatúry a materiálov v ukrajinskom
jazyku. Je to tiež výborná pomoc v duchovnej práci
s utečencami. Ďakujeme aj touto cestou všetkým, ktorí sa
podieľali na jej realizácii a tiež všetkým, ktorí finančne
podporili vydanie a tlač týchto materiálov.

Na obrázkoch v tomto reporte môžete vidieť niekoľko rodín,
ktoré prišli na Slovensko. Pridávame aj informácie o týchto
rodinách, aby ste ich mohli zahrnúť do svojich modlitieb:
• rodina Volodymyra and Mariny Sinyuk s deviatimi deťmi. 3
staršie sú ich deti a 6 majú z detského domova. Deti sú vo
veku 18, 16, 13, 11, 11, 9, 8, 7, 5. Po príchode na
Slovensko bývali chvíľu na chate v Račkovej doline, potom
prišli do Lučenca. Po pár dňoch sa presunuli do Panických
Draviec, kde sa im veľmi páči tešia sa z nového prostredia;
• Olena Burger (47) - jej dcéra Diana (22) sa 2 dni pred
odchodom z Ukrajiny (13.3.2022) vydala za svojho
snúbenca Olexija Kovaľčuka (27), aby nemali na Slovensku
so svojím vzťahom nejaké komplikácie. Na foto stojí za ním
– za vozíčkom v svetlo modrej mikine. Okrem nich sú tam
ešte piati – Anastasia, Vladislav, Miroslav, Olexandra
a Sergij – vo veku od 9 do 20 rokov. Jeden z obrázkov je
ich svadobná fotografia.
• Ženja s rodinou - manželka, dcéra s vnučkou a švagriná s
dvoma deťmi. Cestovali spojmi 8 dní z Donbasu a prvá
zastávka bola v Lučenci. Bývajú na internáte. Ženjovej
manželke a švagrinej sa podarilo nájsť prácu v jednej
fabrike. Brat švagrinej s rodinou cestujú tiež z Donbasu na
Slovensko;
• rodina s 5-mesačnými dvojičkami Evou a Levom – pricestovali s otcom, mamou a dvoma
súrodencami. Usadili sa taktiež v Lučenci na internáte.



Pripomíname aj v tomto reporte možnosť adresnejšej podpory pomoci pre Ukrajinu.
V kancelárii Rady BJB sa podarilo pripraviť tzv. PayPal stránku, cez ktorú je možné prispieť
na jednu zo 4 možností:
• humanitárna pomoc na Ukrajinu
• podpora utečencom základná (naplnenie základných potrieb)
• podpora utečencom duchovná
• použite môj dar kdekoľvek to bude potrebné
Kliknutím na tento link môžete vidieť, ako táto služba vyzerá. 

Veríme, že aj táto PayPal stránka zefektívni možnosti podpory, lebo bude možné svoju
podporu adresovať na konkrétnejšie potreby. Ak vám to Pán položí na srdce, 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.

Na záver ďakujeme nášmu Pánovi a Záchrancovi za obeť, ktorú priniesol. Nevieme
dostatočne vyčísliť ani opísať, čo Ho to stálo. No vieme, čo to spôsobilo – našu záchranu!

Veríme, že ste prežili požehnané a pokojné Veľkonočné sviatky!

Za Koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál

V prípade, že by ste radi podporili prácu BJB v pomoci Ukrajine, budeme veľmi vďační.
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
Variabilný symbol: 25

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

