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V Bratislave, 25.03.2022

Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry,

vojna trvá už mesiac. Za tento čas do bezpečia našej krajiny
utieklo 269.111 osôb. Bolo a je vzácne vidieť, ako sa ľudia v
našej krajine zomkli a pomáhali utečencom na hraniciach,
poskytli ubytovanie alebo zabezpečovali rôzne potreby podľa
aktuálnych situácií. Sme veľmi radi a vďační Pánovi, že aj naše
cirkevné spoločenstvá nezostali bokom. Naopak, mnohokrát v
prvej línii zabezpečovali prichádzajúcim utečencom dopravu,
ubytovanie, stravu, oblečenie. Pomáhali vybavovať
administratívne potreby na úradoch či v zdravotníckych
zariadeniach. Momentálne sa pomoc orientuje na tých, ktorí tu
plánujú zostať dlhodobo - pre dospelých sa hľadá zamestnanie
a pre školopovinné deti školy. Vďaka a sláva nášmu Bohu patrí
za to, že sme mohli a stále môžeme pomáhať núdznym. 

V posledných dňoch však počúvame z médií správy, že počty
prichádzajúcich utečencov klesajú. Môže to navodzovať dojem,
že potreby už nie sú také akútne. Pritom je to naopak. Státisíce
a milióny ľudí zostávajú vo svojej domovine - na Ukrajine a
chýbajú im tam základné životné potreby. Už v niekoľkých
reportoch sme informovali, že nám Hospodin položil na srdce
pomáhať núdznym aj priamo na Ukrajine. V tomto reporte teda
zdieľame najmä to, ako sa túto pomoc v ostatnom týždni
podarilo zrealizovať.

Ako cirkev máme na Ukrajine množstvo bratov a sestier,
kontaktov a dobrovoľníkov. Od prepuknutia vojnového konfliktu
na Ukrajine sú aktívne zapojení v dobrovoľníckej službe. Slúžia
tým, ktorí to v tejto situácii najviac potrebujú. Naši priatelia
otvorili svoje cirkevné zbory, rodiny a všetky dostupné kapacity
tým, ktorí utekajú pred vojnou. Jedná sa o oblasť Svaľavy a
Mukačeva. Naši priatelia sa na nás opakovane obracajú s
prosbou o pomoc, keďže dopyt po základných potrebách je
veľký a neutíchajúci. Na základe overenia situácie sme sa
rozhodli prakticky zapojiť aj formou poskytnutia humanitárnej
pomoci.



Toto rozhodnutie našlo podporu a po
necelých desiatich dňoch sme vyslali
prvý kamión s humanitárnou pomocou.
Kamión dorazil do Svaľavy v nedeľu 20.
marca 2022 dopoludnia. Prinášame
niekoľko údajov, aby ste vedeli, aký bol
rozsah tejto pomoci:

￭ získali sme za veľmi výhodných
podmienok sklad, vhodný aj na
skladovanie potravín v Nových Zámkoch,
￭ v priebehu niekoľkých dní sa nám podarilo vybaviť ho všetkým potrebným,
￭ poslali sme takmer 16 ton potravín, drogérie a nevyhnutných vecí pre najmenšie deti,
￭ oslovili sme spolu 20 firiem a podnikov a medzi nimi sme našli štedrých partnerov a darcov,
￭ vyčíslená hodnota nákladu presiahla sumu 30.000,-€,
￭ prakticky sa zapojili títo partneri: SEDITA I.D.C. Holding a.s., Veľkosklad VAMAX, RAJO s.r.o.,
Black s.r.o., Integra, Vyslanci Krista Slovensko.

Ďakujeme zborom, ktoré sa zapojili a všetkým jednotlivcom a dobrovoľníkom.
Predovšetkým ďakujeme nášmu Bohu, nech je to na oslavu Jeho mena!
Nižšie si môžete pozrieť aj fotoreport z doručenia tejto zásielky. Sme vďační Bohu za bezpečnosť a
ochranu počas cesty a šťastný návrat domov.

Na záver opäť vyjadrujeme chválu nášmu dobrému Pánovi za Jeho milosť aj v týchto dňoch. Vám,
bratia a sestry, za každú jednu modlitbu či pôst za mier na Ukrajine. Ďakujeme za vašu
angažovanosť a praktickú pomoc, za prejavenú kresťanskú lásku voči núdznym a častokrát voči
bratom a sestrám v Kristovi. Ďakujeme aj za finančnú podporu, vďaka ktorej mohla byť realizovaná
aj humanitárna zásielka BJB. Ak vám to Pán položí na srdce, svoju finančnú podporu môžete
naďalej posielať na účet BJB (uvedený nižšie) alebo na bankový účet vášho zboru, cez ktorý sa
realizuje lokálna pomoc utečencom z Ukrajiny.

Zostávajte vytrvalí v modlitbách. Nech je pri nás Božie požehnanie aj v tejto neľahkej službe.

Za koordinačný tím BJB,
Samuel Cekov a Ľubo Pál

V prípade, že by ste radi podporili prácu BJB v pomoci Ukrajine, budeme veľmi vďační.
Údaje k platbe sú nasledovné:
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
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