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V Bratislave, 08.04.2022

Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry,

počas uplynulého týždňa opäť pokračovala naša spoločná pomoc pre utečencov z Ukrajiny.
V tomto reporte vám opäť priblížime, ako sa nám to s Božou pomocou darilo.

Začneme správou zo zboru Košice. Tento zbor zažil od začiatku najväčší nápor utečencov.
Momentálne pomoc utečencom stále pokračuje, aj keď v menšej miere. Podľa ich vlastných
slov počas tohto týždňa u nich niekoľko dní strávi 5-členná rodina z Charkova, ktorá bude
pokračovať v ceste za príbuznými.“ Aj keď je u nich utečencov menej, potrebujú stále
ochotných dobrovoľníkov. V nedeľu potrebujú aj pomocníkov pri príprave obedov, ktoré
pripravujú pre Ukrajincov prichádzajúcich na bohoslužby. Okrem toho sa ich služba
transformuje na humanitárnu pomoc a dovoz trvanlivých potravín do oblastí, v ktorých
najviac chýbajú. Pán počas uplynulých dní dal kontakty na spoľahlivých bratov, ktorí sú
ochotní rozvážať jedlo a materiál aj do obkľúčených miest a dedín. Minulý týždeň takto
dopravili 1,7 tony potravín do mesta Kremenčuk a oblasti Charkova na východe Ukrajiny.
Nateraz bratia vnímajú túto potrebu a teda plánujú cielene posielať potravinovú pomoc aj
menšími dodávkami. Prosíme, modlite sa za ochranu pre šoférov, ktorí budú rozvážať pomoc
po Ukrajine a modlite sa aj za iné a nové možnosti služby.

V ostatnom reporte sme vás volali do modlitieb za jednotlivcov. V tomto reporte prinášame
aj príbehy niektorých z nich a pozývame vás týmto aj do modlitieb za týchto utečencov.
Prvou je Táňa, ktoré je aktuálne prichýlená v Prešove. Táňa ušla pred vojnou zo Záporožia
a cestovala autom 5 dní. Napokon prišli spolu s mamkou na Slovensko a útočisko našli
v našom zbore v Prešove. V najbližších dňoch sa plánuje zapojiť do biblického štúdia
Oslobodenie do strachu. Táňa sa už na toto biblické štúdium veľmi teší a vo svojich
modlitbách stále myslí na ľudí a priateľov zo Záporožia. Momentálne si Táňa hľadá v Prešove
prácu. Prosíme, zahrňte túto jej potrebu aj do svojich modlitieb.
Druhý príbeh je o rodine, ktorá našla útočisko v Komárne. Prišli na Slovensko pre mesiacom
z mesta Rovnij a bola to prvá rodina, ktorú tento zbor prichýlil. Otec Saša už bol pred
vypuknutím vojny na Slovensku a tak za ním prišla manželka Maria a deti Diana, Voloďa
a Matvej. Rodina je veriaca a radi navštevovali zbor. V uplynulom týždni sa mamka s deťmi
rozhodli vrátiť domov na Ukrajinu. Rozhodli sa tak s dôverou v Božie vedenie, Jeho pomoc
a ochranu. Svoj dočasný domov si veľmi obľúbili, tak isto aj bratov a sestry, ktorí sa o nich
starali, preto bolo lúčenie dojemné. Prosíme, modlite sa za túto rodinu. Modlite sa, aby boli



pod Božou ochranou na Ukrajine a vďaka dobrej skúsenosti u nás na Slovensku nech sú
dobrým svedectvom pre ľudí na Ukrajine.

Naďalej prispievame na stravu pre ukrajinských utečencov prostredníctvom platobných
kariet SK PAY. Doteraz sa do tejto formy pomoci zapojilo 13 zborov a podporili sme takouto
formou 100 dospelých a 102 detí. Denne prispievame na stravu pre utečencov z Ukrajiny
sumou 1310,- €. Opäť ďakujeme za každý váš dar, ktorý ste na tento účel poslali.

Pred týždňom sme vás informovali o tom, že znovu pripravujeme humanitárny transport na
Ukrajinu. Pripravujeme spolu s tým aj zbierku humanitárnej pomoci, o ktorej vás budeme
čoskoro informovať.

Posledná vec, ktorú by sme vám chceli v tomto reporte predstaviť, je možnosť adresnejšej
podpory pomoci Ukrajine. Podarilo sa nám 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

Keď si kliknete na tento link, budete vidieť, ako to vyzerá. 
Veríme, že aj táto PayPal stránka zefektívni možnosti podpory, lebo bude možné svoju
podporu adresovať na konkrétnejšie potreby.

Na záver neprestávame ďakovať za vašu lásku, ktorú prejavujete utečencom praktickou
pomocou, angažovanosťou alebo svojimi finančnými darmi. 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.

Prajem vám milosť a pokoj od Pána Ježiša Krista!

Za Koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál

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