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Драги приятели,

Силни снежни бури донесоха смъртта за 
повече от 650 човека, след нахлуването 
на силни сибирски вятър и студ в Източна 
Европа. В най-силно засегнатата страна, 
Украйна, броят на жертвите достигна 
повече от 200 души.

Стотици бездомни умряха поради силния студ, а поради неразчистените пътища хиляди са затворени в домовете 
си, където едвам смогват да се отопляват, или не се отопляват изобщо. Службите за реагиране  при бедствия се 
борят с природата, за да достигнат до отдалечените населени места и да докарат най-жизнено важните продукти.

Получихме имейли от нашите хора в Украйна, България и Албания, които търсеха възможности за оказване на 
неотложна помощ, като особено необходими в тази критична ситуация са топлите дрехи и храната.

Бедните и бездомните, които и тъй са хванати в капана на жалкото съществуване, сега са уловени в капана на 
силния мраз и никъде не могат да намерят убежище.

В столицата на Украйна Киев живеят повече от 14 хиляди бездомни, които поради начина си на живот са 
най-уязвими в мразовитото време. Хиляди са онези, които са потърсили медицинска помощ поради измръзвания и 
хипотермия.

Надя, млада бездомна майка заедно с малкото си дете потърсила убежище от минус 25 градусовия студ на гарата, 
но оттам я изгонили. „Нямаше къде другаде да отида, бях силно изплашена. Мислех, че и двамата ще умрем от 
студ.” Тя бе сред онези щастливци, които бяха приютени в отоплени палатки, построени из целия Киев. Но стотици 
други украинци нямаха този късмет и те просто умряха поради студа.

За нас, които живеем в северните райони на Щатите, зимна буря и температури като тези в Украйна, не са толкова 
бедствени. Една снежна буря може да ни причини редица неудобства на живота, и дори да ни изолира от външния 
свят, но ние винаги имаме достатъчно храна в шкафовете си, която да ни стигне, докато бурята отмине.

„Хората и всичко около тях е замръзнало. Бедствието засяга най-много бездомните, сакатите, забравените 
пенсионери и самотните хора. Една нощ на открито за тях е равнозначно на смърт”, пише пастор Миша.



„Когато спрат тока и газта, няма да измръзнем до смърт, тъй като домовете ни са добре изолирани и можем да 
облечем достатъчно дрехи и да се завием с одеяла, но за бездомните, които са най-малко 85 хиляди в Украйна и които 
обикалят из улиците на градовете, студът е мерилото за живот или смърт.

Високият процент безработица в Украйна, както и липсата на социална защита, неимоверно увеличиха бедността в 
страната и изкараха хиляди хора да живеят на улицата.

В настоящото лошо време към множеството проблеми се добавя още един – необходимостта от пестене на енергията, 
тъй като е много скъпа.

Силният мраз изправи пред опасност за живота хората от отдалечените от градовете села: пестенето на газ в лошо 
изолираните къщи означава невъзможност за бедните да се отопляват. Зимно време храната винаги не достига, но 
този път зимата е най-ужасна.

„В Поградец, Албания, всички сме поставени в ситуация на извънредно положение”, пише д-р Кладж. „Снегът вече е 
повече от метър и половина и продължава непрекъснато да вали, а ни казаха наскоро, че се очаква още по-силен 
снеговалеж. Много са семействата от нашата църква, които имат нужда от дърва и газ за да се отопляват. Храната 
намалява с всеки изминал ден.” Той моли за помощ, колкото и малка да е тя.

Температурите в България достигнаха най-ниските си нива от сто години насам.

В условията на силен снеговалеж бедните и бездомните не разполагат с достатъчно храна, нито пък с допълнителни 
дрехи, и затова те стават жертва на ниските температури. Без помощ онези, които все още се борят за живота си, 
скоро ще умрат.

Те се нуждаят от вашата любов и от вашата помощ.

Без нашето съучастие в страданията им мнозина ще умрат през следващите няколко зимни месеца. Но нашите хора 
организират доброволци-християни за помощ и те без умора денонощно работят и помагат. Но те имат нужда от 
повече средства, за да закупят повече горива, дърва, одеяла, топли дрехи и храна за най-нуждаещите се.

Отправям молба към вашето състрадание, нека то ви накара да помогнете и да го направите колкото се може 
по-скоро, по този начин ще можем да задоволим нуждите на хората.

Нека Бог да ви благослови за изпълненото ви с любов сърце!

Заедно с вас в Христовото служение,

Понякога чифт чорапи или дори мисълта, че някъде има топла 
храна, може да спаси човека от смърт.


