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Jézus Krisztus mondja:
„Aki énhozzám jön, Tárgy:
azt én nem küldöm el.” Jn 6,37

Tárgy: Menekültek megsegítésére
felhívás
Iktsz.: 7/2022

„Jézus Krisztus mondja:

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” Jn 6,37
Tisztelt Egyházközségek!
Tisztelt Elnökségek!
Kedves Testvéreink az Úrban!
A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Presbitériuma felhívást intéz az Egyházmegye területén élő
evangélikusok és Gyülekezeteik felé. Mindannyian megrendüléssel követjük figyelemmel a szomszédos országban
történő eseményeket. Fájó szívvel nézzük az otthonaikat a háború miatt elhagyni kényszerülő magyar és ukrán embertársainkat. Most ebben a helyzetben összefogásra, könyörgésre és segítségre van szükség. Az Egyházmegyei Presbitérium szeretettel kéri az egyházközségeket, gyülekezeteink tagjait, hogy adományaikkal segítsék menekült testvéreinket, félelemben élő embertársainkat. Az Egyházmegye vállalja az összegyűjtött adományok összegyűjtését, koordinálását és a humanitárius folyosón keresztül segélyszervezetek segítségével az adományok célba juttatását. Szeretnénk
kérni az egyházközségek tagjait, hogy tartós élelmiszereket (nem rövid – vagy lejárt szavatosságú termékeket, cukor,
só, tea, konzervek [kézzel kinyitható], krumpli, szalámi, édességek gyermekeknek, babételek, üdítők, kekszek, nápolyik, bögreporleves, 3in1 kávé, instanttea), ágyneműket, paplanokat, pokrócokat, párnákat (szeretnénk hangsúlyozni, hogy ne használt, már otthon kiselejtezett, „úgy sincs rá szükségünk” adományokat, hanem új, használatlan
állapotú termékeket), popsitörlőt, pelenkát, tisztálkodási szereket (fogkrém, tusfürdő, krémek) juttassanak el a gyűjtő pontokra, melyeket az Egyházmegye összegyűjtve eljuttat a segélyszervezetekhez. Kérjük, hogy az adományokat
az egyszerűség kedvéért áttekinthetővé tegyék, tudatosan szelektálják tartós élelmiszerek dobozban, tisztálkodási dobozban, „takaró” dobozban. A gyűjtés 2022.02.27-től 2022.03. 02-ig (vasárnaptól szerdáig) tart első meghirdetett időpontban, hogy minél gyorsabban eljuttathassuk a célszemélyeknek, majd további felhívásokat intézünk.
Az Egyházmegye a saját költségvetéséből 500 000 Ft-ot különít el adományok vásárlására. A Gyülekezetek pénzadományokkal és természetbeni adományokkal is hozzájárulhatnak a megsegítésekhez.
Egyházmegye számlaszáma: 11744003-20000521 (közlemény: „menekültek megsegítésére”)
Ezen felül az imádság, a könyörgés fontosságára is szeretnénk hangsúlyt helyezni. Szeretnénk bekapcsolódni
abba az imaláncba, melyet minden este 20 órától tartanak egyéni csendességekben, otthonokban. Kérjük Gyülekezeteink tagjait, könyörögjenek a magyar, ukrán, orosz nemzetiségű embertársainkért!
A menekült családok részére szállás biztosítására is nagy szükség van, szeretnénk felmérni, hogy mely gyülekezetek, esetleg családok tudnak szállást biztosítani menekült családok részére. Kérjük ebben is a segítségüket! Ennek
összegyűjtése után az Országos Egyház ezzel megbízott személyének továbbítjuk a szálláslehetőségeket.
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Iktsz:
Jézus Krisztus mondja:
„Aki énhozzám jön, Tárgy:
azt én nem küldöm el.” Jn 6,37

Gyűjtési pontok:
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, Nyíregyháza, Luther tér 14.
Zsarnai Krisztián 06-20-369-24-87
Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség, Korányi F. út 160/a
Bozorády András 06-20-824-30-85
Nyírteleki Evangélikus Egyházközség, Tokaji út 52.
Malik Péter 06-20-824-54-67
Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség,
Kovács Erzsébet 06-20-824-38-95
Kölcsei Evangélikus Egyházközség, Kölcsei utca 22.
Tóth Attila 06-20-824-34-78
Debreceni Evangélikus Egyházközség, Miklós utca 3.
Asztalos Richárd 06-20-824-23-78
A gyűjtési pontokról első körben gyorsan, hatékonyan szeretnénk eljuttatni az adományokat, így csütörtökön gyűjtjük
be az egyházközségektől juttatjuk el az Országos Egyház által kijelölt helyre a segélyszervezethez. A további gyűjtésekről tájékoztatást fogunk adni és összehangoltak végezzük a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. Ha valaki az
összegyűjtésben, eljuttatásban tud segíteni kisbuszokkal, azt előre is megköszönjük.
Szeretettel, imádságban hordozva Gyülekezeteinket, menekültjeinket, a háború sújtotta területeket,

Zsarnai Krisztián
esperes

Nyíregyháza, 2022. február 25.

Veczán László
egyházmegyei felügyelő

