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Iktatószám: |Iot\\ l2O20,

,,Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig
biztos Segítség a nyomorúságban.''

lZsolt 46,21

A Ma gya ro rszá gi Refo rmátus' E gyh áz Zsinati E ln ö ks é gé n ek
FELHIVASA

osszefog ás az új rakezdósért

Kedves Testvérek!

Nemzedékek óta nem tapasztalt fenyegetéSsel néZ szembe a vilrág, amelynek
legyőzésén fáradoznak az egészségügyben dolgozó szakemberek és állami
vezetők egyaránt. A Magyar Kormány intézkedései megalapozottak és
szükségesek aIthoz, hogy megállítsuk a járványt. Korábban aú, kértük a
gyülekezetektől, hogy Szüneteltessék az egyhéai közösségi alkalmakat, mert
elsődleges Szempont a református testvéreink, és aZ összes magyar ember
egészségének védelme.

Ugyanakkor a szükséges kor|átozások sok ember életét érintik egzisztenciálisan.
E,gyházunk tag|ai és a gyülekezetek is nehéz helyzetbe kerültek. Sokan a
munkahelyük megmaradásamiatt aggódnak, mások már el is vesztették a néhány
nappal korábban még binos megélhetésüket. Ezért segélyalapot hozunk létre'
amelyből támogatni tudjuk az anyagilag nehéz helyzetbe került testvéreinket
határainkon innen és túl. Ebből az a|apből a bajba jutottak ujrakezdését szeretnénk
támogatni.

E,zt az összefogást a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve
kívánjuk megvalósítari. Kérjük a Testvéreket, hogy a Magyar Református
Szeretetszolgálat '{1apítvány bankszám|aszámára küldjék adományaikat:
10702019.85008898.51100005 (CIB Bank)' A közlemény rovatban kórjük
feltüntetni :,,os sze fo gás az új rakezdés ért''.
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A befolyó összegből olyan, a mindennapi életvitelhez tartgzó szükségleteket
fedez majd a Szeretetszolgálat, mint az alapvető élelmiszerek, tisztító. és
tisztálkodási szerek, valamint a krízisbe kert'ilő családok lakhatási kiadásainak
tétmogatása az Egyutt a lakhatásért program keretében.

Kérjük a Testvéreketn imődkozzanak a betegek gyógyulásáért, a felelős vezetők
bölcs döntéseiért és a járvány megfekezésén fáradoző egészségügyi dolgozókért'

Köszönji'ik a támogatását. Áldás, békesség!

Budapest, 202a. március 1 8.
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