
Kedves Testvérek! 

Az orosz-ukrán háború következtében megindult menekült áradat elérte hazánkat, a kétségbeesett emberek 

magukkal hozva lelki terheiket, kétségbe esve érkeznek hozzánk.  

A Magyar Református Szeretetszolgálat aktívan kiveszi a részét a háború elől menekülők, a házukat, korábbi 

életüket hátrahagyó, gyakran egy szatyorral érkező emberek elhelyezésében és ellátásukban. 

Gyülekezetünk is bekapcsolódott a segítségnyújtásba, és mintegy 25 fő elhelyezését, lakhatása biztosítását 

tudjuk vállalni a felajánlott szálláshelyek alapján. Az elhelyezendő családokat a Szeretetszolgálat irányítja 

hozzánk.  

A szállás biztosítása mellett biztosítani kell a rezsi költségeket, az étkeztetést, a velük való foglalkozást is.    

Azzal a kéréssel fordulunk Hozzátok, hogy lehetőségetek szerint kapcsolódjatok be a menekültekről való 

gondoskodásba, a velük való törődésbe.  

Kérjük írjátok meg, hogy mivel, milyen formában vagytok készek részt vállalni ebből a szolgálatból.  

A támogatási lehetőségek:  

Természetbeni támogatási lehetőség: 

 lakhatás biztosítása 

 ügyintézésben segítség – fontos, hogy a hivatalos csatornákhoz segítsük őket (Családsegítő, Járási 

Hivatal, Idegenrendészet) mert már megjelentek ebben a folyamatban a közvetítő szerepüket 

„felajánló” haszonszerző hiénák 

 tolmácsolás (ukrán és angol nyelven)  

 élelmiszer, és kész étel adomány 

 főzéshez, sütéshez alapanyagok felajánlása 

 munkalehetőséghez segítés  

 kapcsolattartás, beszélgetés, közös programok 

Az élelmiszer adományoknál kérjük figyeljetek a támogatottak szükségleteikre.  

Határon túlra ne induljatok el saját segélyszállítmánnyal, ezek átjuttatását bízzátok a 

Szeretetszolgálatokra, humanitárius szervezetekre.  

Anyagi támogatás 

Leghatékonyabban az anyagi támogatás hasznosítható, ebből célzottan az kerül megvásárlásra, amire 

szükség van. Határon túlra is ez a legcélszerűbb, ehhez keressétek a Magyar Református Szeretetszolgálatot.   

Nem számítunk a válság közeli befejeződésére, ezért kérjük, ha tehetitek, lehetőségetek szerint tegyetek 

havonkénti felajánlást: 

 havonta felajánlott adományaitokat gyülekezetünkben befizethetitek, vagy átutalhatjáűtok a 

Szarvasi Református Egyházközség OTP 11733058—20013035 számú bankszámlánkra (az 

adományokat elkülönítetten kezeljük, erre a célra fordítjuk) 

Külföldről érkező adományokat a bank automatikusan átváltja forintra. Az átutaláshoz szükség van 

az alábbiakra:  

 



Szarvasi Református Egyházközség  

OTP HU21 11733058-20013035-00000000  

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB 

A Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásának lehetősége: 

www.adomany.jobbadni.hu  

1358 gyorshívóval – hívásonként 500 Ft adományozása 

Utalás: CIB 10702019-85008898-51100005 (közlemény: Nemzeti Összefogás) 

 

Arra is kell készülnünk, hogy a velük való törődésben a mi lelki terheink is növekednek. Ezekre, és az ezekkel 

való megküzdés módjaira a következő (nem keresztyén) írás hívja fel a figyelmet: 

https://traumakozpont.hu/blog/megkuzdesi-tippek-a-haboru-elol-menekulok-

segitoinek/?fbclid=IwAR0EA9EKujNjqisT2MSpUQ0zFKIBNClmyg_pOFFSecowkALw0uJ1zPyemEA  

Lelki segítségnyújtásért fordulhattok Gyülekezetünkhöz: 

+36205495457 

+36209756107 

szarvas@reformatus.hu  

valamint a Református Telefonos Lelkigondozói Szolgálathoz: 

+36 80 296 844 

Segítségnyújtás: 08.00-17.00 között 

Lelkigondozás:    17.00-01.00 között 

 

Jézus amikor itt járt a földön, „felkente Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és 

meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele.” Apcsel 10,38 

Az apostol arról ír, hogy „kegyelemből van üdvösségetek hit által… az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 

Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Efezus 

2,9-10. és arról is, hogy „szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők 

igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak az embereknek.” Titusz 3,8. 

Ezek alapján Krisztus misszióját folytathatjuk, az Ő szolgálatába kapcsolódhatunk be, amikor gyógyítjuk 

imádságainkkal, adományainkkal, munkánkkal a világban jelen levő sebeket, fájdalmakat, és megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek.  

Kérve Istent, akinek a kezében van a háború is (1 Sámuel 17,47), hogy adjon új életet az embereknek, és 

adjon új életet az emberiségnek, gyógyítsa a gyászolók fájdalmát, a háború által az ördögi és emberi 

gonoszság által okozott sebeket.   

Szeretettel: 

A Gyülekezet presbitériuma  
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