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FELHÍVÁS 
 

ADOMÁNYGYŰJTÉS – SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁBORÚS IDŐBEN 
 

„Mert ez az Isten előtti szolgálat nemcsak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat 
hálaadásra is indít Isten iránt.” (2Korinthus 9,12)  

 
Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége felhívással fordul a 

taggyülekezetei felé, a Nyugat-Európában élő magyar protestánsokhoz, kérve minden 

jóérzésű embert, hogy közös összefogással nyújtsunk segítő kezet a jelenünkben dúló 

háború elszenvedőinek. A szolidaritásvállalás, a segítségnyújtás szándéka széles körben 

megmozgatta az országokat, a közösségeket, az egyházakat, az embereket.  

A segítségnyújtás keresztyéni felelőssége jegyében Szövetségünk is szeretné 

támogatni azokat, akiket rettent a háború borzalma, elsősorban a Kárpátalján élő 

magyar testvéreink megsegítését tűztük ki célul. 

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, körlevélben kérte a 

lelkészeket, gondnokokat, presbitereket, hogy maradjanak az őrálló helyen és erősítsék a 

nagy bizonytalanságban és félelemben levőket. Kárpátalja egyfajta tranzithellyé vált az 

Ukrajna belső részeiből áramló menekültek számára, akiknek segítenek élelemmel, vízzel, 

ellátják őket a hozzájuk érkezett adományokból, vagy éppen a református iskolák 

valamelyik kollégiumában szállásolják el őket. A Beregszászon működő pékség a rászorulók 

számára kenyeret biztosít. A püspök úr arról is beszámolt, hogy a háború következményeitől 

való félelem mellett nagy az egzisztenciális bizonytalanság, ami a családokat és a 

nyugdíjasokat különösen sújtja. Szövetségünk a Kárpátalján élő magyarokat és a háborútól 

sújtott testvéreinket szeretné segíteni tárgyi és pénzadománnyal.  

Kérjük a Nyugat-Európa magyar protenstáns/evangélikus/református 

taggyülekezeteink lelkipásztorait, gondnokait, felügyelőit, presbitereit, gyülekezeti 

tagjait, minden jóérzésű embert, hogy közösségében hirdessen adománygyűjtést. 

(részletek a 2. oldalon) 

A Magyarországi Református Szeretetszolgálat munkatársaival felvettük a kapcsolatot, akik 

vállalják a pénzbeli és tárgyi adományaink eljuttatását Kárpátaljára. 

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöksége és 
választmánya nevében köszönetet mondunk a szolgatársaknak az adománygyűjtésbe 

való bekapcsolódásért, a bajban levőknek a segítő testvéri jobb nyújtásáért! Böjt 
idején hordozzuk imádságban Isten előtt a háborútól szenvedőket, könyörgésben 
kapcsolódjunk össze, kérve az élet Urát, hogy a béke napja köszöntsön ránk, és az Ő 
békessége töltse be életünket, otthonainkat, gyülekezeteinket, népünket és 
világunkat.   

 NYMPGYSZ elnöksége 

 

2022. március 2-án, Hamvazószerda  



ADOMÁNYGYŰJTÉS – SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁBORÚS IDŐBEN 

RÉSZLETEK – GYAKORLATI INFORMÁCIÓK 
 

„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el hozzátok előre, 

és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, 

nem pedig, mint kényszerű adomány.” (2Korinthus 9,5) 

 

PÉNZADOMÁNY 

Tisztelettel kérjük a taggyülekezeteink lelkészi és világi vezetőit, hogy hirdessenek gyűjtést 

gyülekezeteikben, valamint vegyék fel a kapcsolatot a magyar egyesületekkel, ill. 

megszólíthatják az adott ország, város, település helyi (nem magyar) gyülekezeteit és kérjék 

az ő támogatásukat is, amennyiben erre lehetőségük van. Az összegyűlt, vagy a 

taggyülekezetek által megajánlott támogatást kérjük a Szövetség bankszámlájára küldeni. A 

beérkezett pénzadományokat egy összegben utaljuk át a Magyarországi Református 

Szeretetszolgálathoz, akik továbbítják majd megfelelő és biztonságos módon Kárpátaljára.  

BANKSZÁMLA ADATOK 

Számlavezető bank neve: Postbank 

Számla neve: Paul Varga – BUND UNGAR. GEM. in WEST-EUROPA, Heilbronn 

IBAN: DE89 1001 0010 0058 3391 15 

BIC: PBNKDEFF 

Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „Segély Kárpátalja”  

A pénzadományok koordinátora: Dr. Varga Pál, Szövetségünk pénzügyi felelőse 

E-mail: vargapaul@yahoo.de  Tel: +49 176 541 319 20 

 

TÁRGYI ADOMÁNYOK 

Tárgyi adományok, használati eszközök, élelmiszer és más szükséges dolgok gyűjtésére is van 

lehetőség, amennyiben a taggyülekezeteink meg tudják szervezni az összegyűjtést és a 

szállítást. A gyakorlati körülményeket figyelembe véve, célszerű kisebb tárgyi adományokat 

gyűjteni, így a szállításnál egyszerre több segítséget jelentő adomány kerülhet továbbításra. A 

következő adományok gyűjtése javasolt: gyermek és felnőtt vitaminkészítmények, maszkok, 

higiéniai termékek, fertőtlenítőszerek, tartós élelmiszer (kávé, tea, édességek, pástétom, tészta 

stb.). A tárgyi adományainkkal a háború elől menekülő és a Kárpátalján maradt testvéreinket 

segítjük, melyek célba érkezését is a Magyarországi Református Szeretetszolgálat 

munkatársaival tudjuk egyeztetni, megvalósítani. 

A tárgyi adományok koordinátora: Karvansky Mónika 

E-mail: karvansky.monika@gmail.com 

Tel: +43 699 188 780 68 

 

A pénzadományokat 2022. március 31-ig várjuk a fenti bankszámlára, a tárgyi 

adományok gyűjtését és szállítását folyamatosan szervezzük.  

 

Imádságban hordozzuk továbbra is a háború nyomorúságainak árnyékában 

szenvedőket, hittestvéreinket, és lehetőségünk szerint nyújtsunk segítő kezet feléjük.  

 

Isten áldása legyen és maradjon a segítőkkel, az adakozókkal és a szenvedőkért 

imádkozókkal! 
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