Kedves Gyülekezeti tagok, kedves Testvérek!
A Biblia arra ösztönöz bennünket, hogy jó indítékból és önként adakozzunk. Ez nemcsak
annak jó, aki kap, hanem annak is, aki ad. „Az ajándékozó bővelkedik és, aki mást
felüdít, maga is felüdül” (Példabeszédek 11:25) Jézus szerint „nagyobb boldogság adni,
mint kapni” (Ap.Csel. 20:35).
Karácsony ünnepének közeledtével az emberek szívében megnő szeretet, az adakozás,
hogy segítséget nyújtson embertársainak. A fennálló helyzetben különös hangsúlyt kap
egymás támogatása.
Egyházunk templomi gyülekezeti alkalmai a járvány következtében sajnos továbbra is
elmaradnak, a személyes találkozásra egyenlőre nincs lehetőség. Nagy öröm és lehetőség
azonban, hogy az internet segítségével az „online térben” hitbéli közösségben tudunk
maradni az adventi időszakban is, készítve lelkünket Karácsony ünnepére. Örömteli, hogy a
Facebook oldalunkra naponként felkerülő imádságok és a hétvégi istentiszteletek nagy
látogatottságnak örvendenek és személyesen ugyan nem találkozunk, de a közös imádság
összeköti a közösséget.
Sajnos a jelenlegi helyzet anyagilag is hátrányosan érinti egyházközségünket is, amely a
hívek adományából, a perselypénzből és az egyházfenntartói járulékból tartja fenn magát.
Egyházközségünk vezetősége áttekintette a kialakult, illetve kialakulóban lévő helyzetet és
azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul az gyülekezetünk tagjai felé, hogy amennyiben
lehetőségük adódik, most különösen is támogassák anyagilag gyülekezetünket.
Az anyagi támogatás több féle módon is történhet:
1)

A gyülekezet bankszámlájára történő átutalással:

A Téti Evangélikus Egyházközség bankszámlaszáma:
59800091-10006076
2) Aki nem tud utalni interneten keresztül, de be tud menni a Téti Takarékszövetkezetbe,
ott is befizetheti a fenti számlára támogatásra szánt összeget.
3) Új lehetőség hogy az Országos Egyház által interneten létrehozott felületen, bankkártya
felhasználásával adományozzanak a www.perselypenz.lutheran.hu oldalon. A
bankkártyás fizetés minden pénzügyi és adatvédelmi biztonsági szempontnak megfelel. A
felületen megjelölhető az adakozó neve, e-mail címe, kiválasztható egy legördülő listából
Tét-Kisbabot Társult Evangélikus Egyházközség, majd a következő sorban külön
kiválasztató a Téti Evangélikus Társegyház vagy a Kisbabóti Evangélikus Társegyház, és kiki bankkártyájával végezheti el az utalást.
Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik a korábbi felhívásunk alapján
adományaikkal, illetve az egyházfenntartói járulék átutalásával már Egyházközségünk
segítségére voltak. Kérjük Tisztelt gyülekezeti tagjainkat, kedves testvéreinket, hogy
erejükhöz mérten szíveskedjenek hozzájárulni gyülekezetünk kieső bevételeinek
pótlásához az Egyházközség fenntartásához, Isten igéje hirdetésének támogatáshoz
Számítva segítségükre, kérjük Isten áldását közösségünk életére!
Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt kívánunk gyülekezetünk minden tagjának.
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

