
 

Országos főgondnok/Riksordförande 
Dr. SEBESTYÉN GÁBOR 
Fastlagsvägen 42, 1tr 
126 47  HÄGERSTEN /Stockholm/ 
Tel  +46-(0)8-184 172 
Mobil: +46-(0)73-966 04 75 
E-mail: gabor.sebestyen@yahoo.com 

Főjegyző/Sekreterare 
TÓTH  ILDIKÓ 

Rektor Dahlsgatan 4 H 
294 34  SÖLVESBORG 

Tel/Fax  +46-(0)456-140 37 
Mobil: +46-(0)73-025 40 14 

E-mail: tothildiko41@gmail.com 

Főpénztáros/Kassör 
KOVÁCS ANDREA 

Ivarsgatan 6 
260 50 BILLESHOLM 
Tel  +46-(0)42-284 584 

Mobil: +46-(0)70-644 02 49 
E-mail: ak@andreakredovisning.se 

Lelkész/Pastor 
MOLNÁR-VERESS PÁL 

Tångagärde 136 
523 98  HÖKERUM /Ulricehamn/ 

Tel  +46-(0)33-555 51 55 
Mobil  +46-(0)70-602 29 68 

E-mail: tggparokia@gmail.com 
 

Tisztelt ET tagok, gyülekezeti felügyelők! 
Kedves Barátaim! 
 

Több gyülekezeti felügyelőtől kaptam jelzéseket, hogy az ő gyülekezeteikben meg lehet tartani a 
fizikai jelenléttel való Istentiszteleteket. A Svéd Egyház már a nyár eleje óta megtartja az Istentiszteleteket 
templomai nagy részében, természetesen szigorúan betartva a Járványügyi Intézet előírásait. A hosszú, 2020 
március közepétől tartó gyülekezési tilalom sajnos csak kis mértékben járult hozzá a covid-19 járvány 
terjedésének megfékezéséhez. Azt is tudjuk, hogy a digitális kapcsolattartás NEM helyettesítheti a fizikai 
jelenléttel való gyülekezeti életet. Az Istentiszteletek a legnagyobb összetartó ereje egyházi 
közösségünknek. Ugyanakkor elmaradtak a tervezett gyűlések és amint átéltük a digitális megbeszélések és 
határozatok megszavazása igen nehézkesen ment. 

A fentiek miatt úgy vélem, hogy mi is megpróbálhatjuk megvalósítani a már év elején tervbe vett 
egyházi életünket, elsősorban a tervezett Istentiszteleti programunkat 2020 szeptember elsejétől. 
 
Ennek érdekében a következőket JAVASOLOM: 
1§. Minden gyülekezeti felügyelő vegye fel a kapcsolatot azzal a templommal, amelyben eddig tartották az 
Istentiszteleteket, annak érdekében, hogy az év hátralévő részében is rendelkezésünkre bocsájtják 
templomaikat vagy sem az eddigi programunk szerint. Egyúttal azt is meg kell érdeklődni, hogy a 
templomhoz tartozó kávézót is megnyitják előttünk az Istentisztelet után? Mindezeket milyen feltételek 
mellett? 
Itt említem meg hogy azt is tisztázni kell, hogy az év végén amikor a legtöbb gyülekezet a templombérleti 
díjat kifizeti, ezt az összeget a ténylegesen megtartott Istentiszteletek száma alapján határozzák meg, hiszen 
március 15-től június 30-ig egyetlen Istentisztelet sem volt megtartva! Akik esetleg már előre kifizették a 
templombérleti díjakat kérjék, hogy a már kifizetett, de nem igénybe vett templomok írják jóvá azt az őszi 
programunk szerint tartandó templomi szertartásainkra. 
2§. 50 személynél többen nem vehetnek részt a templomi eseményeinken. A templomban egymástól minden 
irányban 1,5 – 2 m távolságra szabad elhelyezkedni. Természetesen egy háztartásban élők egymás mellett 
ülhetnek. Ebben a 2 §-ban foglalt előírások a Népegészségügyi Hatóság rendelkezései. Ezeket nem lehet és 
nem szabad megkerülni. BE KELL TARTANI!!! 
3§. Mivel majdnem minden európai ország előírja a száj-orr maszk viselését házon kívül én is melegen 
ajánlom ezen maszkok viselését az egész templomi ceremónia alatt, kivéve a lelkészt. Ezt leginkább azért, 
hogy csökkentsük az egészséges vírushordozók vírusainak terjedését. A gyógyszertárakban lehet kapni 10 
vagy 50 drb. csomagolásban ilyen maszkokat. Ezeket megvásárolhatják a gyülekezeti felügyelők a 
gyülekezetük pénztárából. 
4§. Minden hűléses tüneteket (tüsszentés, köhögés, torokfájás, láz, orrváladékozás stb.) mutató személyt el 
KELL tanácsolnia az Istentiszteleten való részt vételtől. 
5§. A templomba való bemenetelkor mindenki mossa meg a kezét a gyógyszertárakban kapható fertőtlenítő 
oldattal. Ajánlatos a kézmosás a templom elhagyásakor is. A fertőtlenítő folyadékok szintén kaphatók a 
gyógyszertárakban, amelyeket meg lehet vásárolni a gyülekezeti pénztárból. 
6§. Egymás közötti találkozáskor kerülje el mindenki az ölelkezést, a puszilózást, sőt a kézfogást is. A 
svédek a könyökök érintését javasolják üdvözlésként. 
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7§. Habár az Istentiszteletek eddigi velejárója a kávézás, beszélgetés, javaslom, hogy ezt kerüljétek el! 
Minden gyülekezeti felügyelő dönthet ebben a kérdésben, de ha van mód rá és szeptemberben még szép az 
idő lehet beszélgetni, kávézni a templomkertben ha van ilyen, tehát házon kívül. 
8§. Kissé előbbre is kell néznünk. Októberben tervbe van véve minden gyülekezetben az Úrvacsora. Azt 
javaslom, hogy ilyen alkalmakkor hozzon mindenki magával egy pálinkás poharat, amelybe a felügyelő tölti 
a bort. Alternatíva, hogy lehet kapni az Ö&B-ben kis műanyag pálinkáspoharakat nagyon olcsón. Ezeket 
szintén be lehet szerezni a gyülekezeti pénztárakból. 
9§. Az úrvacsorai kenyeret, az aki állja az Úrvacsorát, felaprítja kesztyűvel a kezén és úgy hozza a 
templomba. A lelkész pedig gumikesztyűt húzva a kezére osztja majd ki az úrvacsorát igénylőknek. 
Gumikesztyűket szintén forgalmaznak a gyógyszertárak. 
10§. Istentiszteletek alkalmával gondoskodjon minden gyülekezet a lelkész étkeztetéséről. Legegyszerűbb az 
ha a gyülekezet valamelyik tagja már előre elkészített meleg ételt hoz magával amelyet a lelkész a templom 
kávézójában vagy a templom előterében fogyaszthat el, így elkerülve azt a rizikót hogy a lelkész valamelyik 
vendéglőben, vagy útszéli megállóban ebédeljen és fertőzésveszélynek tegye ki magát! 
   Lehet, hogy sok minden kimaradt a javaslatok közül, de minden gyülekezet kiegészítheti a javaslataimat, 
de azokból NEM lehet elvenni. A javaslatok svéd módra nem határozatok, kivéve a 2§ alatti 
rendelkezéseket. Nagy egyéni felelősséggel kell eljárnunk! A Javaslatok végrehajtásáért, esetleg kiegészítve 
a helyi viszonyok figyelembevételével, a gyülekezeti felügyelők a felelősek! 
 

Minden esetre kérem mindenik gyülekezeti felügyelőt, hogy jelezzen vissza nekem a helyi 
tényállásról: Lehet vagy nem lehet a fenti rendszabályok betartásával megtartani Istentiszteleteinket a 
megadott program szerint? Programunkat lásd Új Kéve két utolsó számában. Ezt tudnom kell azért, hogy 
NE tegyük ki lelkészünket egy hiábavaló út veszélyeinek! 
Köszönöm a Közreműködéseteket! 
 
 
 
 
 

Stockholm, 2020 augusztus 10 
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