Tisztelt gyülekezeti felügyelők, az ET tagjai!
Fel kell készülnünk arra az eshetőségre, hogy a Strängnäs-i emlékistentiszteletünket csak csökkentett
létszámú jelenléttel tarthatjuk meg. Jelenleg azon dolgozok, hogy lehetővé tegyük ennek a számunkra igen
jelentős értékkel bíró megemlékezésnek és az ennek keretében történő eseményeknek az online közvetítését.
Erre a legalkalmasabbnak látszik az egyházi közösségünk Facebook oldalán keresztül való direkt közvetítés.
Ezért arra kérlek mindannyitokat, hogy akit ez az emlékistentisztelet érdekel és szeretné követni azt élőben,
akkor csatlakozzon a SMAPEK Facebook csoportjába. A Facebook címe: "Svédországi Magyar
Protestáns Egyházi Közösség". Aki jártas a Facebook kezelésében ez nem okoz problémát, és sokan rajta
vannak már (jelenleg kb. 130 személy). Aki nincsen erre csatlakozva kérje ki valamelyik ilyen
internetdolgok kezelésében jártas ismerősét, hogy segítsen neki. Amint többször említettem ennek az
emlékistentiszteletnek az időpontja 2020 november 28, 13,00 órai kezdettel a Strängnäs-i dómtemplomban.
Erre a kommunikációs lehetőségre a jövőben is szükségünk lehet.
Egyúttal figyelmeztetek minden gyülekezetet, hogy a helyszíni járványhelyzet függvényében tartsák meg a
tervbe vett istentiszteleteket. A Népegészségügyi hatóság tájékoztatásait figyelve mindenki láthatja, hogy
Gävlétől délre egész Svédország vörös színnel van megjelölve. Ezek szerint a SMAPEK összes gyülekezete
(mind a 13) ezen a földrajzi területen fekszik, tehát ott ahol az országos megjelölés szerint a fertőzésveszély
a legnagyobb!!! Amennyiben valamely gyülekezet mégis meg akarja tartani istentiszteleteit a szokásos
helyen, akkor az csakis a gyülekezeti felügyelő és az istentiszteleten résztvevők közös felelősségvállalásával
történhet meg!!! Ebben az esetben a már sokszor említett higiéniai szabályok betartása mellet NEM ajánlom
a közös kávézást és a résztvevőkről egy névsort kell készíteni. A névsornak nagy szerepe van, ha a fertőzési
láncot kell felgöngyölíteni egy esetlegesen kialakuló fertőzési góc kialakulása esetén. Én innen
Stockholmból nem tudom minden gyülekezeti helyszínt fertőzés szempontjából megítélni, de tudva azt hogy
sokan vannak akik igénylik a közös áhítatot személyes jelenléttel és a találkozást ismerősökkel, barátokkal,
nem élek azzal a lehetőséggel hogy lemondassam az összes istentisztelet megtartását mint a tavasszal, de a
felelősséget semmiképpen sem tudom vállalni az esetleges következményekért!! A járvány egyre
aggasztóbb terjedése és a megbetegedések és az elhalálozások számának további növekedése viszont arra
kényszeríthet a közeljövőben, hogy felfüggesszünk minden összejövetelt személyes jelenléttel. Ekkor rá kell
majd térnünk a digitális úton való igehirdetésre: ZOOM, Facebook.
A járványügyi helyzet alakulása alapján még visszatérek erre a témára.
Baráti Üdvözlettel Mindannyiatoknak!
Sebestyén Gábor
főfelügyelő
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