
 

         Tisztelt Elnökségi és ET tagok 

Egy év eltelt és egy új év kezdődött. Az óév gondjai viszont velünk maradtak az 
új évben is. Az egyik legnagyobb gond, amely Európa országait és így 
Svédországot is meghatározó erővel befolyásol, a Covid 19 vírus okozta 
járványos betegség további átfogó jellegű terjedése. A járvány terjedésének 
megfékezése vagy lassítása érdekében hozott járványtani intézkedések nem 
hozták meg a várt eredményt! Reménykeltő, hogy az év utolsó heteiben lassan 
a járvány terjedését mutató napi új fertőzöttek száma megállapodott egy 
magasnak mondható, de további növekedést nem mutató szinten. Az is 
bíztatóan hangzik, hogy végre elindult az oltási folyamat is az óév utolsó 
napjaiban. Az oltások beindítása és az eddigi járványtani intézkedések 
betartása mikor hozza meg a várva-várt eredményt, NEM LEHET TUDNI! Sok a 
felvetődött kérdés, kevés a megbízható válasz, igen sok a bizonytalanság. 
Sokan félnek a betegségtől, de sokan félnek az oltástól is. Megkérdőjelezhető 
az oltások sorrendjét megállapító egészségügyi rendelet, amely igen eltérő 
Európa országai között. Milyen csoportokat részesítenek előnyben a 
védőoltások során nagyon eltérnek egymástól. Hogy mi a helyes, mi bizonyul 
helyesnek csak a távoli jövő fogja eldönteni.  

Ilyen körülmények között áttörő jellegű azonnali járványügyi javulás 
Svédországban nem várható. 

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi helyzetet Svédországban, egyeztetve és 
egyetértésben lelkészünkkel Dr. Pőcze Istvánnal, arra a következtetésre 
jutottunk, hogy egyelőre függesszünk fel személyes jelenléttel megtartott 
istentiszteleteket 2021 január 31-ig! Január végén ismét döntenünk kell arról, 
hogy hogyan tovább. Ha a járványügyi helyzet javuló tendenciát mutat, akkor 
ismét elindíthatjuk Istentiszteleteinket 2021 február elsejével. Figyelembe kell 
vennünk viszont, hogy ha a járványügyi mutatók javulnak is, a járvány 
terjedését lassító korlátozó intézkedések továbbra is hatályban maradnak. 



 

Hozzáfűzöm az előbbi döntésünkhöz, hogy az egyházi szolgáltatások továbbra 
is ki lesznek szolgáltatva: keresztelés, esküvő és temetések. Ugyanakkor a 
minden hétvégi, YouTube-on közvetített istentiszteletek és az írásban kiküldött 
igehirdetések tovább folytatódnak az eddigi megszokott rend szerint. 

Bizonyára ismeretes midannyiatok számára, hogy sok templom teljesen 
felfüggesztett minden templomi tevékenységet. Ahol megengedik ilyen 
alkalmakkor a személyes jelenlétet a résztvevők száma nem haladhatja meg a 8 
(nyolc) személyt, beleértve a lelkészt és a templomi személyzetet is! Ezért 
feladatul adom a gyülekezetek felügyelőinek, hogy dolgozzák ki azt a 
mechanizmust, amely alapján el lehet majd dönteni, hogy kik vehetnek részt az 
Istentiszteleteiken. Ha erre nincsen lehetőség, akkor jelezzék azt a 
lekészünknek és nekem, hogy meg lehet tartani az istentiszteletet vagy nem.  

Sokan igénylik a személyes jelenléttel való istentiszteletek megtartását és 
egyáltalán az egymással való találkozás lehetőségét. Mindezek mellet sokan a 
betegségtől is félnek. Nehéz olyan döntést hozni, amely minden igényt kielégít. 
Da az a véleményem, hogy legyünk óvatosak, vigyázzunk magunkra, de legyünk 
másokra is tekintettel! 

Kérem megértéseteket a hozott határozatért és bízva, hogy nemsokára enyhül 
a járvány terjedése, amely megengedi majd, hogy visszatérjünk a járvány előtti 
tevékenységünk rendes, megszokott rendjéhez. Remélem, hogy jó 
egészségben személyesen találkozhatunk tavasszal, vagy leghamarabb 
februárban! 

Kívánok Mindannyiatoknak további Örömteli, Egészségben töltött Boldog Új 
Évet!  

    Stockholm, 2021 január 3 
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