
 

Tisztelt  Elnökségi  és  Egyháztanács Tagok! Kedves Barátaink!  

Bizonyára követítek a járványügyi helyzet alakulását Svédországban a minden héten kedden 

és csütörtökön tartott kormányinformációkon keresztűl. Sajnos a Covid 19 vírus okozta járvány 

tovább tombol Európában, sőt az egész világon, még akkor is ha a járvány intenzitása országonként 

különbségeket mutat.  Ez a nemkívánt helyzet minden európai államot arra késztetett, beleértve 

Svédországot is, hogy szigorú járványügyi inézkedéseket foganatosítsanak. Svédországban szokatlan 

szigorú rendeleteket és nem ”ajánlásokat” hoztak november végén, amelyek jelenleg is érvényben 

vannak. A 2021 január 10-én életbe léptetett ideiglenes járványügyi törvény pedig olyan hatáskört 

bíztosít a kormánynak amelyekkel további azonnali korlátozó intézkedéseket hozhatnak és amelyeket 

karhatalommal foganatosíthatnak. 

    Ami ebből az egyházi tevékenységünket és az istentiszteletek megtartását konkrétan érinti az, 

hogy a törvény értelmében azokon csak maximum 8 (nyolc) személy vehet részt, beleértve a lelkészt 

és az esetleges templomi személyzetet is. Így maximum 6-7 (hat-hét) gyülekezeti tag vehetne részt 

ott, ahol azt egyáltalán a templom vezetősége megengedné. Olyan szabályzatot pedig amely alapján ki 

lehetne választani azt a 6-7 gyülekezeti tagot aki részt vehet az istentiszteleten nem tudunk kidolgozni 

mert nem lehetséges. Kivétel ez alól a temetés, amelyen összesen 20 személy vehet részt beleértve a 

lelkészt, a kántort valamint a temetkezési vállalat alkalmazottait is. 

    A fent leírt körülmények alapján, józan megfontolás után arra a közös döntésre jutottunk, 

hogy egyházi tevékenységünkben is minden tekintetben betartjuk a svédországi járványügyi 

megszorító rendeleteket. Ezek alapján azt a határozatot hoztuk hogy: 

2021 február 1-től továbbra is felfüggesztjük a személyes jelenléttel tartott istentiszteletek 

tartását mindaddig, amig annak megtartását az állami törvények lehetővé nem teszik. 

A kauzáliák viszont továbbra is ki lesznek szolgáltatva a megszokott rend szerint. Az 

ígehírdetések videofelvételeken továbbra is követhetők lesznek a YouTube oladon keresztűl és a Lelki 

morzsák című írások is folytatódni fognak. A gyülekezeti felügyelők feladata pedig továbbra is az 

lesz, - úgy ahogy eddig is volt -, hogy mind a videóra felvett „Lelki elcsendesedés” YouTube linkjét, 

valamint a „Lelki morzsák” aktuális számait továbbítsák az e-mail címmel rendelkező gyülekezeti 

tagjaiknak! 

    Nehéz volt a határozatunkat meghozni mert tudjuk jól, hogy sok gyülekezti tagunk vágyik a 

személyes  találkozásra, de az országos rendeletekhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, ezzel is 

hozzájárulva a fertőzés terjedésének csökkentéséhez. 
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