Járványvédelmi tájékoztató
a Szentendrei Evangélikus Egyházközség óvintézkedéseiről
a COVID-19 koronavírus idején
„Nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
Gyülekezetünk vezetősége felelősséget érez minden testvérért, aki
megfordul alkalmainkon és igényli a lelkészi szolgálatot. Isten nem
azt akarja, hogy rettegésben éljünk egy világméretű járvány idején.
Az életet adó és igenlő Teremtő még ezekben a nehezebb
helyzetekben is az erőt, a józanságot, a szeretet képviseli ebben a
világban, amelynek mi tanúságtevői és hordozói lehetünk. Épp
ennek a szeretetnek jegyében hívjuk fel gyülekezetünk figyelmét
egyházközségünkben bevezetett időleges szabályokra. Kérjük a
megértést, együttműködést, de mindenekelőtt a gyülekezet
állhatatos imádságát.
Gyülekezetünknek alapvetően öt élettere van: az istentisztelet, a
csoportok összejövetelei, a lelkipásztori szolgálat igénybevétele
(lelkigondozás, kazuálék, látogatás, stb.) az iskolai hitoktatás és
óvodánk.
1. Istentiszteleti életünket időlegesen szabályozni szükséges:
 az istentiszteleteket megtartjuk, amíg lehetséges a gyülekezet
jelenlétével, maximálisan 99 fő részvételével
 interneten elérhetővé tesszük
 a digitális énekeskönyvet előnyben részesítjük (saját telefon)
 a beteg, tüsszögő, köhögő testvéreket kérjük, otthon rádió,
vagy televízió mellett szenteljék meg az ünnepnapot
 az istentiszteleteket nyitott ablaknál tartjuk
 a templompadban és székeken un. „cikk-cakkba” üljünk
 kerüljük a kézfogást (köszöntés, pax, elköszönés), ölelést,
testkontaktust
 a lelkészi higiéniára kiemelten figyelünk
 az úrvacsoravétel egymástól egy méter távolságban, kézbe
adott ostyával, bemártással történik
 az úrvacsoránál kézrátétel nélkül áldunk
 a szeretetvendégséget szüneteltetjük
 a testvéri beszélgetést továbbra is támogatjuk

2. A csoportok összejövetelét a csoport tagjaira bízzuk, alacsony
részvétel mellett szüneteltetjük. Támogatjuk a szabadtéri
találkozások leleményes formáit. A nagyobb csoportos
tavaszi,
nyári
rendezvényekről,
(hittanverseny,
balatonszárszói gyülekezeti hétvége, Skanzen tábor) a
későbbiekben adunk tájékoztatást.
3. A lelkipásztori szolgálatot – a kritikus esetek kivételével – az
egészséges testvérek igényelhetik. A keresztelési, esketési,
temetési szolgálatot 100 fő létszámkorláttal ellátjuk. A
kórházi, otthoni súlyos betegek látogatását igyekszünk
elvégezni, a haldokló melletti lelkészi jelenlétet biztosítjuk.
4. Az iskolai hitoktatást és az óvodai nevelői munkát országunk
Kormányának döntése szerint végezzük, amíg lehet.
Továbbá a higiéniai védelem érdekében:
 kézfertőtlenítőt helyezünk el a mosdókban
 papírtörölközőre térünk át
 a használt poharakat, evőeszközöket 60 C-on mosogatjuk el
mosogatógépben
 kilincseket, templompadokat rendszeresen fertőtlenítjük
Kérjük a gyülekezet minden tagját, kellő elővigyázatossággal,
ugyanakkor bizalommal és hittel legyen jelen közösségünk
életében! A különösen is veszélyeztetett, idős, 65 év feletti
testvéreket arra bíztatjuk, otthonukban, a család segítségét kérve
éljék hitéletüket a kritikus idő alatt. Hisszük, hogy Isten számtalan
úton jelen tud és akar lenni életünkben és az óvatosság idején a
digitális technikát is felhasználja kegyelmének és szeretetének
közvetítésére.
Mindehhez Isten „áldó hatalmának oltalmát” kérjük!
Szentendre, 2020. március 12.
A gyülekezet elnöksége

