
Kérés a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteihez 

A hazánkat is elért koronavirus járvány közepette a helyzet napról napra rossszabodik. 
Egyházunk püspökeiként úgy ítéljük meg, hogy ma már többre van szükség, mint amit korábbi 
útmutatásunkban é ajánlásunkban megfogalmaztunk. Gyülekezeti tagjaink – különösen is a 
leginkább kiszolgáltatott idősek – iránti felelősségünk tudatában, valamint a magyar 
társadalom többi csoportjával való szolidaritás jegyében ezért nehéz szívvel, de nyomatékosan 
tanácsoljuk az egyházközségeknek, hogy 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de 
legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat. A 
temetésekre is csak szűk körben kerüljön sor. Elfogadjuk azon egyházközségek döntését, 
amelyek már március 15-én sem tartanak istentiszteletet, a többi gyülekezettől pedig azt 
kérjük, hogy ne legyen úrvacsoraosztás, kézfogás, a hívek lehetőleg 2 méter távolságban 
legyenek egymástól, és a létszám ne haladja meg a kormány által közösségi alkalomra 
meghatározott 100 főt. 

A lelkészekről változatlanul azt kérjük, hogy lelkigondozó odaadással figyeljenek a hívekre, 
különösen az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. Éljenek az online közvetítés vagy akár 
a hagyományos média (pl. leírt igehirdetések) eszközeivel. A gyülekezetek különösen is 
figyeljenek arra, hogy hol tudnak a rászorulóknak segíteni bevásárlásban, postai vagy 
gyógyszertári ügyintézésben és hasonlókban. A kormány utasításait a személyes kapcsolatok 
elkerülésére, beleértve adott esetben az önkéntes karantént, vegyük nagyon komolyan, és 
azok megtartására kérjünk másokat is. 

Egyházunk részéről hamarosan külön tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogy miként 
folyhat a távoktatás az egyházi iskolában és a hittan alkalmain, illetve javasolni fogunk számos 
konkrét segítési formát, egyebek mellett annak érdekében, hogy a gyermekes egészségügyi és 
a rendvédelmi és egyéb dolgozókat miként segíthetjük abban, hogy felelősségteljes 
hivatásukat be tudják tölteni. 

Urunk mindnyájunkat próbatételek elé állít ezekben a hetekben. Ilyen körülmények között 
nehéz döntéseket is kell hoznunk, ám meggyőződésünk, hogy ezzel neki, az élet urának 
engedelmeskedünk, valamit egész népünkkel is közösséget vállalunk. Egy ideig ugyan nem 
tartunk nyilvános istentiszteletet, de hitelesen megélhetjük azt, amit Pál apostol okos 
istentiszteletnek nevez (Rm 12,1). 

Erős vár a mi Istenünk! 
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