
Tájékoztatás FRISSÍTVE 2021. március 8-án 
 

Újbóli TEMPLOMZÁRLAT – a járványügyi helyzet miatt 
 

Koronavírus:  
a Zsinat Elnökségi Tanácsának március 5-i határozata 

(Zsinati Kommunikációs Szolgálat 2021. március 5.) 
 

A bajban is maradjunk együtt! 
A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen 

azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget.  
A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk 

alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő,  
130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk: 

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó 
istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Tartsunk istentiszteleteket és 
gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek 
figyelembevételével. Kérünk minden lelkipásztort és presbitériumot, hogy ebben a rendkívüli 
helyzetben is találjanak módot a bajba jutottak, betegek és magányosok lelki támogatására, és  

nyújtsanak segítséget az erre rászorulóknak.  
A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án dönt a Zsinat Elnökségi Tanácsa.  

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akik azért dolgoznak, hogy  
ez a próbatétel minél előbb elmúljon. 

Miközben mindannyian szeretnénk visszakapni régi életünket, hisszük és valljuk, hogy Isten 
új életet kínál nekünk. Szükségünk van arra, hogy felismerjük, miben és hogyan kell ezután 

másképp élnünk. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy különös figyelemmel és kitartással  
keresse Isten akaratát. 

A húsvéti istentiszteleti találkozás reményében hoztuk meg határozatunkat, azzal a hittel, hogy 
„nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7). 
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Megjegyzés, kiegészítő tájékoztatás: 
Kérjük Testvéreinket, ezekben a rendkívüli időkben nyitott szívvel olvassák, hallgassák,  

tekintsék meg az egyházközségünk honlapjára feltöltött (ld. az alábbi hivatkozást) áhítatokat, 
igemagyarázatokat is, melyeket megtalálnak a lentiekben feltüntetett,  

interneten elérhető honlap alján, 
az alábbi hivatkozás megnyitásával, a „Csatolt dokumentumok”-nál: 

 
https://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/rendkivuli-ahitatok-

igemagyarazatok-1 


