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Kedves Testvérek! 

Zsinati Elnökségi Tanácsunk 2020. május 11-én hozott állásfoglalása szerint megnyithatjuk 

templomainkat és ismét tarthatunk istentiszteleteket. Ennek a HOGYANJÁRÓL szeretnénk írni 

Testvéreinknek.  Az alábbi pontok megfogalmazásában figyelembe vettük az ismert szabályozást és 

az egyik ANTSZ-nél dolgozó testvérünk javaslatait. 

1. Mindenek előtt Istennek adunk hálát, hogy átvezetett bennünket eddig a járványos 

időszakon, s kegyelméből megtartotta életünket, sőt Igéje és Szentlelke által új és áldott 

elhatározásokat érlelt bennünk. 

Szívből örülünk annak, hogy ismét találkozhatunk, habár – ahogy ez Noé történetében is 

olvastuk -  a „landolásban és kiszállásban” követnünk  kell a fokozatosság elvét. 

 

2. A Hatvani Református Egyházközség a mai naptól fogva ismét valóságos formában kívánja 

megtartani alkalmait. Az eddigi online érintkezési módot az átmeneti időszakban is 

igyekszünk fenntartani járvány végéig. 

 

Szeretettel kérjük azokat, akik lázasak vagy köhögnek, továbbra is az online lehetőséget 

vegyék igénybe. 

 

3. A reggeli imaórákat a gyülekezeti teremben, a női imakört a templomkertben, a bibliaórát és 

Kékkereszt alkalmat, valamint a férfi imaórát is a templomban tartjuk. 

 

4. A templomajtóban kézfertőtlenítővel fogadjuk az érkező testvéreket. Mindenki minden 

alkalommal hozzon magával arcvédőt, ami lehet a szokásos maszk vagy egy kényelmes sál is.  

 

 

5. Istentiszteleteinken némileg különválasztjuk korosztályokat, hogy elkerüljük a tumultust és 

csökkentsük a fertőzésveszélyt.  

A) Szombati istentisztelet rendje: Ez azt jelenti, hogy szombaton a kisgyermekes szülők 

gyermekeikkel (6. osztályos korosztályig) a nagyterembe mennek, a 65 év feletti 

testvérek a szellőztetett karzaton foglalhatnak helyet.  

B) Vasárnapi istentisztelet rendje: A kisgyermekes szülők a karzatra mennek, a 65 év 

felettiek pedig a gyülekezeti teremben követhetik  az alkalmat monitoron keresztül. 

Megjegyzem, hogy külön-külön mosdó áll rendelkezésre a 65 év alatti és feletti 

korosztálynak a gyülekezeti házban. 
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Az egy háztartásban élő családok egy templompadban foglalhatnak helyet, de a többiek 

esetében, be  kell tartanunk a kb. másfél  méteres távolságot, tehát egy padban két, 

maximum három személy ülhet. 

 

Az istentiszteletek végén, kérjük a visszamaradó testvéreket, amennyiben beszélgetni vagy 

imádkozni szeretnének, a fenti szabályokat akkor is maradéktalanul tartsák be. 

 

C) Egyenlőre nem tartunk külön gyermekalkalmakat. A pénteki Kisifi most pénteken még 

online lesz. Kim Ye Linnel kell megbeszélni a követező alkalmak sorsát. A konfirmációs 

alkalmakra ellenben szeretettel várjuk a konfirmandusokat vasárnaponként, a szokott 

módon. 

 

D) Szórványalkalmaink május 24-én indulnak a szokott helyen és rendben. Azonban 

lehetőség szerint Taron, Jobbágyiban, Apcon és Ecséden a vendéglátó testvérünk 

udvarán fogunk találkozni, s nem a viszonylag szűk szobákban. 

 

Ezen 7 pontos szabályozás addig lesz érvényben, amíg kormányunk vagy egyházunk másként nem  

rendelkezik.  

Szeretettel, áldást és békességet kívánva, jó reménységben, 

Hatvan, 2020. május 12. 

 

   Tóth László sk.    Dr. Tatai István sk. 

                                            gondnok                       lelkipásztor 


