Kedves Testvérek!
Ezt a levelet a kialakult járványhelyzet, és az azt kezelni akaró intézkedések
(válsághelyzet kormányzati kihirdetése) miatt írjuk.
Nem szeretnénk senkit sem megijeszteni, és hisszük az Ige szavait Isten gondoskodó
védelméről.
Mégis vannak feladatok, amelyeket meg kell tennünk azért, hogy ne kísértsük az
Urat. (Jézus sem vetette le magát a templom ormáról!)
A Gyülekezet vezetése a 2020. március 11-i kormányzati válsághelyzeti kihirdetés
alapján a következő döntéseket hozta:
1. Amíg az egyházi Istentiszteleteket nem tiltják be, addig fogunk Istentiszteletet
tartani.
2. Idősebb Testvéreinket és a betegeket, a legveszélyeztetettebbeket tisztelettel
kérjük és bátorítjuk, hogy imádkozó szívvel otthonaikban kísérjék az istentiszteleti
alkalmainkat. A Gyülekezet vezetése a következőkben is biztosítani fogja, hogy
szombat délutánonként a Gyülekezet youtube csatorna elérhetőségén,
https://www.youtube.com/c/ÉlőIgeGyülekezete oldalon bekapcsolódhassanak
istentiszteleteinkbe. Akik nem tudnak részt venni az istentiszteleteken, azokat
buzdítjuk az egyéni családi áhítatok megtartására.
3. Ugyancsak nagy tisztelettel kérjük, hogy a csecsemők, kisgyermekek, -a fokozott
járvány érzékenység miatt- maradjanak otthon!
4. Szeretettel kérünk, hogy ha beteg vagy, vagy valamelyik közvetlen hozzátartozód
lázas beteg, maradj otthon!
5. A Gyülekezetbe csak teljesen egészségesen gyere el!
6. Kérjük, hogy jobban figyeljünk az otthon maradottakra.
A jelenlegi szabályok szerint a beltéri rendezvények 100 fő résztvevőig tarthatók
meg.
Ennek alapján a teremben tartózkodók számát figyelni fogjuk, és a keretlétszám
elérése után, a rendezők nem engedhetnek be több Testvért.
A hivatalos tájékoztatás szerint, az emberek legalább 1m távolságot tartsanak
egymástól, kérünk, ha teheted, ezt tartsd meg beltérben és kültéren egyaránt!
Kerüld a kézfogást, az ölelést, és a szent csókot is (puszit)!
Viszont ne kerüld a Testvéreknek való köszönést, a bátorító szavakat, a Testvéred
felé való elismerést, a Testvéredért való közbenjárást (lehetőleg kézrátétel nélkül).
Különösen figyeljünk azokra, akiknek semmilyen más kapcsolata nincs, mert
egyedülálló (például telefonon keressük őket).
Amint azt már jeleztük, a mosdók mellé pumpás kézfertőtlenítőket helyeztünk ki.
Kérjük, használjátok!
Megerősítjük, az Istentiszteletet az interneten is közvetíteni fogjuk.

Kedves Testvérünk!
Kérünk, hogy segíts betartani, és betartatni a fent leírtakat! Kérünk, segíts, hogy ez
az információ eljusson mindenkihez, különösen az idősebb Testvérekhez!
A kormányzati tájékoztatások alakulása szerint fogjuk változatlanul hagyni, vagy
változtatni a fenti istentiszteleti rendet, illetve az egyéb ügymenetet!
Ezen tájékoztatást, információkat a Gyülekezet honlapján is megjelentetjük!
Imádkozz a vírus mihamarabbi lecsengéséért, hogy újra visszatérhessen a régi rend!
Szeretettel gondolunk rátok, és imádkozunk, hogy mihamarabb összejöhessünk újra
teljes létszámmal!
Élő Ige Gyülekezet vezetése

