
Kedves  Szolgatársaink! 

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Világszerte és sajnos országunkban is egyre súlyosabb problémát okoz a COVID 19 típusú 

koronavírus fertőzése. Bizonyára mindannyian nyomon követtétek a híreket, amelyek egyre szélesebb 

körű és egyre súlyosabb intézkedésekről szóltak az emberi élet és egészség védelmében.  

A mai nap folyamán Magyarország Kormánya vészhelyzetet hirdetett az ország egész területére, és 

több olyan döntést is hozott, amely számos ponton érzékenyen érinti közösségi életünket és 

szolgálatunkat. A kormány a helyzet kezelésével kapcsolatos döntéseiről a következő linken lehet 

tájékozódni.  

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/veszelyhelyzetet-hirdet-a-kormany 

Egyházunk elnöksége a jelenlegi rendkívüli helyzetben létrehozta az MBE Operatív Tanácsát melyben 

minden főbb közösségi terület (az egyház elnöksége, a kommunikációs, az oktatási, a szociális) 

képviselője megtalálható. A mai nap folyamán áttekintettük a koronavírussal kapcsolatos védekezés, 

illetve megelőzés ma aktuális kérdéseit.  

A Baptista Teológiai Akadémia a reá vonatkozó rendkívüli szabályok betartásával a holnapi naptól 

kezdve visszavonásig távoktatásra tér át. Részletek a BTA honlapján találhatók, illetve a BTA 

vezetőitől kérhetők.  

Az egyház szociális intézményrendszerére és szolgálataira vonatkozóan az országos tiszti főorvos már 

az elmúlt napokban határozott a látogatási tilalom bevezetéséről. További intézkedéseket az MBE 

Szociális Módszertan vezetője és az MBE szociális szaktitkára hoz, akik tartják a kapcsolatot az 

egyházunkhoz tartozó szociális fenntartókkal és szociális intézményekkel.  

A köznevelési intézményekkel kapcsolatos lépéseket az MBE oktatási szaktitkára és a Baptista 

Pedagógiai Intézet vezetője koordinálja. 

A hitéleti működésünket leginkább érintő gyülekezeti élet területéről, a rendkívüli helyzetben 

meghozott döntésekről a holnapi napon szeretnénk tájékoztatni a lelkipásztorokat és a gyülekezeteket. 

Azt már egyértelműen látjuk, hogy a Magyar Kormány ebben a rendkívüli jogrendben megtiltja a 100 

főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. A döntések 

visszavonásig érvényesek. A következő napokban és órákban kormányrendeletek jelennek meg, 

amelyek egyértelműen tisztázzák a részleteket. Mindezekből fakadólag jelenleg is folyamatban van a 

Magyar Kormány vészhelyzettel kapcsolatos döntéseinek megismerése, és ezt követően a hitünkhöz és 

józanságunkhoz igazodó, közösségünkre vonatkozó javaslatok kidolgozása. Előzetesen már most azt 

kérjük nyomatékosan a gyülekezetektől, hogy a nem rendszeres istentiszteleti alkalmakat 

(konferenciák, találkozók, koncertek és ünnepélyek) halasszák el. További részletekről, az általános 

gyülekezeti istentiszteletekről és gyülekezeti gyakorlatokról holnap, illetve ezt követő napokban adunk 

tájékoztatást. 

Az MBE Operatív Tanácsának a kommunikációját, az egyház kommunikációs igazgatója, Háló Gyula 

lelkipásztor tartja kézben. 

Budapest, 2020. március 11.  

MBE Operatív Tanácsa  

 

„ Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” Fil 4.13. 


