Az Operatív Tanács felhívása

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,
kit nyeljen el.” (1Pt 5,8)
Ezekben a napokban a legmagasabb Magyarországon a koronavírus-járvány okozta megbetegedések
száma, és köztük egyre több az igen súlyos állapotú beteg. Az Operatív Tanácshoz a gyülekezetektől
beérkezett fertőzöttségi adatokból egyértelmű, hogy a baptista közösséget is jelentősen érinti a járvány.
Lelkipásztorok és lelkipásztor feleségek is vannak, akik igen súlyos állapotba kerültek a fertőzés miatt.
Ezért fordulunk most a közösséghez, hogy kérjük és bátorítsuk a testvériséget a vigyázásra, a kitartásra,
az egymás iránti szerető szolgálatra.
Most csak online alkalmakat tartsanak a gyülekezetek!
Ebben a helyzetben az Operatív Tanács továbbra is arra kéri a gyülekezeteket, hogy alkalmaikat csak
online módon tartsák meg – függetlenül a gyülekezet létszámától –, így vigyázva egymás életére. A
húsvéti és azutáni istentiszteletek megtartása is csak így történjen.
A betegségen átesett testvéreket vérplazmaadásra kérjük.
Kérjük a koronavírus okozta betegségből meggyógyult testvéreket arra, hogy plazmaadással járuljanak
hozzá a súlyos COVID-19 fertőzöttek mielőbbi felgyógyulásához. A jelentkezéseket a +36 30 602
9250-es telefonszámon, vagy a verplazma@dpckorhaz.hu e-mail címen várják. (Emellett véradókat is
várnak.)
A vérplazmaadás bővebb feltételeiről csatolt dokumentumban adunk tájékoztatást.
Egyúttal továbbra is bátorítjuk a testvéreket az oltás felvételére, mert azzal magunk és mások
biztonságáért sokat teszünk, és gyorsítani tudjuk az össztársadalmi védettség mielőbbi elérését.
Tartsunk könyörgéseket az egészségügyi dolgozókért rendszeresen!
Az egészségügyi dolgozók túlterheltsége hosszú ideje tart, ami rendkívül nagy kihívást jelent számukra
szakmailag, emberileg és lelkileg egyaránt. Kérjük a testvéreket, hogy napról napra hordozzák őket
imádságaikban. Ahol erre lehetőségünk van, segítsük munkájukat, támogassuk személyüket.
Osszuk meg egymással a gyülekezeteink „jógyakorlatait”!
Sok-sok gyülekezetnél tapasztaljuk, hogy a testvérek találékonyan újszerű gyakorlatokat vezetnek be,
programokat találnak ki, amellyel a korlátozottság idején is aktív közösségi életet tudnak élni,
eredményes missziót tudnak folytatni. Fontosnak látja az Operatív Tanács, hogy ezek a jógyakorlatok
egymással megosztásra kerüljenek. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy saját gyakorlatukat
közérthetően leírva, lehetőleg korrektúrázva, küldjék el a covid@baptist.hu címre. A beérkező
jógyakorlatok az egyház online felületein lesznek elérhetők a gyülekezetek számára.
Az okos vigyázás, az nem félelem, hanem felelősség.
Kérjük, hogy mindenki fokozottan vigyázzon saját és embertársai egészségére testileg és lelkileg
egyaránt. Nem félelemből kell ezt tennünk, hanem a magunk és a mások iránti felelősségből. Ezért
csatoljuk még felhívásunkhoz a pestszentimrei testvérek útmutatását.
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