Dragi frați și surori,
actuala procedură de organizare a evenimentelor religioase publice se încheie la 6 februarie
2021.
Din 7 februarie 2021, slujbele bisericii publice sunt din nou posibile, prin care se aplică
aceleași măsuri ca până pe 27 decembrie 2020. Acestea sunt actualizate prin următoarele 2
măsuri:

O mască FFP2 trebuie purtată în timpul sărbătorilor religioase
Trebuie menținută o distanță minimă de 2 metri

Pentru a citi transmisia Ministerului Culturii din 02/02/2021:

Dacă se respectă măsuri de protecție stricte, cum ar fi o distanță minimă de 2 metri și
purtarea obligatorie a măștilor FFP2, serviciile publice sunt posibile începând cu 7 februarie

Viena (OTS) - Pe 7 februarie, serviciile publice sunt posibile din nou cu măsuri de protecție
sporite. Bisericile și comunitățile religioase au convenit marți într-un nou acord cu ministrul
educației, Susanne Raab. În plus față de măsurile de protecție existente, cum ar fi furnizarea
unui dezinfectant suficient și expunerea la congregație și cântarea corului, trebuie respectate
purtarea măștilor FFP2 și distanța minimă aplicabilă în general între credincioși. În plus,
pentru a combate virusul, bisericile și comunitățile religioase continuă să se bazeze pe
utilizarea ofertelor online, pe durata mai scurtă a serviciilor bisericești și pe un număr limitat
de locuri.

Ministrul educației, Susanne Raab: „Mulțumesc bisericilor și comunităților religioase și tuturor
credincioșilor că au perseverat în timpul blocării și că au adus o contribuție importantă la
reducerea numărului de infecții. Sunt conștient de faptul că credința este un sprijin important
pentru mulți oameni din țara noastră, în special în perioadele dificile și, prin urmare, mă
bucur că serviciile publice sunt acum din nou posibile. Prin noile măsuri de protecție,
bisericile și comunitățile religioase se asigură, de asemenea, că coronavirusul nu continuă să
se răspândească. "

General:
Liderii bisericii vă sunt alături. Dacă aveți nevoie de noi, putem fi contactați prin e-mail sau
telefon.
În aceste circumstanțe, vă rugăm să fiți aproape unul de celălalt cu rugăciune și post.

Nu vă lăsați depășiți de frică. Acordați atenție informațiilor pe care le obțineți din diverse
surse! „Mai mult decât orice, păstrează-ți inima” - Proverbe 4:23. Fie ca mintea voastră să fie
în comuniune cu Domnul pentru ca pacea Lui să domnească peste inima voastră.
Chiar dacă clădirea bisericii este închisă pentru o perioadă de timp, biserica are ușile
deschise spre cer și inimile celor pierduți în păcat. Biserica aparține lui Hristos, este
biruitoare și prin ea suntem și noi biruitori. Prin urmare, să ne construim în Domnul și în
puterea Lui în acest moment! Putem fi o sursă de încurajare pentru vecinii noștri care încă
nu-L cunosc pe Domnul.
Încurajăm părtășia în propria noastră familie. Să-L căutăm pe Domnul, El ne poate veni în
ajutor.
Deoarece măsurile sunt luate pentru prevenirea bolilor, vă sfătuim și vă rugăm să urmați
măsurile de precauție ale autorităților responsabile. Vă încurajăm să vă uitați unul la altul în
relațiile voastre unul cu celălalt și să vă protejați reciproc.
Să ne rugăm pentru protecția lui Dumnezeu pentru cei cu risc deosebit. Fie ca ocrotirea
Domnului să fie asupra întregii biserici!
Dacă nu vă simțiți bine și aveți diverse simptome, nu rămâneți indiferenți și nu mergeți
direct la spital, ci sunați la linia de asistență 1450.
Comunitatea trăiește chiar și sub măsurile luate de stat. Prin urmare, vă rugăm să
continuați să oferiți sprijin financiar pentru lucrarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze pentru a ne putea revedea în curând.

Conducerea națională

