
Dragi frați creștini, 

 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea pe care ne-o dă prin credința în Domnul 

nostru Isus Cristos! 

 

Luând în considerare acțiunile și regulile de prevenție la nivelul întregii țări, precum și 

recomandările Uniunii Baptiste, facem următoarele mențiuni: 

1. Întâlnirile bisericii 

- Evenimentele publice în spații închise se vor limita la maximum 100 de persoane; 

- În cadrul întâlnirilor se vor respecta anumite reguli de conduită socială și de 

igienă: dezinfectarea mâinilor la acces sau ori de câte ori este nevoie, păstrarea 

distanței fizice recomandate față de restul persoanelor; 

- Suprafețele de contact comun se vor dezinfecta cu soluție biocidă specifică. 

2. Transmisiune pe Internet 

- Serviciile bisericii vor fi probabil reduse ca timp, dar vor fi transmise pe pagina de 

Facebook a Bisericii; 

- Persoanele mai vulnerabile (copiii, bătrânii) pot fi ajutați de restul membrilor 

familiei să aibă acces la transmisiuni. 

3. Spațiul familial 

- Familiile noastre pot fi locul prielnic pentru închinare și părtășie – vă încurajăm să 

petreceți timp de calitate în familie, cântând, citind Biblia, rugându-vă și 

împărtășind unii cu alții lucruri ziditoare. 

4. Carantina și izolarea 

- Biblia (VT în special) descrie pe larg măsurile care s-au luat pentru izolarea 

anumitor persoane care aveau anumite boli cu potențial de epidemie, precum 

lepra (boala Hansen); 

- Izolarea în astfel de condiții are ca scop limitarea epidemiei, adică protejarea 

celorlalți, în special a celor care s-ar putea îmbolnăvi ușor și care au putea să fie 

afectați puternic (copiii, bătrânii, persoanele care suferă de alte boli); 

- Nu trebuie confundată această perioadă cu o perioadă de prigoană împotriva 

Bisericii. Dimpotrivă, mărturia creștină ar trebui să strălucească în astfel de 

timpuri: pace, bucurie, fapte bune, încurajarea celorlalți, iubirea aproapelui 

ș.a.m.d.; 

- Aceste zile trebuie privite ca un har pe care-l avem să ne evaluăm și să învățăm 

să prețuim părtășia. 

 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 

că a dat pe Singurul Său Fiu, 

ca oricine crede în El să nu piară, 

ci să aibă viața veșnică! (Ioan 3: 16) 


