Dragi frați în Domnul și prieteni ai Bisericii noastre,

În contextul actual, în care măsurile de protecție față de potențialul ridicat de
transmitere a virusului SARS-CoV-2 la nivel național au fost înăsprite tot mai mult într-un timp
relativ scurt, considerăm că este potrivit ca în următoarele 14 zile să nu mai organizăm
întâlniri în spații închise (în acest moment, numărul maxim permis a scăzut la 50), ca măsură
împotriva răspândirii și a îmbolnăvirii cu COVID-19.
Evident, măsura luată nu are nicio legătură cu ideea de „închidere a bisericii”. Biserica
nu se închide, se sistează provizoriu și preventiv doar întâlnirile plenare. Oricum, Biserica Vie,
Trupul lui Cristos, are o excelentă ocazie să își trăiască existența și menirea, ca de altfel în
orice situație pe care vremurile ne-o aduc!
Dorim, prin aceasta, să îi protejăm pe cei mai vulnerabili dintre noi și pe cei din jurul
nostru.
Pentru a rămâne într-o atmosferă de unitate, vă încurajăm ca:
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în fiecare zi de duminică din această perioadă, între 10:30 și 11:00 și între 18:00 și
18:30, să avem un timp de rugăciune acasă, împreună cu cei din familie;
în fiecare zi de joi din această perioadă, între 18:30 și 19:00, să ne rugăm, de
asemenea;
să folosim timpul acesta de repaos în a consolida relațiile familiale (acolo unde sunt
doi sau mai mulți în același loc), inclusiv și în special prin: rugăciune, cântare, studiu
biblic;
să luăm legătura telefonic (sau prin alte mijloace de comunicare la distanță) cu cei care
sunt singuri, pentru a-i încuraja și a avea scurte momente de părtășie cu ei, în vederea
întăririi sufletești; vă rugăm să ne comunicați orice nevoi concrete sunt în astfel de
cazuri;
să verificăm periodic pagina de Facebook a Bisericii noastre pentru a urmări anumite
informări pe care le vom publica pentru a ține legătura între noi;
să urmărim programele pe care le vom transmite prin intermediul paginii de Facebook
a Bisericii noastre (pe care le vom anunța din timp); aceste programe nu vor fi
transmisiuni „în direct”, ci înregistrări video, dar pe care le vom pregăti special pentru
perioada aceasta;
să continuăm cu pace și cu bucurie închinarea înaintea Domnului, rugându-ne pentru
semenii noștri și așteptând de la Dumnezeu soluția pentru vremurile prin care trecem;
cu cei care avem zile de post deja stabilite, continuăm să ne rugăm și să postim pentru:
biserică, oraș și țară, ca Domnul să ne vindece de această plagă.

Orice modificare a prezentului anunț sau alte anunțuri punctuale se vor face prin
intermediul paginii de Facebook a bisericii noastre.
Să ne încredem în Domnul și să-L lăudăm în orice perioadă!
Ioan 14: 27: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o să lumea. Să nu vi se tulbure
inima nici să nu se înspăimânte!”
Comitetul de conducere al Bisericii Creștine Baptiste „Betleem” din Hațeg

