
Dragi frați și surori din biserica Bethel, 

mai întâi dorim să vă salutăm și să vă adresăm urări de bine,  dorind ca Cel care a fost cu noi în 2020 

să vă binecuvânteze și să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Domnul și pe parcursul noului an. 

Pe de altă parte, având în vedere ultimele măsuri pentru prevenirea înmulțirii necontrolate a 

numărului de îmbolnăviri cu Covid-19 anunțate aseară de către Guvernul Germaniei, vă prezentăm în 

mod succint modificările organizatorice care suntem nevoiți să le implementăm și noi, cu acțiune 

imediată. 

1. Timpii serviciilor de închinare vor trebui adaptați în așa fel ca să se poată evita întâlnirea între 

participanții de la primul program cu participanții de la al doilea program. Deasemenea se cere ca 

între două programe succesive încăperile sa fie aerisite corespunzător. În sensul acesta programele 

se vor desfășura dupa cum urmează: 

 

• Primele programe: 16:30-17:30 (ca și până acum) 

• Ultimele programe: 18:30-19:30 (decalate cu o jumătate de oră) 

 

2. Accesul în curte și în sălile pentru serviciul divin se va face separat, cu același scop de a evita 

aglomerările de persoane, după cum urmează: 

 

• Pentru cei înscriși la programele din sala de jos rugăm ca în limita posibilităților intrarea în 

curte să se facă pe poarta mare și să se folosească parcările din curte (în limita locurilor 

disponibile), iar intrarea în sală să se facă pe ușa de lemn de la colțul clădirii  

• Pentru cei înscriși la programele din sala mare, accesul se va face prin Riederbergstraße 

(strada alăturată de sus) și se vor folosi locurile de parcare libere de pe această stradă sau 

parcările de sus de la Vermessungsamt (Schaperstraße) 

 

3. Desfășurarea programului  

 

• Se va evita cântarea în favoarea îndemnurilor, poeziilor, mărturiilor și învățăturii din Cuvânt. 

Frații (toți) vor veni pregătiți pentru a sluji, fiecare după posibilități din texte la libera alegere 

(se renunță deocamdată la regula de 5-7 Minute pentru îndemnuri) 

• Rugăciunea se va face după modelul biblic al Anei (1 Sam. 1:13), fără decibeli. Individual, frații 

din față, pe rând, se vor putea ruga și cu voce tare. 

Duminică la al doilea program am avut parte de vizita a doi polițiști din partea orașului. Lucrurile nu au 

decurs rău, dar am primit o avertizare și o promisiune că vor mai veni pe la noi (în control). Acum, nu 

atât de frica poliției, ci mai degrabă din îndemnul cugetului și din teamă de Dumnezeu, vă îndemnăm 

să contribuim cu toții la buna desfășurare a serviciilor divine.  

Deasemenea rugăm frățietatea să nu vină la adunare cu prea mult timp înainte de începerea 

programului și să evite formarea de grupuri de persoane („ciorchine") în stradă, în curte sau în sala de 

închinare.  

Cu speranța că în continuare vom putea avea parte de  momente binecuvântate de părtășie în Casa 

Domnului vă încredințăm în brațul atotputernic al Domnului.  

„Fiți binecuvântați, fiți binecuvântați surori iubite și scumpi frați“ (T. Dorz) 

Cu prețuire, 

Comitetul Bisericii Bethel  


