
 

Biserica Betesda Stuttgart 
 

 

Iubiți frați și iubite surori, 

 

fie ca binecuvântarea, Harul și protecția Lui Dumnezeu să fie peste voi, peste familiile și casele voastre. 

Datorită măsurilor de prevenire obligatorii cerute de către Parlamentul regiunii Baden-Württenberg și a 

departamentului de ordine Stuttgart, cauzată de epidemia virusului corona (Covid-19), am fost obligați 

să suspendăm programele și activitățile publice în Biserica Betesda începând cu data de 13.03.2020, 

până la începutul lunii aprilie, sau o dată, care va fi comunicată oficial. 

Vom încerca cât de repede posibil să organizăm transmiterea online a informațiilor de actualitate, pe 

site-ul și Whatsapp al Bisericii Betesda. 

În tot acest timp încurajăm familiile să se adune și să se unească în cântare, rugăciune, post și în citirea 

Cuvântului Lui Dumnezeu Biblia, acolo unde este posibil în grupe mici,  două sau trei familii, în zona în 

care locuiesc. 

 

1. Pe parcursul acestei perioade ora 19°°, a zilelor de marți, joi și vineri, va rămâne timpul de 

închinare în cântare, rugăciune și în vestirea Cuvântul Lui Dumnezeu  pentru fiecare membru din 

grupele de familii unde sunt adunați al Bisericii Betesda din Stuttgart. De asemenea, ora 10°° a zilei 

de duminică  rămâne timpul de închinare. 

2. In tot timpul acesta vom ține post și rugăciune pentru familiile noastre, pentru protecția celor 

sănătoși, vindecarea celor bolnavi, pentru Germania, Bisericile din Germania, pentru autoritățile 

statului German, pentru România și autoritățile din Romania. 

3. Rugăm persoanele care prezintă simptome de gripă, febră, strănut, dureri de gât, dureri 

musculature, tuse, etc., să anunțe medicul de familie, să nu participe la întâlnirile de închinare cu 

grupele de familii, să nu se sperie, pentru ca și copii ai Lui Dumnezeu rămânem linistiți și 

increzători sub protecția Divină și călăuzirea Duhului Sfânt. În această vreme oamenii trebuie să 

audă mai mult ca oricând că Isus Hristos iartă păcatele și vindecă bolile, că Duhul Sfânt ne dă 

mângâiere, pace și ne poate ajuta să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru rămânând sub 

paza și protecția Domnului Isus Hristos încurajându-ne în fiecare zi cu al Domnului Cuvânt. 

De asemenea avem rugămintea ca fiecare persoană să insiste pe măsurile de igienă personal: 

spălatul des pe mâini bine cu săpun, desinfectarea mâinilor și evitarea atingerii în zona feței cu 

mâinile neigienizate. 

4. În toată această perioadă, noi frații slujitori din Adunarea noastră Betesda stăm la dispoziția 

dumneavoastră pentru consiliere, încurajare, ajutor practic și spiritual, etc. Dacă sunt personae care 

au nevoie de frații slujitori, chiar să fie vizitați îi rugăm să ne contacteze personal pentru a se 

organiza acest aspect.  

 

Ce atitudine ar trebui să avem în astfel de timpuri? 

Una plină de pace, înțelepciune și încredere în Dumnezeu. Isus spune în Ioan 16:33 ,,V-am spus aceste 

lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.`` 

Noi credem că Dumnezeu este suveran, că El poate folosi aceste timpuri de criză pentru a ne întoarce 

fața și inima spre El. Cu toată tehnologia ultramodernă, medicina, cercetările ștințifice realizăm că 

suntem atât de vulnerabili, că sunt evenimente pe care nu le putem controla și că suntem dependeți de 

harul și îndurarea Lui Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul lucrurilor. Vrem să trăim și să acționăm 

fără frică, mărturisindu-L pe Hristos, iubind, încurajând, ajutând pe cei din jurul nostru, find o lumină 

în întuneric, ștind că viața noastră este în mâna Tatălui, iar moartea doar o trecere spre veșnicie. 

,, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Fața Lui, ca să se 

cunoască pe pământ calea Ta, și printre toate neamurile mântuirea Ta!” Psalmul 67:1,2 
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