
 

Iubiţi fraţi şi surori, 

 

Vă salutăm cu drag în numele Domnului nostru Isus Hristos! 

 

Vă scriem din dorinţa de îmbunătăţire a comunicării şi părtăşiei Bisericii Betel cu membrii plecaţi 

temporar din ţară.  

 

Vă reamintim că în acest moment figuraţi în baza de date a bisericii cu statutul de „membru plecat 

temporar în străinătate”. Aşa cum reiese şi din denumire, acest statut are un caracter temporar şi în 

mod normal el se poate aplica pentru maxim 2-3 ani,  până la găsirea unei biserici evanghelice spre 

care să se facă transferul membral, sau până la reîntoarcerea în ţară. Această perioadă se poate 

extinde doar atunci când există motive întemeiate, pe care Biserica Betel trebuie să le cunoască (de 

exemplu, inexistenţa unei biserici evanghelice în zona geografică respectivă). 

 

În ceea ce priveşte această perioadă intermediară, Comitetul Bisericii Betel a stabilit două cerinţe 

minime care vor trebui îndeplinite aşa încât calitatea de membru să poată fi păstrată:  

1) Completarea şi ţinerea la zi a fişei membrale (disponibilă pe pagina de internet a bisericii) 

2) Cel puţin o dată la şase luni se vor trimite pe adresa bisericii sau a unuia dintre pastori câteva 

rânduri despre dumneavoastră; biserica sau bisericile pe care le frecventaţi; motive de 

rugăciune, etc. 

 

Dorim totodată să vă reamintim că slujbele duhovniceşti ale Bisericii Betel pot fi urmărite pe pagina 

de internet a bisericii (fie în direct, fie de pe arhiva video a bisericii). Pentru orice probleme cu 

caracter spiritual sau administrativ, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi prin e-mail sau telefonic. 

Adresa de e-mail a bisericii este: betelbaptist@gmail.com, iar adresele personale ale pastorilor sunt: 

pbulica@gmail.com,samybethel@hotmail.com, bugnarug.nelu@yahoo.com, fam.neagoe@gmail.com. 

 

Nu în ultimul rând, vă încurajăm ca, în măsura posibilităților, cel puţin o dată pe an să faceți o 

contribuţie financiară pentru lucrarea bisericii, atâta cât puteţi şi cât vă pune Domnul pe inimă.  

 

Vă îmbrăţişăm cu multă dragoste şi vă dorim din toată inima binecuvântarea şi însoţirea Domnului 

acolo unde sunteţi, iar când sunteţi în ţară vă aşteptăm la Betel şi vă rugăm să nu ezitaţi să ne 

semnalaţi prezenţa dumneavoastră. 

 

Cu preţuire în Domnul, 

 

Pastorii şi comitetul Bisericii Betel  
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