Paștele			
Să cunoaştem Biserica
Nouapostolică
Biserica Nouapostolică este o biserică creştină
internaţională. Fundamentul învăţăturii ei este Sfânta
Scriptură. A luat naştere în 1863 din comunitatea
catolico-apostolică şi este – la fel ca primele
comunităţi creştine – condusă de apostoli.
Nucleul învăţăturii credinţei nouapostolice este
revenirea lui Hristos, pentru a-i lua la El pe cei care
s-au pregătit pentru acea zi. Biserica Nouapostolică
pune accentul pe acţiunea independentă a membrilor
ei. Fiecare este răspunzător pentru comportamentul lui
în faţa lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos şi sistemul
de valori care rezultă din cele zece porunci, oferă o
orientare clară.
Biserica Nouapostolică este neutră din punct de
vedere politic şi independentă. Ea se finanţează din
donaţiile benevole ale membrilor săi.
La momentul de faţă, Biserica Nouapostolică cuprinde
peste zece milioane de creştini în întreaga lume.

Biserica Nouapostolică
www.nak.org

Biserica Nouapostolică
www.nak.org

Bine aţi venit!

Ce înseamnă Paştele?

Dragi invitaţi, vă urăm bun venit la serviciul nostru divin de Paşte!

Creştinătatea sărbătoreşte de Paște Învierea lui Isus
Hristos.

Poate sunteţi pentru prima dată în mijlocul nostru.
De aceea, dorim să vă prezentăm pe scurt Biserica
Nouapostolică şi să vă explicăm semnificaţia acestei
zile de sărbătoare, precum şi desfășurarea serviciului
divin.

Învierea este o minune şi rămâne un mister. Domnul a
întâlnit mulţi oameni după ce a înviat. Prima dată le-a
întâlnit pe femei la mormânt, după aceea pe cei doi
ucenici pe drumul din Ierusalim spre Emaus, iar apoi pe
apostoli în Ierusalim şi la Marea Galileii. Apostolul Pavel
relatează despre mai bine de 500 de fraţi care l-au văzut
pe Domnul, la scurt timp după ce a înviat.

Vă dorim un Paşte binecuvântat. Sunteţi mereu
bineveniţi.

Prin jertfa de moarte a lui Hristos şi prin învierea din
morţi, creştinii au o speranţă întemeiată în viaţa veşnică.
Hristos ne-a dat posibilitatea de a depăși moartea
lumească şi totodată separarea omului de Dumnezeu.

Serviciul divin
Desfășurare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cântec interpretat de întreaga comunitate
Invocarea Sfintei Treimi
Rugăciunea slujitorului de la altar
Citirea unui cuvânt biblic
Contribuţie muzicală
Lectură biblică
Predica ținută de unul sau mai mulți slujitori
Cântec interpretat de întreaga comunitate (Cântec
de pocăinţă)
Rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” de către toți cei
prezenți în biserică
Propovăduirea iertării păcatelor şi rugăciune
Sărbătorirea Sfintei Cine*
Rugăciune şi binecuvântarea de final

Prin Sfânta Cină, credincioşii sunt părtaşi la biruinţa lui
Hristos.

Informaţii generale
Vă invităm cu drag la serviciile noastre divine.
Găsiţi programul serviciilor divine al comunităţii din
vecinătatea dumneavoastră, pe www.nak.org

*

La Sfânta Cină sunt invitaţi toţi cei botezaţi, care îl mărturisesc pe
Isus Hristos ca Domn, mărturisesc moartea, învierea şi revenirea Lui.

