Rusaliile
Să cunoaştem Biserica
Nouapostolică
Biserica Nouapostolică este o Biserică creştină
Internaţională.
Fundamentul învăţăturii ei este Sfânta Scriptură. A
luat naştere în 1863 din Biserica 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.
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Scurtă prezentare
Dragă cititorule,
Îți prezentăm pe scurt Biserica Nouapostolică,
desfășurarea unui Serviciu Divin şi semnificaţia
acestei zile de sărbătoare, Rusaliile.
Mai multe informații legat de Biserica Nouapostolică
găsești pe www.nac-moldowa.org
Te așteptăm cu drag la Serviciul Divin!

Ce înseamnă Rusaliile?
La 50 de zile după Paşte, creştinătatea sărbătoreşte
Rusaliile. Această sărbătoare ne duce înapoi la ziua
în care credincioşii au fost umpluţi de Duh Sfânt.
Isus Hristos le-a promis apostolilor Săi, înainte să se
înalţe la cer:
„Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui
Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu
putere de sus” (Luca 24,49).

Serviciul Divin
Desfășurare:
•
•
•
•
•
•
•
•

După ce credincioşii au fost umpluţi cu Sfântul Duh,
apostolul Petru a ţinut o predică care a fost atât
de impresionantă, încât cca. 3000 de oameni au
devenit credincioşi, s-au lăsat botezaţi şi au format
o comunitate de creştini. Astfel, Rusaliile sunt de
asemenea un exemplu al puterii unei predici pline
de Duh.

•
•
•

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” (Matei 6:9-13)
de către toți cei prezenți în Biserică
Propovăduirea iertării păcatelor şi rugăciune
Sărbătorirea Sfintei Cine*
Rugăciune şi binecuvântarea de final

Informaţii generale:
Programul Servicilor Divine îl găsești pe
www.nac-moldowa.org
*

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

