Sfântul Botez cu apă
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 și
desfășurarea unui Serviciu Divin cu oferirea
Sfântului Botez cu apă.
Mai multe informații legat de Biserica Nouapostolică
găsești pe www.nac-moldowa.org
Te așteptăm cu drag la Serviciul Divin!

Ce înseamnă
Sfântul Botez cu apă?
Sfântul Botez cu apă este prima și fundamentala
manifestare a harului Dumnezeului trinitar.
Prin acest botez se spală păcatul originar, iar omul
este primit în comuniunea celor care cred în Isus
Hristos şi îl mărturisesc ca Domn al lor.
Prin Sfântul Botez cu apă, Sfânta Treime deschide
înaintea omului calea spre mântuirea în Hristos.
Cel botezat jură să evite păcatul şi să îşi trăiască
viaţa în credința în Hristos.
La botezul copiilor, părinții sau tutorii legali își
mărturisesc credința în Isus Hristos şi răspunderea
pentru educarea acestora în spiritul Evangheliei.
Botezul cu apă primit în cadrul altor confesiuni
creştine este recunoscut, atâta timp cât a fost
realizat în numele Sfintei Treimi.

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

Cântec interpretat de întreaga comunitate
Invocarea Sfintei Treimi
Rugăciunea slujitorului de la altar
Citirea unui cuvânt biblic
Contribuţie muzicală
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
Cuvinte adresate celui ce urmează să fi botezat,
respectiv părinţilor
Oferirea sacramentului, Sfântul Botez cu apă
Sărbătorirea Sfintei Cine*
Rugăciune şi binecuvântarea de final

Informaţii generale:
Vă suntem recunoscători, dacă în timpul Serviciului
Divin, inclusiv în timpul Sfântului Botez cu apă, cei
care filmează sau fotografiază nu deranjază
momentul Sfânt sau comunitatea.
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.

