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COMUNICAT 

                         Către, 

       Comunitatea Regională Penticostală Braşov 

 

IUBIȚI FRAȚI ÎN DOMNUL, 

Înainte de toate, dorim ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea multă pace, mult har și 

protecția Lui să fie peste dumneavoastră, familiile dumneavoastră și bisericile pe care le păstoriți. 

În aceste vremuri grele, Covid-19 crează mari probleme în țara noastră, cât și în alte țări, iar măsurile 

și restricțiile luate de autorități au menirea să protejeze cetățenii de acest virus, care pune în pericol viața 

lor, iar datoria noastră este să le respectăm, pentru a nu ne pune în pericol pe noi și pe semenii noștrii. 

Cu toții simțim lipsa părtășiei, pe care am avut-o unii cu alții în bisericile noastre, la slujbele pe care 

le aveam și, în mod deosebit, o simțim acum când se apropie Cina Domnului. Foarte mulți slujitori și 

credincioși sunt interesați cum se va proceda cu Cina Domnului și, în același timp, au făcut multe propuneri 

cu privire la modul în care ea poate fi dată credincioșilor. După multe discuții pe care le-am avut, bazați pe 

Cuvântul Scripturii, ținând cont de scopul Cinei, de modul cum trebuie oficiată, că nu este specificat de 

câte ori să luăm Cina și că această regula am stabilit-o noi în bisericile noastre, considerăm că, în contextul 

restricțiilor impuse de autorități, este bine să nu se oficieze Cina Domnului până când vor fi condiții să ne 

întălnim în biserică. 

Așteptând ziua când vom putea fi din nou împreună şi să putem sărbători Cina Domnului, în 

conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu: „Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el 

împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? 

Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeași 

pâine.” (1 Corinteni 17-10:16 ), ne rugăm lui Dumnezeu să aducă ziua aceea cât mai curând. Până când va 

fi posibil să fim din nou adunați împreună, să punem accent pe părtășia din familiile noastre, rugându-ne 

lui Dumnezeu, slăvind Numele Lui, citind și meditând la Cuvântul Lui. 

Vă rugăm să transmiteți acest comunicat tuturor păstorilor și îndemnați-i să încurajeze frații și 

surorile să țină legătura cu ei prin toate mijloacele posibile, ca toți să rămână credincioși și să caute voia lui 

Dumnezeu. 

În încheiere, dorim ca Dumnezeu să dea fiecărui slujitor tot ce este mai bun și tot ce are nevoie, şi 

vă salutăm cu salutul Apostolului Ioan adresat lui Gaiu: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi 

meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 1:2) 

 

Cu dragoste frățească şi preţuire, 

 

COMITETUL EXECUTIV AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL-B.D.A.R. 

      
 

 


