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community 02/2015 Уводна статия

Мои мили братя и сестри по вяра в целия свят,

изминаха вече няколко месеца от 2015 година. Те ни 
донесоха щастие и нещастие, страдание и тъга, радост 
и надежда. Когато в началото на годината публикувах 
мотото „Радост в Христос“, не осъзнавах, колко мно-
гопластово е това слово. Някои хора мислеха може би 
при това за своето земно щастие. Кой не обича да се 
радва на това от сърце: Но ние можем да разбираме 
много повече неща под това мото: радост на богослу-
жението, радост от опрощаването на греховете, радост 
от Светото Причастие. Не сме ли изпитали ние всички 
тези хубави моменти от изживяна общност, от общу-
ване, утеха и съпричастност?

Сигурен съм, че нашето мото на годината продължава 
да живее. Това е нещо много повече от едно изречение.

С удоволствие искам да ви дам няколко мисли, които 
се позовават на нашето тазгодишно мото на годината 
„Радост в Христос“:

■ Нашето сърце може да се радва, че ние сме заоби-
колени от една толкова хубава общност от Божи 
чеда. Ние сме част от една общност – Бог не ни 
оставя сами по нашия верчески път.

■ Господ Исус ни обича и е умрял за нас. На нас ни се 
опрощават греховете и Той ни приканва на Своя-
та трапеза, за да сме едно цяло с Него. На всяко 
богослужение ние Го изживяваме! Той идва сред 
нас.

■ Господ иска да дойде отново. Той е дал обет за това 
и ще го изпълни. Не е ли това нашата най-голяма 
радост изобщо ? Той ще дойде, за да отведе годе-
ницата Си във вечния дом. И ние можем да Го оч-
акваме.

Кажете вие самите: Не е ли прекрасно това?

Заедно се радваме на това. Ще припомня словото от 
Псалм 103,2: „И не забравяй нито едно от всичките Му 
благодеяния!“

Пожелавам ви радостно време,

ваш

Жан-Люк Шнайдер

Радост в 
Христос
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В АФРИКА community 02/2015

Да се молим в името  
на Исус 

„Ако поискате  
нещо в Мое име,  
ще го направя.“

Йоан 14, 14
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Деца поздравяват главен апостол  
Шнайдер и апостолите преди  

богослужението на 19. април 2015 г. в  
Додома, Танзания
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community 02/2015 БОГОСЛУЖЕНИЕ В АФРИКА

Мили братя и сестри, мили гости, тази неделя е мно-
го особена за Божието дело в Източна Африка. Тук са 
всички районни апостоли от Африка, тъй като ваши-
ят районен апостол днес ще се пенсионира и ще бъде 
определен неговия наследник. Сигурен съм, че това 
ще бъде един решаващ ден в историята на църквата 
в Източна Африка. Но не се притеснявайте, това ще 
бъде само един нов служител. Учителят остава. Всички 
ние, дали главният апостол, районните апостоли или 
апостолите сме само 
слуги на Господ. Той е 
Учителят, Господ, ние 
сме само слуги. Също 
така и новият районен 
апостол е слуга на Гос-
под, както е бил и досе-
гашният.

Аз имам обаче също 
така едно желание: все-
ки един от нас – вклю-
чително и аз – да може 
да направи днес една 
решителна крачка по пътя към нашата верческа цел и 
да се приближи до Христос. Днес искаме с една голяма 
крачка да се приближим към Него, да заприличаме още 
повече на Него, за да действаме според Неговата воля. 

Словото от Библията, което прочетох на нас всички, 
съдържа един прекрасен обет. Исус казва: „Ако поис-
кате нещо в Мое име, ще го направя.“ Представете си 
веднъж, колко много желания имаме. Би било велико-
лепно, ако би трябвало само да 
помолим Исус и Той би изпъл-
нил всичко. Но Той е обвързал 
това обещание с няколко усло-
вия. Най-напред трябва да вяр-
ваме в Него: Трябва да вярваме, 
че Той е Божият Син, не някакъв 
чудотворец или голям пророк, 
който разказва хубави истории 
или някой, който помага при 
проблемите ни. Ние трябва да 
вярваме, че Той е Божият Син, 
Който е дошъл на земята, за да 
донесе като Спасител спасение и 
вечен живот на хората. 

Второто условие е да Го молим 
в Негово име, тоест да Го молим 
така, като че ли Той го върши за 
нас, ако би бил на наше място. 

Ако искаме отговор на нашите молитви, то те трябва 
да са така изказани като че ли самият Исус би могъл да 
направи това. Да Го молим в Негово име означава: Исус 
сам би могъл да формулира молбата. И винаги, кога-
то хора идват с молби при Исус и на Него Му е било 
ясно, че те нямали достатъчно вяра или Той не е бил 
съгласен с молбите, Той отказвал да изпълни молбата. 
Веднъж при Него дошли фарисеи и искали един знак: 
„Учителю, искаме да видим знамение от Теб.“ Той от-

говорил: „Нечестиво и 
прелюбодейно поколе-
ние иска знамение, но 
друго знамение няма 
да му се даде освен 
знамението на пророк 
Йона. Защото както 
Йона беше в корема на 
на морското чудовище 
три дни и три нощи, 
така и Човешкият Син 
ще бъде в сърцето на 
земята три дни и три 
нощи“ (Матей 12, 30-

40). Това е бил ясен отговор. Вие трябва да вярвате във 
Възкресението, друг знак няма да получите. 

Мили братя и сестри, ние трябва да вярваме в Божия 
Син. Ние трябва да вярваме в нашия Спасител и да 
вярваме, че Той е дал живота си за нас. Това е доказа-
телството за Неговата любов към нас. Ние не можем 
всяка сутрин да идваме при Бог: „Ах, дай ни знак, за да 
разберем, колко голяма е Твоята любов към нас.“ Това 

За Господ вечният живот 
ще става все по-важен  
от всичко земно. Няма  
следователно никакъв  
смисъл да Го молим да  

променя приоритетите.

Апостоли и епископи на олтара
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няма да функционира. Исус отдавна е доказал любовта 
си към нас: Той е умрял за нас.

Ние не можем също така да изискваме от Исус: „Ах, дай 
ни знак, за да разберем, че Твоето дело е действител-
но спасителното дело.“ Представете си, тук в Додома 
Бог би направил нещо 
грандиозно, за да дока-
же: Това са Моите чеда, 
това е Божието дело. 
Но Той не прави това. 
Той казва: Моите чеда 
са доказателство за 
това, че това е Божието 
дело, защото те се раз-
виват като едно ново 
създание. Извършва се 
един вид възкресение. 
Старият Адам умира и новото създание се разгръща и 
проявява все повече. Ние вярваме в Божието дело, за-
щото виждаме, как се разгръща новото създание.

Исус е дал много примери. Един е свързан c притчата 
за поверените мнаси. Един благородник искал да оти-
де в далечна страна и накарал да му доведат десет от 

неговите слуги. Дал им десет манаси и заръчал: „Тър-
гувайте с това, докато дойда!“ (Лука 19, 13). Когато 
благородникът се върнал, той поискал отчет. Единият 
слуга, който само запазил поверените пари, се опитал 
с аргументи да каже: „Боях се от Теб, понеже си строг 
човек“, но Исус обяснява, че това е било поръчението 

и то е трябвало да бъде 
изпълнено. Той просто 
е трябвало да се под-
чини. С това Исус ни 
казва: „Аз съм Божи-
ят Син. Затова моите 
думи няма да замрат.“

Много хора биха по-
молили днес сигурно с 
удоволствие Исус: „Ах, 
не можеш ли да проме-

ниш Твоето Евангелие. Във връзка с това имам моите 
съмнения. Съобрази го с днешното време, с отношени-
ята в нашата страна.“ Но Исус няма да направи това. 
Който вярва, че Той е Божият Син, знае, че това, което 
е казал Той, е валидно завинаги. Той няма да промени 
за нас посланието Си. Затова не бива да Го молим из-
общо.

Когато молим Господ за  
силна вяра, Той ще ни я  

даде, защото точно за това  
Той се моли също така за 

теб и мен.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В АФРИКА community 02/2015
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Горе вляво: Районен апостол Шадрек 
Лубази на олтара по време на богослу-
жението

изложил мисълта, че накрая мно-
го хора ще молят пред вратата на 
небесното царство да бъдат пусна-
ти: „В онзи ден мнозина ще Ми ка-
жат:“Господи! Господи! Не в Твое 
ли име пророкувахме, не в Твое 
бли име бесове изгонвахме и не 
в Твое ли име извършихме много 
чудеса (Матей 7, 21-23). Той знае, 
че тяхното сърце е било разделе-
но, въпреки че в Негово име са 
правили велики неща? Но тогава 

ще им заявя: “Аз никога не съм ви познавал“ (Матей 
7,21-23). Той знаел, че тяхното сърце е било разделено, 
въпреки че те са извършили велики неща в Негово име.

Ние не можем да молим Исус за благословия, когато 
сърцето ни е разделено, когато не сме покорни. Зна-
ете ли, когато имаме проблем, можем да помолим да 
ни помогне при това. Но ние не можем да решим един 
проблем, който създаваме с лъжа от света. Това няма 
да функционира. Господ не може да благослови това. 
Всъщност ние изискваме с това от Него Той да благо-
слови нашето непокорство. Ние не сме съблюдавали 
съюза, но очакваме Той да ни помогне и благослови. 
Това няма да стане. 

Има още нещо, за което не можем да молим Исус, за-
щото то не съвпада с Неговите мисли: Не можем да Го 
помолим да наказва грешници. Учениците се опитали 
веднъж: „Господи, искаш ли да заповядаме да падне 
огън от небето и да ги изтреби“ (Лука 9, 54). Исус ги 
смъмрил. Други довели при Него една жена: „Тази жена 
бе хваната в самото дело на прелюбодейство.“ (Йоан 
8,4). Исус се противил, защото това не били Негови ми-
сли. Исус е Спасителят. Той иска да спаси грешниците, 
а не да ги наказва.

Няма полза също така да молим Исус да благослови 
едно разцепено и колебливо. Той сърце е Божият Син 
и Той иска цялото сърце. В планинската проповед Той 
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Последен пример. Когато Исус бил при Мария и Мар-
та, Мария седяла в краката Му и слушала. Марта била 
много заета. Тя попитала Господ: „Господи, не Те ли е 
грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? 
Кажи й да ми помогне!“ Неговият отговор бил: “Мария 
избра добрата част“ (Лука 10, 40.43). Ние не можем да 
очакваме Исус да отреди на 
земния ни живот по-голя-
мо значение отколкото на 
вечния. За Господ вечни-
ят живот ще бъде винаги 
по-важен от всичко земно. 
Няма следователно смисъл 
да Го молим за това да про-
мени приоритетите. Той 
няма да направи това. Вие 
виждате, че при някои неща 
е безсмислено да Го молим 
за това. Той не ще ги проме-
ни, тъй като те свидетелстват за липса на вяра от наша 
страна, а това не е по Неговата воля. Той иска ние да 
вярваме.

Какво можем следователно да измолим от Него. Това е 
много просто. Ние измолваме от Него това, което Той 
е измолил от Отца. Петър казал на Симон: „ Но Аз се 
молих за теб, да не отслабне твоята вяра“ (Лука 22, 32). 
Ние следователно можем да помолим Господ за това 

Главен апостол Жан-Люк Шнайдер ръкополага Йозеф Екуяа за райнен апос-
тол; на заден план: районен апостол Патрик Мкванаци (Югоизточна Африка) 
и районен апостол Михаел Депнер (Демократична Република Конго)

нашата вяра да не престава незвисимо от това, какво 
се случва. Да можем да вярваме също така и без знаци, 
само на Неговото слово. Това ще бъде една силна вяра. 
Ако помолим Господ за една силна вяра, Той ще ни я 
дари, защото точно за това Той се моли също така за 
теб и мен. 

 Ние можем да се молим 
в името на Исус: „Госпо-
ди, да бъде Твоята воля.“ 
Знам, това не е просто, 
защото понякога имаме 
грешно разбиране за Бо-
жията воля. Ние мислим, 
това е Божията воля – да 
страдаме, да боледуваме, 
да умрем. Това не е съвсем 
правилно. Бог не иска да 
страдаме, да ни се случват 

неправди. Бог иска и в страданието да останем верни. 

Исус знаел точно, каква е волята на Отца Му: „Трябва 
да извървя този път, но Бог иска да остана верен до-
край.“ Това била волята на Неговия Отец. Когато Исус 
казал: „Твоята воля да бъде, не Моята“, Той знаел точ-
но, „Моят Отец не иска да Ме вижда да страдам. Той 
иска само аз до края да остана покорен. Това е Негова-
та воля. Тя трябва да се изпълни.“ И ако ние отправяме 

Пожелавам си всеки да 
се моли във всяка ено-

рия: „Отче, нека да бъдем 
едно цяло, независимо от 
това, какво ще се случи.“

БОГОСЛУЖЕНИЕ В АФРИКА community 02/2015
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Благодарност към районния апостол, 
с когото се разделяме; отляво на-
дясно: районен апостол Ноел Барнес 
(Кейп), районен апостол в пенсия 
Шадрек Лубази (Източна Африка), 
главен апостол Жан-Люк Шнайдер

същата молба: „Отче, Твоята воля да 
бъде“, то това означава, че съм решил 
да остана верен, независимо, какво се 
случва. Тогава Исус ще ни помогне.

Да измолваме нещо в името на Исус 
означава също да Го молим за милост 
и то така както Той очаква от нас. 
Съвсем ясно Той е обърнал внимание 
на това, какво е нужно, за да се полу-
чи милост: смирение и готовност за 
покаяние и прошка към ближния. Това е Христовото 
Евангелие и ако го следваме и Го молим за милост, той 
ще ни я дари.

Старият апостол дори е казал, че Исус се застъпва за 
нас на небето и моли Отца да ни прости: „Ако някой 
съгреши, имаме Ходатай при Отца – Исус Христос 
Праведния. (1. Йоан 2, 1). Той е на небето и се застъпва 
за нас в молитви. Следователно ако се молим за милост 
смирено, готови за покаяние и прошка, Той ще ни я 
дари. Той също я измолва за нас.

В друг случай Исус помолил Своя Отец в молитва 
да запази единството на Неговите апостоли и всич-
ки онези, които вярват в Него чрез тях. Така Той се е 
помолил и за нас. Ние сме онези, които вярват в Исус 
Христос, благодарение на апостолите. И Той се моли 
за единството на народа Си. Пожелавам си всеки да се 
моли във всяка енория: „Отче, направи така, щото да 
сме едно цяло, независимо, какво се случва.“ Ако се за-
стъпваме сериозно за единството в енорията, Бог ще 
ни го дари, защото Той се моли точно за същото.

Ако Го помолим за това: „Съкрати времето и ела ско-
ро“, Той ще изпълни молбата, защото Той се моли точ-
но за същото.

Вие виждате, в тези пет точки ние винаги се молим в 
името на Исус. Той ще отговори на това. Той ще ги из-
пълни. Ако го молим за това да подсилва нашата вяра, 
Той ще извърши това. Ако Го молим за това да останем 
послушни и верни независимо, какво става, Той ще 
го направи. Ако Го молим за милост, Той ще извърши 

Смяна на поколенията в 
Източна Африка

В продължение на четири дни главен апостол 
Жан-Лyюк Шнайдер бил на път в Източна Аф-
рика – предимно в Танзания, но и една отбивка 
до остров Занзибар била част от пътуване-
то му. Кулминацията била неделното бого-
служение на 19. април в Додома, столицата 
на Танзания, където се извършила смяна на 
ръководството на региона. Главният апостол 
пенсионирал досегашния районен апостол 
Шадрек Лубаси и ръкоположил Йозеф Опемба 
Екуя в сан на районен апостол за Източна 
Африка. Богослужението било предавано по 
телевизията в енориите в Танзания, Кения и 
Уганда.

това. Но ние трябва да молим за милост в Негово име, 
тоест да приемем Неговите условия.

Ако се молим за единство, защото копнеем за това, то 
Той ще ни го дари. Защото Той също има този копнеж. 
Ако се молим за скъсяване на времето: „Господи, ела 
скоро!“, Той ще дойде. Той също иска това.
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Вероизповеда-
ние

Какво е вероизповедание?
Вероизповеданието е обобщение на съществените съ-
държания на едно верческо учение. Във вероизпове-
данието е поместено това, на което са привърженици 
членовете на едно верческо общество. Това верческо 
общество се различава същевременно от едно друго 
чрез своето вероизповедание.

Къде са възникнали първите християнски 
вероизповедания?
Първите християнски вероизповедания се наричали 
„староцърковни вероизповедания“. Те възникнали 
между второто и четвъртото хилядолетие след Хри-
ста. През това време изкристализирало учението за 
триединството на Бог и учението за Исус Христовата 
същност, тоест за Неговата природа. Това било необ-
ходимо, защото имало спорове около верческите съ-
държания. Например съществувало мнение, че Исус 
Христос не е умрял действително на кръста и че не е 
възкръснал наистина. Чрез вероизповеданието се раз-
граничаваме от тези заблуди.

Кои са най-важните староцърковни вероизпо-
ведания?
Двете най-важни староцърковни вероизповедания са 
апостолическото вероизповедание (“Апостоликум“) и 
вероизповеданието от Никея-Константинопол. Апос-

толикумът бил съставен в основни линии през втори 
век и през четвърти малко допълнен. Вероизповеда-
нието от Никея-Константинопол е резултат от Все-
ленския събор в Никея (през 325 г. след Христа) и в 
Константинопол (през 381 г. след Христа). В това веро-
изповедание преди всичко се утвърждава веруюто за 
Божието триединство. 

Вселенският събор е събрание на висши духовни сънов-
ници, които се събират за обсъждане на важни въпроси 
на вярата.

Какво значение имат староцърковните веро-
изповедания за Новоапостолската Църква?
Учението на Новоапостолската Църква почива на Све-
тото Писание. Староцърковните вероизповедания об-
хващат съществени съдържания, които се потвържда-
ват в Светото Писание. 

Новоапостолската Църква изповядва в двете ста-
роцърковни вероизповедания формулирана вяра в 
триединния Бог, в Исус Хрпистос като истински Бог 
и Човек, в раждането на Исус от девицата Мария, в 
изпращането на Светия Дух, в църквата, Тайнствата, 
очакване идването отново на Христос и възкресението 
на мъртвите. 

През септември 2015 г. ще се появи като книга Катехизиса на Новоапостолска-
та Църква във Въпроси и отговори. От общо 750 въпроси и отговори community  
ще представи накратко няколко въпроси и отговори – в това издание става 
въпрос за вероизповеданието и триединния Бог.
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Въпреки разликите между отделните вероизповедания 
те излагат един елемент, който свързва християните 
един с друг.

Вероизповедание означава „изповядване на вяра“, при-
надлежност към църква“. Така биват обозначавани 
също различните християнски верчески общности.

Какво гласи новоапостолското вероизповеда-
ние?
„Аз вярвам в Бога, Отца, всемогъщия Творец на небето 
и земята.“

Аз вярвам в Исус Христос, Божия Син, нашия Господ, 
Който е заченат от Светия Дух и роден от Дева Мария, 
измъчван от Пилат Понтийски, разпънат, починал, 
погребан, влязъл в задгробното царство, възкръснал 
от мъртвите, възнесъл се в небесата, седящ от дясната 
страна на Бог, всемогъщия Отец, от където и ще се за-
върне отново.

Аз вярвам в Светия Дух, святата Апостолска Църква, в 
общността на осветените (святите), опрощаването на 
греховете, възкресението на мъртвите и вечния живот.

Аз вярвам, че Господ Исус управлява Своята църква 
чрез живи апостоли до Своето идване, че Той е изпра-
тил и изпраща апостолите Си с поръчението да поуча-
ват, да опрощават греховете в Негово име и да кръща-
ват със светена вода и със Светия Дух.

Аз вярвам, че всички санове в Христовата църква се 
избират и назначават само от апостоли, че от апостол-
ството се излъчват пълномощие, благославяне и осве-
тяване за тяхната служба.

Аз вярвам, че Светото Кръщение с вода е първата крач-
ка към обновяването на човек в Светия Дух и по този 
начин кръстеният бива приет в общността на тези, 
които вярват в Исус Христос и се обявяват за привър-
женици на своя Господ.

Аз вярвам, че Светото Причастие е въведено от самия 
Господ като спомен за веднъж направената, вечнова-
лидна жертва, горчивите мъки и смъртта на Христос. 
Достойната наслада на Светото Причастие поръчител-
ствува за приобщаването ни с Исус, нашия Господ. То 
се извършва с безквасен хляб и вино, които трябва да 
се осветят и дарят от упълномощен от апостола свеще-
нически сановник.  

Аз вярвам, че кръстените с вода от апостол трябва да 
получат даровете на Светия Дух, за да бъдат осиновени 
от Господ и да получат предпоставките за първород-
ството.

Аз вярвам, че Господ Исус със сигурност ще се върне 
отново така както се е възнесъл и ще вземе със Себе Си 
първенците от мъртвите и живите, които се надяват, 
че Той ще дойде отново и са били подготвени; че след 
сватбата в небесата Той ще се върне с тях отново на 
земята, ще изгради Своето мирно царство и ще упра-
вляват заедно с Него като царско свещеничество. След 
завършване на мирното царство ще се проведе страш-
ният съд. След това Бог ще сътвори едно ново небе и 
една нова земя и ще живее при Своя народ.

Аз вярвам, че съм задължен да се подчинявам на свет-
ската власт, доколкото това не е в разрез с Божите за-
кони.

Какво значение има новоапостолското веро-
изповедание?
Новоапостолското вероизповедание изразява обвърз-
ващо в десет символи на вярата верческото учение на 
Новоапостолската Църква. То има също така задачата 
да формува верческото поведение на новоапостолски-
те християни. Освен това вероизповеданието служа за 
това да запознава другите хора със съществените съ-
държания на новоапостолската вяра.
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Триединният Бог 

Кой е триединният Бог?
Бог е духовно, съвършено, напълно независимо съще-
ство. Той е вечен, той няма начало и край. Един Бог – 
Отeц, Син и Свети Дух. Когато се говори за „Отец, Син 
и Свети Дух“, не се имат предвид трима богове, а три  
фигури, които са един Бог.

Кои характерни призници на Бог знаем ние?
Хората не могат да опишат Бог обширно. Ние обаче 
знаем Божи характерни признаци: Той е Един (Един-
ственият), Светият, Всемогъщият, Вечният, Обичащи-
ят, Милостивият, Справедливият, Съвършеният.

Какви са отношенията между Отца, Сина и 
Светия Дух?
Отец, Син и Свят Дух са имената за трите Божествени 
фигури. Въпреки че се различават, те все пак са един 
Бог. В християнския свят се отрежда на Божите фигури 
винаги център на тежестта: Бог, Отец, е Създателят на 
небето и земята. Бог, Син, е Спасителят, Който е станал 
Човек и пожертвал живота Си за спасението на чове-
чеството. Бог, Светият Дух, е Новият Творец: Той се 
грижи за това Божието спасение да достигне до хората 
и новото създание да достигне до съвършенство.

Какво означава понятието „Отец“, когато се 
използва във връзка с Бог? 
Когато понятието „Отец“ се използва във връзка с Бог, 
с това се свързват гледните точки на създаденото, авто-
ритета и загрижеността. Бог е Създателят и Съхрани-
телят на сътвореното от Него. В това отношение всеки 
човек може да се обърне с „Отец“ към Бог, Който го е 
сътворил. 

Какво се казва в сътворението за Бог?
Сътворението и неговите закономерности свиде-
телстват за Божията мъдрост, чието величие човек  
изобщо не може да си представи. Псалмистът въз-
кликва възхитително: „Небесата разказват за славата 
Божия и просторът известява делото на ръцете Му“ 
(Псалм 19, 1).

За колко време Бог е сътворил света?
Бог създал света за шест „дни на съзидание“. Под „дни 
на съзиданието“ се разбира време, чиято продължи-
телност не може да се конкретизира точно. Един „ден“ 
на Божието сътворение не може да се приравни с един 
ден според нашето пресмятане на времето. В Битие 2, 
2 се казва: „И на седмия ден, след като Бог завърши де-
лата, които беше създал, на седмия ден си почина от 
всички дела, които беше създал.“ 

„... един ден е като хиляда години и хиляда години – 
като един ден“ (2. Петър 3, aus 8). 

„Защото хиляда години са пред Теб като вчерашния 
ден, който е преминал“ (Псалм 90,4).

Божие творение само това ли е, което човек 
може да възприеме със сетивата си?
Не, има също така едно невидимо Божие сътворение. 
Човешкото възприятие е лишено от неговите тайни – 
както самият Бог. Светото Писание съдържа все пак 
указания за области, явления, състояния и същност 
извън материалното сътворение. 

Спада ли дяволът към невидимото сътворе-
ние?
Дяволът е бил първоначално един от ангелите. Като 
такъв той е принадлежал към невидимото създание. 
Този ангел се възпротивил на Бог е бил изхвърлен от 
небето и общността с Бог поради своето непокорство, 
завист и и мамене.

„Защото ако Бог не пощади и ангели, когато съгреши-
ха, а ... ги предаде да бъдат пазени за съд“ (2. Петър 
2,4).

„И че ангелите, които не опазиха своето достойнство, 
а напуснаха собственото си жилище, Той ги държи под 
мрак във вечни окови за съда на великия ден“ (Юда 6). 
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През септември 2015 
г. като книга 
Вероятно на 1. септември 2015 г. ще се появи 
Катехизисът на Новапостолската Църква в нов 
вариант. Това реши Събранието на районните 
апостоли (СРА) по време на своето последно за-
седание. Съчинението е преработено във „Въпро-
си и отговори“.

Преводите на пет основни езика също са гото-
ви както и оформлението. Сега текат фините 
работи във връзка с подготовката на печата.

Общ старт на няколко езика

Всъщност „Катехизисът във Въпроси и отговори“ 
(КНЦ ВО) би могъл да излезе постепенно на ан-
глийски, немски, френски, испански и португалски. 
Но СРА реши езиковите варианти да излязат по 
едно и също време. Така отпада стартирането 
за други езици, чиито превод вече е уреден. Към 
това спадат преди всичко една поредица от реги-
онални езици в Демократична Република Конго, в, 
която живеят около една трета от членовете на 
Църквата.

Приложение като материал при  
занятията 
За ръководството на Църквата бе освен това ва-
жно да се разработи също така едно оформление 
на КНЦ, което да е пригодено изключително с цел 
преподаване. За това текстовете на Катехизиса 
бяха разделени на 750 въпроси и отговори. Това 
обяснява Проектната група „Новоапостолска 
вяра (ПГ НВ), която работи почти десет години 
върху базовото съчинение.

Схемата на Въпроси и отговори в християнски 
катехизиси се използва вече от столетия и има 
дълга традиция и в Новоапостолската Църква. 
Използваният дидактически метод е изпробван 
многократно. Така КНЦ ВО трябва за в бъдеще 
да се използва при обучението от сановниците и 
като придружаващ учебник за деца и младежи.

Каква е задачата на ангелите?
Задача на ангелите е да се прекланят пред Бог, да из-
пълняват Неговите поръчения и по този начин да Му 
служат. Божията любов към хората се изразява между 
другото в това, че Той прави така щото ангелите да слу-
жат и на хората. Това, че особено децата имат ангелска 
защита, може да се заключи от Матей 18, 10.

 „Аз съм Рафаел, един от седемте ангели, които сто-
ят пред Господ. [...]Защото Божията воля бе да стане 
това да съм при вас; затова хвалете и възхвалявайте 
Него!“ (Тобиас 12,15.18).

„Внимавайте да не презирате нито едно от тези, мал-
ките, защото ви казвам, че техните ангели на небеса-
та винаги лицето на Моя Отец, Който е на небесата“ 
(Матей18,10).

Трябва ли да се прекланяме пред ангелите?
Не, защото ангелите действат винаги по Божията воля: 
Ето защо не следва да благодарим на тях или да ги обо-
жаваме, това трябва да отправяме само към Бог.

Ангелите са „служебни духове, изпращани да слугуват 
на онези, които ще наследят спасение “ (Евреи 1,14).

Защо трябва да се занимаваме с невидимото?
Човек е единство от дух, душа и тяло /срв. 1. Солунци 
5, 23/. Тялото умира, следователно то спада към види-
мото Божие сътворение. Душата и духът са вечни, спа-
дат следователно към невидимото Божие сътворение. 
Тъй като духът и душата продължават да съществуват 
също така и след смъртта, е важно да се занимаваме 
с невидимото. Поведението, което човек има на земя-
та към Бог, ще окаже влияние върху съществуването 
в отвъдния свят. Това познание може да допринесе за 
това да противостоим на изкушението на дявола и да 
водим един богуугоден живот. Апостол Павел разясня-
ва значението на невидимото в нашия живот: „Защото 
нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все 
повече и повече една вечна тежина на слава за нас, кои-
то не гледаме на видимите, а на невидимите неща; за-
щото видимите са временни, а невидимите – вечни.“/2. 
Коринтяни 4, 17.18/. Така занимаването с невидимото 
ни помага да можем да наредим по-добре онова, което 
ни сполетява.
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Регионално

Регионалноcommunity Област на районния апостол Швейцария

Призовани за мир   

Там, където има мир, там има свобода. 
Там, където има мир, там човек е богат.
Там, където има мир, човек има желание за един-
ство, хубаво му е да се среща с другите.
Апостол Рудолф Кайнц 

След 34 години служба бе пенсиониран най-дългого-
дишния апостол в Новоапостолската Църква: Ру-
долф Кайнц бе пенсиониран от главен апостол Жан-
Люк Шнайдер на 15. март 2015 г.  на богослужение в 
Шаффенхаузен-Нойхаузен.

 

Главният апостол поканил след приключване на пър-
вото районно събрание за годината всички районни 
апостоли и помощници на районните апостоли на това 
богослужение в Новоапостолската Църква в Шафф-
хаузен-Нойхаузен. Богослужението било предавано в 
цялата работна област на районен апостол Маркус Фе-
елбаум.

Словото от Библията, което било в основата на бого-
служението, било из Колосяни 3, 15: „И нека царува в 
сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани 
в едно тяло; и бъдете благодарни.“ В своята проповед 
той посочил на енорията, колко е важен мирът в Хрис-
тос. Този мир би трябвало да направлява сърцата и да 
определя нашите решения.

Главният апостол пенсионирва апостол Рудолф Кайнц
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Главният апостол споменал и за завършилото събрание 
на районните апостоли: Там винаги се взимат много 
решения и то с разума и със сърцето и душата. За да се 
вземат такива решения, трябва да се познава Библията, 
да се обменят мнения между апостолите, да се чувства 
просветлението чрез Бог и да се извършват за това сър-
дечни молитви.

Съслужили помощникът на районния апостол Енрике 
Минио, районният апостол Рюдигер Краузе от Северна 
Германия както и Рудолф Кайнц, който обърнал вни-
мание в своето служене на голямото богатство на мира 
и използвал една детска песен от своето лично верую, 
гласящо приблизително така: „Исус е спасителното 
слово, няма да се отделя повече от моя Спасител!“

Пенсиониране на апостол Рудолф Кайнц

Главният апостол се спомня в своето признание за пър-
вото проповедно изказване на апостола и неговите впе-
чатляващи слова да се вкопчи в Исус така както една 
мида за канарата. Апостол Кайнц винаги е служил на 
Господ и е действал като истински Христов апостол 
в продължение на 34 години в Австрия. Един мъж на 
умереността, но също така на ясното слово, с поглед 
напред, мъдрост и енергия, преди всичко обаче мъж с 
изразена любов към Исус. Главният апостол пенсиони-
рал апостол Кайнц и натоварил апостол Филип Бурен 
да обслужва Австрия.

Поглед към 
препълнената 
църковна зала 
на енорията в 
Шаффхаузен-
Нойхаузен

Главният апостол дава поръчението на апостол Филип 
Буррен да се грижи за братята и сестрите в Австрия

Апостол Кайнц съслужи за последен път като активен 
апостол
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Деца в центъра на 
енорията

Под този наслов апостол Василе Коне провел бо-
гослужение за децата в Окна Муреш (Румъния) в 
началото на март 2015 г. Над 30 деца взели учас-
тие, като някои от тях са от други религиозни 
общности. 

Подготовката за този специален ден започнала много 
по-рано. Децата могли да дадат идеи и предложения и да 
вземат активно участие в различни дейности, като напри-
мер украсата на олтара. Заедно с учителката по религия, 
децата подготвили представление на тема „Животът през 
21-ви век“ и го изнесли по време на богослужението.  
Било приятно да се изживее колко енергично и с каква 
голяма радост децата взели участие в подготовката и по 
време на богослужението. 

Преди известно време учителката по религия в енория 
Окна Муреш започнала мисионерска дейност заедно с 
внуците си. Внуците й поканили своите съученици на ре-
лигиозно обучение, на богослужение и на други дейности 
за деца. Добрите взаимоотношения между децата напра-
вили сега някои от тях редовно да участват в дейностите 
на енория Окна Муреш – дори и нещо повече – да се акти-
визират. В края на богослужението апостолът благодарил  
на децата за приноса им и за радостта, която този принос 
е отключил във всички присъстващи. След това всички 
участници в богослужението се събрали на   съвместен 
обяд.  

Апостол Коне с децата от енория Окна Муреш

Апостол Коне с настоятеля, неговата съпруга – учител-
ката по религия – и двете внучета

Детският хор от област Ариниш и Бая Маре; някои от 
децата са облечени в традиционни народни носии
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Новоапостолска църква 
Швейцария и поверените 
й райони

ОБЛАСТ НА РАЙОННИЯ АПОСТОЛ ШВЕЙЦАРИЯ

Грижата за душите и организационната работа за 
около 400-те енории в Швейцария и районите, за 
които отговаря, е в ръцете на районен апостол 
Маркус Феелбаум, трима апостола и шест епископа. 
Те ръководят 15-те швейцарски района с около 33 
000 членове, а също така са отговорни и за 24 000 
членове в 10 други европейски страни.

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ГИБРАЛТАР

ШВЕЙЦАРИЯ

Станции 3 

Енории 157

Членове 33 498

Сановници 1 606

ИСПАНИЯ

Станции 13 

Енории 29

Членове 2 841

Сановници 149

вкл. Канарите

ГИБРАЛТАР

Енории 1

Членове 8

Сановници 1

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
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31.12.2014 | НАК Интернационал

ИТАЛИЯ

ЧЕХИЯ

АВСТРИЯ УНГАРИЯ

РУМЪНИЯ

БЪЛГАРИЯ

МОЛДОВА

СЛОВЕНИЯ

Маркус 
Феелбаум

Ерхард Зутер
Испания
Гибралтар

Филип Бурен
Швейцария
Австрия
Словения

Томас Дойбел
Швейцария
Чехия
Унгария
България

Юрг Сбинден
Швейцария
Италия

Василе Коне
Румъния

Семион Каза-
куМолдова

АВСТРИЯ

Станции 13 

Енории 37

Членове 4 925

Сановници 266

ЧЕХИЯ

Станции 6 

Енории 8

Членове 350

Сановници 9

МОЛДОВА

Станции 2 

Енории 41

Членове 4 388

Сановници 65
УНГАРИЯ

Станции 1 

Енории 9

Членове 414

Сановници 19

РУМЪНИЯ

Станции 33 

Енории 66

Членове 7319

Сановници 244

БЪЛГАРИЯ

Станции 4 

Енории 8

Членове 606

Сановници 13

СЛОВЕНИЯ

Енории 2

Членове 47

Сановници 2

ИТАЛИЯ

Станции 22 

Енории 26

Членове 2 140

Сановници 97

Fo
to

s:
 A

rc
hi

v

Районен 
апостол Апостол
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Църквата в Монтрьо 
отваря отново врати

След обстоен ремонт районен апостол Маркус 
Феелбаум отворил отново Църквата в Монтрьо в 
неделя, 8. март 2015 г.       

За братята и сестрите на двете събрани през 2011 г. 
енории Вове и Монтрьо това бил един ден на радост. 
След три години строителни работи те могли да влязат 
в своята изцяло ремонтирана църква в Монтрьо и да я 
изпълнят с живот. В неделя, 8. март 2015 г., на празнич-
но богослужение районен апостол Маркус Феелбаум 
можал да отбележи отварянето отново на църквата в 
Монтрьо. Той служил на около 180 посетители на бо-
гослужението със слово от 1. Йоан 4, 11: „Възлюбени, 
понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни 
да се обичаме един друг.“ В тази проповед той свързал 
това слово от Библията с енорията и показал, че изжи-
вяваме сърдечна общност в енорията. Любовта в ено-
рията се показва в това, че вярващите са „едно сърце 
и една душа“. Исус е изходната точка за мир и радост 
в енорията. Бидейки свързани с Него, ние поставяме 
особени знаци на любовта.

След специалната молитва за отварянето наново на 
църквата районният апостол накрая дал едно обещание 
на енорията и казал: „Действайте според заповедта за 
любовта към ближния: Обичайте Бог от цялото си сър-
це, с цялата си душа и с всичките си сили и обичайте 
ближния като себе си – така ще бъдете благословени.“

Районният апостол бил придружаван от районните са-
новници на район Романди-юг. Хорът и един инстру-
ментален ансамбъл се погрижили за едно хубаво и из-
пълнено с настроение музикално начало и край на това 
богослужение. 

Кръглият прозорец

Празничната енория по случай отварянето отново на 
църквата в Монтрьо

Районен апостол Маркус Феелбаум на богослужението по 
повод отварянето отново на църквата
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Събрание на апостолите 
и епископите в Румъния

Едно неповторимо събитие за братята и сестри-
те по вяра в Оршока – богослужението в неделя, 
31. май 2015 г. c районен апостол Маркус Феелбаум 
и всички апостоли и епископи от областта на ра-
йонния апостол Швейцария. 

В Тимишуара и Оршова (Румъния) се състояли от 
петък, 29. май до вторник, 2. юни 2015 г. няколко съ-
брания на апостолите и епископите за мисионерските 
страни както за цялата област на районния апостол. 
Онези апостоли и епископи, които действат в област-
ните църкви на нашите мисионерски страни, отпъту-
вали в петък за Тимишуара. Там се провело първото 
събрание. Един ден по-късно пристигнали и другите 
апостоли и епископи. От Тимишуара те се отправили с 
автобус за Оршова, един малък град на р. Дунав, къде-
то пристигнали след повече от четири часа и половина.

Кулминационна точка на пребиваването в Румъния 
било богослужението в неделя предиобед в Оршова, в 
което участвали 185 братя и сестри. Районният апостол 
служил с едно слово от Деяния на апостолите 4, 33: „И 
апостолите с  голяма сила свидетелстваха за възкресе-
нието на Господ Исус; и голяма благодат почиваше над 
всички тях.“ На това богослужение бе пенсиониран ра-
йонния старейшина от район Северин и бе положен в 
сан един нов районен евангелист. Хор от Букурещ из-
пълнил песни преди и след богослужението. След бо-
гослужението по време на  обяд те  съпреживяли една 
хубава общност с братята и сестрите.  След това    апос-
толите и епископите могли да се насладят на хубавата 
природа по време на едно пътуване с кораб по р. Дунав.

Събранието с всички апостоли и епископи било по 
програма в понеделник сутринта. На първата част на 
събрането били поканени също така съпругите. Следо-
бед всички се върнали  с автобус в Тимишуара, като 
междувременно спряли в Оравита. Заедно те посетили 
там църквата и извършили една специална молитва за 
тази енория. Третото събрание се състояло във вторник 
преди обяд. Този ден в Румъния завършил с посещение 
на дневни детски домове, които се водили от фондация 
НАЦ-Хуманитас и посещение на един детски дом в Ца-
брани, който се подкрепя също така от тази фондация. 
За децата се полагали много добри грижи, били насър-
чавани в училище и получавали  здравословна храна. 
Посещението развълнувало всички. Проектите на фон-
дация НАЦ-Хуманитас в Цабрани са в пълния смисъл 
една успешна история.

Събрание на апостолите и епископите в Тимишуара

Районният апостол и придружаващите го посещават 
детски дом в  Цабрани

Районен апостол Маркус Феелбаум на богослужение в 
Оршова
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Кратки съобщения 
от областта на районния 
апостол Швейцария

Осветяване на църковно помеще-
ние във Фуертевентура 
Началото на все още младата енория се слага през ноем-
ври 2007 г. Тогава апостол Ерхард Зутер посетил Фуерте-
вентура и провел   богослужението, в което взели   участие 
5 братя и сестри и 7 гости, първоначално в апартамент. В 
последствие богослуженията там се провеждали   веднъж, 
по-късно и два пъти в месеца. От 2010 г. богослуженията 
можели  да бъдат провеждани два пъти месечно в хотел, 
като през 2014 г. помещението бива отказано. Свещеник 
У. Хайнрих спонтанно предоставил на разположение стая 
в къщата си, докато се намери ново място за провеждане 
на богослуженията. На 23. март 2015 г. апостол Зутер  ос-
ветил новото църковно помещение.     

Аспектите на любовта
В област Центро (Испания) за първи път се провел дет-
ски лагер през уикенда. За децата това било изцяло ново 
преживяване. Радостни и развълнувани, те едва дочакали 
това. Най-сетне лагерът започнал! Петък, 29 май 2015 се 
запътили с четири коли към младежко общежитие в Сиера 
де Мадрид, на около 45 минути северно от столицата. 

Едва достигнали целта, 10-те деца, придружени от 3-ма 
възрастни, изследвали близкото обкръжение. Особено 
много им харесала „Долината на брезите“, оазис на спо-
койствието и почивката. Съботният ден бил вълнуващ. 
След закуската децата отишли на разходка и набрали цве-
тя за украса на олтара. Кулминация било следобедното 
детското богослужение с районен старейшина Педро Ол-
медо. С нагледни и интересни примери той разгледал раз-
личните аспекти на любовта. За съжаление лагерът бил 
прекалено кратък, затова децата се надяват на втори такъв 
детски лагер в края на някоя седмица. 
  

Така изглежда новото място на църквата на 
Фуертовентура

Децата и техните придружители

Новоапостолска Църква
Интернационал

Импринт
Издател: Жан-Люк Шнайдер, 
Юбелрандсщрасе 243, CH-8051 Цюрих, Швейцария
Издателство Фридрих Бишов ДОО 
Франкфуртщрасе 233, 63263 Ной-Изенбург, Германия
Редактор: Петер Йоханинг, Андреас Гросглаузер
Снимки: НАК Швейцария, НАК Италия, НАК Испания  
НАК Интернационал Бернхард Холденер, Йонас Шпенглер, 
Оливер Рюттен, Пабло Менци


