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Останалото е наша задача. Ние трябва да се погрижим 
за това Бог наистина да живее в нас. Колкото повече 
сме едно с Исус Христос, толкова по-лесно ще бъдем 
едно помежду си. Затова да    работим в тази насока, 

■ да искаме същото като Него: Той иска да встъпим 
във вечно общение с Него.

■ да споделяме всичко с Него: Неговите мисли са 
наши мисли. Неговите чувства са наши чувства. 
Неговите приятели са наши приятели. Неговият 
враг е наш враг.

■ да свидетелстваме за Исус Христос: вече не гово-
рим толкова много за собствените си действия, а 
разказваме за Неговите постъпки, за Неговата лю-
бов и Неговата жертва.

■ да участваме в постигане на  целта Му: нека заедно 
с Него да се застъпваме за Неговото дело. 

Единството не означава, че всички трябва да сме ед-
накви. Не трябва да се отказваме нито от личността си, 
нито от традициите и културата си. Ние сме различни, 
но имаме една и съща воля: следваме волята на Исус 
Христос.

Скъпи мои, нека бъдем заедно, в радост и в тъга. Да се 
обединим в поклонението пред Бог, вместо да се кри-
тикуваме взаимно. И нека обединим силите си, за да 
служим на Господ. 

Жан-Люк Шнайдер

Скъпи братя и сестри,

когато се върна вкъщи след пътуванията си, често нося 
със себе си някое особено хубаво впечатление: колко 
колоритна и разнообразна е само нашата църква!
Но това разнообразие не винаги е просто. В почти 
всички страни по света ние сме си у дома, говорим на 
стотици различни езици, идваме от най-различни кул-
турни общности, имаме свои собствени възгледи.
За Исус Христос обаче е важно да сме едно. За това Той 
се е молил в един специален момент: малко преди за-
лавянето Му. 

Но как да се случи това? Не можем да го постигнем 
със собствени сили. Но с Бог е възможно. Най-добри-
ят пример за единство намираме в триединството на 
Отец, Син и Свети Дух:

■ Те искат едно и също. 
■ Те споделят всичко.
■ Те не говорят много за себе си, а дават свидетел-

ство за другия.
■ Те работят съвместно за една и съща цел. 

А как ние хората успяваме да бъдем едно по този на-
чин? Първата крачка към това е направил сам Исус 
Христос: Той станал човек, за да споделя всичко с нас. 
Той ни подарил живота си. Чрез кръщението с вода и 
Дух Той живее в нас. И чрез Светото Причастие този 
живот може да се разгърне.

Да бъдем 
едно
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Петдесетница 
2015

„И Духът и невестата викат: 
Ела!” 

Слово от Библията: Откровение 22, 17 
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71.000 участници в богослужението са заели местата 
си в National Heroes Stadium/Лусака, милиони други 
гледат в енориите си предаването по сателит.
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Радостта в Христос се основава на 
доверието ни към Христос. Колко-

то по-силно е доверието ни  към Бог 
толкова по-голяма е радоста ни в 

Христос.

Мили братя и сестри на стадиона и в свързаните об-
щини, най-напред ще бъдат прочетени  във връзка с 
Петдесетница тази година думи от пророк Йоил както 
и от Посланието към ефесяните.

„И след това ще излея Духа Си на всяка твар; и сино-
вете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви 
ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения; 
и също и на слугите и на слугините ще изливам Духа 
Си в онези дни.(Йоил 2, 
28-29). 

„Затова прекланям ко-
ленете си пред Отца 
[на нашия Господ Исус 
Христос] от Когото носи 
името си всеки род на 
небесата и на земята, да 
ви даде, според богат-
ството на славата Си, да 
се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния 
човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сър-
ца, така че, вкоренени и основани в любовта, да бъде-
те силни да разберете заедно с всички светии какво е 
широчината и дължината, височината и дълбочината 
и да познаете Христовата любов, която никое знание 
не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия 
пълнота, а на Този, Който, според действащата в нас 
сила, може да направи несравнимо повече, отколкото 

искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата 
и в Христос Исус във всички родове от века до века. 
Амин.” (Ефесяни 3, 14-21)

Мои мили братя и сестри и мили гости, голяма е ра-
достта ми да празнувам празника Петдесетница тук в 
Лусака в Замбия. Почти всички апостоли от Африка 
са тук. Още вчера благодарихме на Бог и възхвалихме 
Неговата милост, тъй като Той благослови Своето дело 

тук в Замбия – и в Афри-
ка изобщо.  На този кон-
тинент се отбелязва едно 
прекрасно развитие. Днес 
с нас са свързани хиляди 
енории по света и наше-
то желание е да поделим 
с тях радостта си. Нека те 
да почувстват радостта в 
Христос, която живее тук 
в Замбия в нашите сърца. 

Осъзнавам, че на някои места и в някои сърца може би 
има следи на тъга, когато се наблюдава африканския 
континент и се вижда, колко много Божи чеда има тук. 
Някои може би мислят: Защо Замбия е толкова благо-
словена, а ние сме толкова малко?

Без съмнение положението е такова, че в много други 
африкански страни има чувствително по-малко члено-
ве. Това е така и в Европа. В някои области броят на 
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Онези, които принадлежат към 
Христовата годеница, са изпълнени 
със Светия Дух. И те също казват 
на всички: „Ела такъв, какъвто си. 
Бог те обича и аз те обичам също! 

Бог иска ти да бъдеш спасен.”

членовете дори намалява. Това може да натъжи някого 
и човек може би си мисли: Какво не е в ред при нас? 
Нека да помислим за историята на църквата. Нейното 
начало започнало в Ерусалим с изливането на Светия 
Дух.

Там е възникнала църквата. След известно време е 
имало впрочем повече християни в Мала Азия откол-
кото в Ерусалим. Човек 
би могъл да си поми-
сли: „Загубил ли е Исус 
борбата в Ерусалим, 
тъй като сега има пове-
че християни другаде?” 
Църквата обаче продъл-
жава да се развива и то 
в Европа. Там се развива 
християнството и там 
в началото са били по-
вечето новоапостолски 
християни. Днес има по-
вече новоапостолски християни в Африка отколкото 
в Европа. Допусната ли е някъде грешка? Не бива да 
забравяме, че за Бог не са важни страните, граници-
те и племената. Павел е казал: „Няма вече юдеин, нито 
грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито 
женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус” 
(Галатяни 3, 28). Важно е тези, които са призовани от 
Бог да последват този съвет и да останат верни до край. 
Ние не бива да се оставяме такива мисли да помрача-
ват радостта ни в Христос.

В Африка и някои други страни някои хора са тъжни, 
защото трябва да изживяват своята вяра при много 

тежки обстоятелства. Поради големия брой братя и се-
стри не е възможно например да има навсякъде добре 
обзаведени църковни сгради. В някои области няма 
изобщо сгради и енориите нямат най-необходимото. 
Когато братята и сестрите погледнат тогава към Евро-
па или Южна Африкау те биха могли да кажат: „Те имат 
такива хубави църкви, а ние трябва да се оправяме при 
такива тежки обстоятелства.” Аз мога да разбера и тези 

мисли. Но, братя и сес-
три, помислете за това – 
външните обстоятелства 
не са от решаващо значе-
ние за нашето спасение. 
Да не допускаме такива 
мисли да помрачават на-
шата радост в Христос! 
Радостта в Христос се ос-
новава на доверието ни в 
Бог. Колкото по-силно е 
доверието в Бог, толко-
ва по-голяма е нашата 

радост в Христос. Апостол Павел писал на коринтяни-
те: „Но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъде-
те изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с 
изпитанието ви даде и изходен път, така че да можете 
да го издържите” (1. Коринтяни 10, 13). Това е едно ве-
ликолепно описание на Божията верност.Ние се упова-
ваме на Божията верност. Понятието „изпитание” тук 
е синоним за страданията, които трябва да преживеем. 
Бог е верен и ни обещава при всички страдания, които 
преживяваме, че Той ще сложи край, както се казва в 
други преводи, „ще намери изход”. Как изглежда този 
изход? Това не е сензационно чудо.   Изходът от страда-
нията ни е даден с настоящето и действието на Светия 
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Светият Дух действа в Христовата църква чрез Све-
тото Водно Кръщение. Духът се обръща към хората: 
„Елате при Бог!” и който вярва в Христос, може да бъде 
кръстен с вода. Светият Дух зове при Светото Водно 
Кръщение: „Ела в Христовата църква, стани част от 
Христовото тяло.” Чрез действието на Светия Дух при 
Светото Водно Кръщение Бог дарява силата, от която 
имаме нужда, за да се борим с греха. Това се съдържа 
в силата на Светия Дух. Ние не трябва да се подчиня-
ваме на злото. Ние няма да бъдем дълго роби на злото. 
Ние имаме силата да се противопоставяме на злото и 
да можем да кажем: „Не, аз няма да се оставя да стана 

Дух в църквата. Това е изходът, който е създаден от Бог. 
А Петдесетница е празникът на радостта от настояще-
то и действието на Светия Дух в църквата. 

Мои мили братя и сестри, нека се доверим на силата 
на Светия Дух. Светият Дух присъства тук и действа 
в Христовата църква. Светият Дух присъства и дейст-
ва там, където винаги се оповестява Евангелието в 
църквата Христова. И в това се доверяваме на силата 
на Светия Дух: Евангелието ще се оповестява до край. 
Когато приключи мирното царство, всички хора ще са 
чули Евангелието, радостното послание. 

1|  Братята и сестрите четат в началото на богослужението на глас от Йоил и Послание към ефесяните
2-4| Музиката въодушевява: хорът, членовете на оркестъра, главния апостол и участниците в богослужението

1

3 4

2
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инструмент на злото.” В Посланието на Яков се казва: 
„Противете се на дявола и той ще бяга от вас” (Яков 
4, 7).Тази радост в Христос може да я изживее всеки 
християнин, защото чрез Кръщението той е получил 
силата да приеме борбата срещу дявола и да му се про-
тивостои. 

За нейното пълно разгръщане идва силата на Светия 
Дух чрез апостолския сан. Исус е изпратил Своите 
апостоли, за да призове душите, които са избрани за 
Христова годеница, които са избрани да принадлежат 
към  царското свещеничество. Направете така, щото 
и тук да се доверим на силата на Светия Дух: Всички, 
които са избрани от Бог да принадлежат към Христо-
вата годеница, са призовани от апостолския сан. Те 
биват запечатвани от апостолите и така годеницата ще 
е готова. Няма съмнение за това. Ние искаме да се до-
веряваме  на Светия Дух и на Неговата сила: Каквото 
и да става – апостолите ще съберат и подготвят Хрис-
товата годеница. Силата на Светия Дух можем да из-
питаме също така и при Светото Причастие. Светият 
Дух ни зове при Светото Причастие: „Ела в общността 
на Възкресилия се!” Когато енорията празнува Свето 
Причастие, силата на Светия Дух прави така, щото 
Исус Христос действително да присъства в елементи-

Горе отляво надясно: Районните  апостоли 
Михауел Депнер, Михаел Ерих, Йозеф Екуа, 
Маркус Феелбаум и Урс Хебайзен

Вдясно: проповядване на богослужението – раойнен 
апостол Ноел Барнес и районен апостол Михаел Ерих 
– също така районен апостол Чичи Чизекеди
Долу: Главен апостол Жан-Люк Шнайдер изказва мо-
литвата в края на богослужението

те на Светото Причастие. Независимо от това, колко 
души приемат Светото Причастие и при какви обстоя-
телства: Присъствието на Христос по време на Светото 
Причастие може да се изживее по един и същи начин 
както в енория в бежански лагер така и в една от наши-
те хубави църкви. 

Човек може да изживее присъствието на Христос при 
Светото Причастие в една малка енория в Австралия 
точно така както в една голяма енория в Зимбабве или 
Кейптаун. Силата на Светия Дух не зависи от това, 
колко хора са се събрали. Там, където Божи чеда вина-
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В събота на обед всички апостоли от Африка, всички районни апостоли и помощници 
на районните апостоли се събират с главния апостол за групова снимка

ги празнуват Светото Причастие, Исус Христос при-
съства чрез Светия Дух. Това е нашата радост в Хрис-
тос.

„Духът и годеницата казват: Ела!” Белег на годениче-
ската енория е нейната любов към Христос. Вярващите 
имат нужда от общност с Него. Тяхното най-съкрове-
но желание е да бъдат при Господ. Затова те се молят и 
настояват Той да дойде. Тук се казва: „Духът и годени-
цата ...”  Това е друг белег на годеническата енория: Ду-
шите, които принадлежат към годеническата енория, 

ОСНОВНИ МИСЛИ   

Присъствието на Светия Дух може да се изжи-
вее там, където се оповестява Евангелието, 
където се даряват тайнствата, където апос-
толите подготвят Христовата годеница.

са изпълнени със Светия Дух. Техните мисли, думи и 
техните действия се направляват от Светия Дух. За-
това те казват онова, което казва Светия Дух. Ние сме 
чули, че Светият Дух казва на всички: „Ела, Бог те оби-
ча!” Онези, които спадат към Христовата годеница, са 
изпълнени със Светия Дух и те също казват на всички: 
„Ела такъв, какъвто си. Бог те обича и аз също те оби-
чам! Бог иска да бъдеш спасен.” Изпълнена със Светия 
Дух, годеническата енория призовава всички: „Ела, Бог 
ви е простил и ние също.” Чува ли се този призив във 
всички енории? Там, където душите са изпълнени със 
Светия Дух, се вижда и чува, че те казват на ближния: 
„Ела, аз ти простих.”  Годеницата копнее за единение и 
опрощение. И тъй като годеницата иска да стане като 
Исус Христос, тя върви след тези, които са напусна-
ли стадото – така както е направил Исус. Годеницата 
призовава: „Моля, върнете се! Може би някой те е раз-
очаровал. Съжаляваме. Моля, прости и се върни при 
Исус!” 

Мили братя и сестри, това са няколко мисли за този 
празник Петдесетница. Нека да направим така, щото 
тъжни мисли да не помрачават радостта в Христос. 
Ние можем да изживеем силата на Светия Дух и  се до-
веряваме на силата, която ще действа до края.



9

Учение community 03/2015

9

Нуждаещият се от 
спасение човек 

Защо хората се нуждаят от спасение?
От момента на грехопадението всеки човек е грешник: 
Той е бил изкушен от сатаната да извърши грях. Никой 
човек не може да живее без грях, всеки е заплетен в 
грях. Бог иска да освободи хората от това състояние, 
тоест да ги спаси.

Какво означава „спасение”?
„Спасение” в този смисъл се отнася в своето първона-
чално  значение за  освобождаване от въжета и око-
ви. Спасение относно жертвата на Исус означава, че 
оплетения в грях човек ще се освободи от оковите на 
сатаната.

Какво се съобщава в Светото Писание за гре-
хопадението?
Бог заповядал на Адам и Ева да не ядат от дървото на 
познанието на доброто и злото, което стояло в средата 
на градината Едем. Бог обърнал също така внимание 
на последствията, ако бъдела престъпена заповедта: 
„В деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш” 
(Битие 2, 17). Дяволът въздействал на човека и събудил 

съмнение в Божието слово: „Никак няма да умрете, но 
Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отво-
рят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто 
и злото” (Битие 3, 4-5). Адам и Ева не устояли на изку-
шението за прегрешение. Те се възпротивили на Бог, 
пристъпили Неговата заповед и яли от плодовете на 
дървото. Това непокорство спрямо Бог се окачествява 
като „грехопадение”.

Какви последици имало грехопадението за 
човек?
Грехопадението довело до промени в живота на човек, 
които той не можел да върне назад. Човек се уплашил 
от Бог и се скрил от Него. Пострадали също така и от-
ношенията между хората, също така отношението на 
човек към сътворението. От този момент нататък жи-
вотът на човек се изпълнил с мъка и той се ограничил: 
„Понеже си пръст и в пръста ще се върнеш” (Битие 3, 
19). Друга последица от грехопадението била раздя-
лата на човек от Бог: Бог изгонил човека от Едемска-
та градина (срв. Битие 3, 23.24 „Затова Господ Бог го 
изпъди  от Едемската градина да обработва земята, от 

През септември 2015 г. ще се появи във формата на книга Катехизисът на 
Новоапостолската Църква във Въпроси и отговори. От общо 750 въпроси и 
отговори  community представя накратко няколко въпроси и отговори – в това 
издание става въпрос за нуждаещия се от спасение човек и Божите заповеди.
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която беше взет. Така Той изгони  Адам; и постави на 
изток от Едемската градина херувимите и пламенния 
меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на 
живота.” Битие 3, 23.24 

По какво се различават грехът от вината?
Грехът е нещо абсолютно, той не може следователно да 
се ограничи. Той разделя от Бог. В противовес на това 
ние можем да изходим от това, че Бог в Своята спра-
ведливост и милосърдие по различен начин оценява 
вината, с която човек се е натоварил чрез греха спрямо 
Него.

В какво се състои задачата на вярващия?
Човек е призован да приеме Божието слово, да му се 
довери и да действа съобразно това. Исус Христос при-
зовал: „Вие вярвате в Бога, вярвяйте и в Мен!” (Йоан 
14, 1). Той  пророкува, че  „не погива нито един, кой-
то вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3, 16). 
Последицата от неверието Той изтъква с всички след-
ствия: „Защото ако не повярвате, че съм Този, за Кого-
то ви казвам, в греховете си ще умрете” (Йоан 8, 24).

,„И така, вярването е от слушане, а слушането – от 
Христовото слово.” (Римляни 10.17)

На какво се основава спасението?
Исус Христос е Този, Който спасява винаги: „И като 
се усъвършенства, стана причина за вечно спасение 
на всички, които са Му послушни” (Евреи 5, 9). Той е 
единственият Посредник между Бог и човек (срв. 1. Ти-
мотяни 2, 5). В Деяние на апостолите 4, 12 се засвиде-
телства: „И чрез никой друг [като Исус Христос] няма 
спасение; защото няма под небето друго име, дадено на 
човеците, чрез което трябва да се спасим.”  Исус Хрис-
тос е изпратеният от  Бог Спасител, Избавител, Който е 
победил греха. В Него човек намира спасение за вреда-
та, която е нанесъл грехът: Жертвата, която Исус Хрис-
тос е дал на кръста, прави възможно освобождаването 
от греха и отмяната на раздялата от Бог.

„Посредник”: Исус Христос е от една страна „Посред-
ник” в смисъл на  Посредник между Бог и човек. Това 
означава, Той представлява хората пред Бог и Бог 
пред хората. Той е Застъпникът на хората пред Бог 

и запознава хората с Божията воля. От друга страна 
като „Посредник” е пътят на спасението; Той води на-
зад към общността с Бог. „Защото има само един Бог 
и един ходатай между Бог и човеците – Човекът Исус 
Христос, Който отдаде Себе Си като откуп на всички 
...” (1. Тимотей 2, 5.6)

Как може да се достигне днес до спасението?
Никой не може да  достигне от самосебе си  спасението. 
Човек достига до спасението като вярва в Исус Хрис-
тос и оставя да му се случи това, което Исус Христос 
е дал за спасението на хората:  тайнствата и Божието 
слово.

Какво спасение ще има годеническата енория 
при идването отново на Христос?
Годеническата енория ще достигне вечната общност с 
Бог чрез сватбата в небето точно при идването отново 
на Христос.

Кога ще се изпълни Божият спасителен план?
Според Светото Писание Божият спасителен план е 
изпълнен с новото сътворение.

Какво означава избиране от гледна точка на 
Евангелието?
От гледна точка на Евангелието избирането е дар на 
Божията любов. Човек има свободата да реши да при-
еме този подарък или да го отхвърли. Избиране от Бог 
не означава, че от самото начало е било установено, как 
да действа човек.

За какво служи приемането на избирането?
Бог избира хората за тяхното собствено спасение, но 
и за спасение на другите. Когато Бог избира, с това са 
свързани задача и отговорност. Приемането на изби-
рането във вярата означава да се следва постоянно 
Исус Христос, Инициатора за спасението, тоест да си 
устройва живота според Евангелието. Това привлича 
към себе си Божия благословия. Избирането оказва 
въздействие и върху бъдещето: Когато Исус Христос 
изгражда Своето царство на мира, царското свещени-
чество ще оповести радостното послание за спасение-
то в Христос на всички хора. Избрани са за това онези, 
които ще участват в ПървотоВъзкресение.

Издател:  Жан-Люк Шнайдер, Юберландщрасе 243, 8051 Цюрих/Швийцария
Издателство Фриедрих Бишоф, Трифорум А, Франкфуртерщрасе 233, 63263 Ной-Изенбург/Германия 
Издател: Петер Йоханинг 
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Божите заповеди 
За какво служат Божите заповеди?
Бог дал на хората заповеди. В тях Той оповестява во-
лята Си за благото на хората. В заповедите се изразя-
ва, как човек трябва да оформи своето отношение към 
Бог. Освен това на заповедите се основава  доброто от-
ношение между хората.

С каква нагласа човек трябва да следва Божи-
те заповеди?
Който във вярата вижда в Бог Всемогъщия, Всезнае-
щия и Обичащия,  той се интересува  от Неговата воля 
и се старае да ориентира своето мислене и действие 
според Божията воля, тоест също така според Негови-
те заповеди. Разбирайки, че Бог е дал заповедите, воден 
от любов към човек, заповедите ще се изпълняват не от 
страх от наказание, а от любов към Бог.

Коя е най-висшата заповед? 
На въпроса за „най-висшата заповед в закона” Исус 
отговорил с два цитата от Мойсеевия закон: „Да въз-
любиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата 
си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и първа 
заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлю-
биш ближния си, както себе си.” На тези две заповеди 
се крепят целият закон и пророците.” (Матей 22, 36-40). 
Заповедта да се обича Бог и ближния, се нарича също 
„двойна заповед на любовта”

Към какво призовава заповедта за любовта 
към ближния?
Заповедта призовава към това всички хора да се по-
срещат мило. Слагат се ясни граници на егоизма. В 
притчата за милостивия самарянин (срв. Лука 10, 25-
37) Исус онагледява, че любов към ближния означава 

човек да бъде милостив и да действа по съответния на-
чин. Колко настойчиво изисква това Исус, произтича 
от Неговата повеля да се обича дори врага.

„Вие чухте, че е казано: ‘Да обичаш ближния си’ (Левит 
5, 19,18) и да мразиш врага си. Аз обаче ви казвам: Оби-
чайте неприятелите си и се молете за онези, които ви 
гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, Който е в 
небесата.” (Матей 5, 44-45).

Кой е „ближният”?
Това се показва с примера за милостивия самарянин: 
Ближният е от една страна този, който има нужда от 
помощ. Ближен е от друга страна този, който помага. 
Ближният следователно може да е всеки, с когото сме 
във връзка.

Как трябва да се показва любовта към ближ-
ния в енорията?
Онова, което Исус е учил апостолите Си, важи също 
така за енорията: „Нова заповед ви давам, да се обичате 
един друг; както Аз ви възлюбих, ... По това ще познаят 
всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помеж-
ду си” (Йоан 13, 34-35). Това изискване към Неговите 
ученици излиза следователно извън „златното прави-
ло”. Заповедта за любов към ближния, за подкрепа на 
човека до теб и помощ в нужда, трябва да се доказва 
особено в енорията: „Нека да правим добро на всички, 
а най-вече на своите по вяра” (Галатяни 6, 10). Всички, 
които принадлежат към енорията, имат задачата да се 
посрещат един друг със сърдечно състрадание, при-
ветливост, смирение, благост и търпение.
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Какво гласят десетте заповеди?
Първата заповед: „Аз съм Господ, твоят Бог. Да нямаш 
други богове освен Мен.”
Втората заповед: „Не изговаряй напразно името на 
Господ, твоя Бог; защото Господ няма да смята за без-
грешен онзи, който изговаря напразно името Му.”
Третата заповед: „Трябва да освещаваш празничния 
ден.”
Четвъртата заповед: „Почитай баща си и майка си, за 
да се продължават дните ти на земята.”
Петата заповед: „Не убивай.”
Шестата заповед: „Не прелюбодействай.”
Седмата заповед: „ Не кради.”
Осмата заповед: „Не свидетелствай лъжливо против 
ближния си.”
Деветата заповед: „Не пожелавай къщата на ближния 
си.”
Десетата заповед: „Не пожелавай жената на ближния 
си, нито слугата, нито слугинята му, нито вола му, нито 
осела му, нито каквото и да е притежание на ближния 
ти.” 

Обозначението „десет заповеди” съответно „dekalog”  
е произлезло от Библейската формулировка „десет 
думи” („deka logoi“) в Изход 34, 28 и Второзаконие 10, 4. 
Библията фиксира числото десет за заповедите, но все 
пак не ги номерира. Използваният начин за номериране 
в Новоапостолската Църква се свързва с традиция от 
четвъртия век след Христа.

Каква е връзката между Божите заповеди и 
държавните закони. 
Божите заповеди са над държавните. Решаващо за 
това, дали се нарушават Божите заповеди, е само Бо-
жията воля, а не тази на законотвореца.

Какво означава да се нарушат Божите запове-
ди?
Всяко нарушаване на Божите заповеди е грях. Чрез 
греха човек се провинява пред Бог. Степента на произ-
лезлия от вината грях може да е различна. Единствен 
Бог установява, колко голяма е вината. В някой случай 
е възможно да не произлезе от греха вина спрямо Бог. 

Как се изпълнява целият закон?
Спазването на целия закон означава да се обича Бог и 
ближния по съвършен начин.  (срв. Римляни 13, 8.10). 
Това се отдавало само на Исус Христос.

Какво гласи първата заповед?
„Аз съм Господ, твоят Бог. Да нямаш други богове ос-
вен Мен.”

Какво означава първата заповед за нас днес?
Първата заповед изисква от нас да уважаваме Бог, 
водени от любов. Почитанието на Бог се изразява в 
преклонение пред Бог, покорство и богобоязън. Бо-
гобоязънта произтича от любовта към Бог. Важи това 
да приемем Бог така, както се е появил в света: в Исус 
Христос (срв. Йоан 14, 9). Нарушение на заповедта е 
да се правиш на Бог по власт, уважение, пари, идоли 
или също така като личност, на когото всички други 
трябва да се подчиняват. Нарушение на първия закон е 
също така да представяш собствените си желания или 
възгледи за Божи представи, формулирани от Него. По 
същия начин се нарушава заповедта, когато се виж-
дат богове в статуи, дървета, природни явления и т.н. 
Действия срещу първата заповед са освен това сатани-
зъм, пророчества, магия, магьосничество, викане на 
духове или призоваване на мъртви души.

Понятието „магия” произхожда от гръцкия език и 
означава в превод: „магьосничество”, „измама”. Към 
магията спада представата да можеш да повлияеш 
или да овладееш хора, животни също така събития и 
предмети чрез определени действия (ритуали) и/или 
думи (вълшебни формули). Често магията се свързва 
със злото.

Гадателите са хора, убедени в това, че могат да гле-
дат в бъдещето и да предсказват бъдещи събития. 
Техните предсказания са на базата на тайнствени 
знаци, които те тълкуват съответно. По времето на 
Стария Завет гадателството  в царските дворове е 
било обичайна практика, при народа на Израил то е 
било обаче строго забранено.

Призоваването на мъртви души е особена форма на га-
дателство: Правят се опити за връзка с мъртвите, за 
да бъдат питани за неща в бъдещето; срв. 1. Кн. на ца-
рете 28,3 и надолу. „Прославете величието на нашия 
Бог!” Второзаконие 32, 3

Какво гласи втората заповед?
„Не изговаряй напразно името на Господ, твоя Бог; за-
щото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който 
изговаря напразно името Му.”

Какво означава втората заповед за нас днес?
Ние трябва да смятаме за свято всичко, което има 
нещо общо с Бог и Неговото име. Това важи за наше-
то мислене, говорене и поведение. Като християни ние 
имаме особени задължения спрямо името на Господ 
Исус Христос. Като Божи чеда, които носят името на 
Отца и Сина, имаме висшата отговорност да светим 
Божието име. 
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И Свето Причастие се 
празнува навсякъде

Те са загубили всичко: цялото си мущество, родината си, а много от тях и 
любими хора. В световен мащаб повече от 50 милиона души живеят в бяг-
ство. Community надниква в бежанските лагери в Източна Африка – и намира 
хора, които въпреки всичките трудности живеят вярата си.

Това са цели градове – често само от палатки или ла-
маринени колиби – които се разпростират на 50 кв. км. 
над равнината в Кения, Танзания и Уганда. По данни 
от ООН около 1,5 милиона бежанци живеят в тези 
страни. Те идват от страни като Етиопия, Джибути, 
Еритрея, Руанда, Сомалия, Судан и Демократична Ре-
публика Конго. Въоръжени конфликти между групи от 
населението, политически граждански войни или гла-
дът са прогонили хората от родината им.

Няма и 70 грама царевична каша на 
ден
Какума, Катумба, Каяка, Кянгвали, Накивале, Няругу-
су Дадааб, най-големият в света, така се казват някои от 
бежанските лагери. Дори и многобройни организации 
да са активни там: мизерията е голяма. Това споделят 
новоапостолски братя и сестри във вярата. По запит-
ване от nac.today апостол Давид Мваники разговарял 
с хората там. „Глад“ е думата, която чува най-често: на 
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Дадааб/Кения, най-големият бежански лагер в света: 350.000 бежанци живеят тук 
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някои места до пет човека трябва да преживеят един 
месец с една дажба от 10 кг. пошо, вид царевична каша 
– няма и 70 грама за човек на ден. Лагерите са препъл-
нени, няма санитарни условия. Поради тази причина 
отново и отново избухват болести. Освен това малари-
ята е широко разпространена, както и анемия и респи-
раторни инфекции. Много хора са травмирани, стра-
дат от тревожни разстройства – белези от ужасяващи 
преживявания в родината: изтезания, убийства, изна-
силвания. И при всичко това, има недостиг на лекари, 
лекарства и болнични станции в лагерите.

Богослужение под дърво

И все пак: дори и при такива обстоятелства вярата е 
жива. Районен апостол Йозеф Опемба Екуя преброява 
15 енории в лагерите от неговия работен район, шест 

само в бежанският лагер Няругусу в Северозападна 
Танзания. Богослужения се провеждат редовно, на ня-
кои места не само в неделя, но и в сряда. Празнува се и 
Свето Причастие, навсякъде.

Обзавеждането е далеч по-различно от това, което 
братята и сестрите във вярата от други райони раз-
глеждат като минимум. Библия? Най-много една в ено-
рията. Песнопойки? Имат много малка част от хората. 
Олтар? В най-добрия случай маса. Църковна сграда? В 
Накивале богослужението се провежда под едно дър-
во, а енорията стои на сянка под брезентово платнище. 
В Кяка са взети колове за подпори, а от църковната ад-
министрация е получен ламаринен покрив. А в Няру-
гусу има тухлени сгради с тревни покриви. 

Братя и сестри във вярата от енория Кяка по време на строежа на църквата им
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Грижа за душите, не само за члено-
вете на църквата
Да свидетелстват за вярата си, това могат братята и се-
стрите в почти всички лагери. Само в Дадааб – най-го-
лемият бежански лагер в света – нещата не са така: 
множеството от обитателите там са сомалийски мю-
сюлмани, много от тях са враждебно настроени към 
християнството. Енорията там не е в лагера, а в защи-
тена зона в близост. Посетители на богослуженията 
са най-вече служители от ръководството на лагера и 
търговци.

В другите лагери пасторите, евангелистите, свеще-
ниците и дяконите могат да се движат свободно и да 
посещават в палатките им членовете на енорията, гри-
жейки се за душите. А в Няругусу те понякога биват 
помолени да държат богослужения и за хора, които не 
са членове на Новоапостолската Църква.

Благодарност и радост във време на 
беда
Вярата дава сила: „Независимо от травмата, братята 
и сестрите са благодарни на Бог и изживяват радост 
в Христа“, се казва в този лагер в Северозападна Тан-
зания. А най-вече конгоанските бежанци там могат да 
изразят това и с „големи, добри хорове“. 

Въпреки това, бежанците – отвъд надеждата за бягство 
от ежедневната нужда – имат желания, отправени към 
братята и сестрите във вярата по целия свят: „Пома-
гайте на сираците, вдовиците и вдовците. Защото тук 
има толкова много от тях“, се казва в апела от Кяка. И 
от името на всички останали, в Какума се молят: „Мо-
лете се силно за мир, за да могат бежанците отново да 
се върнат у дома си.“

Децата от енория Кяка II. 
“Помагайте на сираците, вдовиците 
и вдовците. Защото тук има толко-
ва много от тях“, се казва в апела 
от Кяка.
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