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■ Krisztus segít, hogy legyőzzük a rosszat: Nem tüntette 
ugyan el a világból a rosszat, de uralkodik felette. Semmi 
sem tarthatja vissza Krisztust attól, hogy megmentse 
azokat, akik bíznak benne. 

■ Krisztus segít, hogy legyőzzük a félelmet: Ebben az év-
ben is lesznek aggodalmaink a jövőnket illetően. Bizo-
nyos döntések meghozatalakor talán szinte lebénulunk 
mindattól tartó félelmünkben, ami ránk vár. De Jézus 
Krisztus velünk van, és vezérel.

■ Krisztus segít, hogy legyőzzük saját magunkat: 
– a büszkeségünket, ami akadályoz Isten segítségének 

megragadásában,
– az előítéleteinket, melyek távol tartanak, hogy szeres-

sük felebarátunkat,
– a kényszertől, hogy véleményünket kifejtsük, tekintet 

nélkül a békességre.

És hogyan győzhetek Krisztussal?
■ Jézus igazságában hiszek,
■ az ő példamutatása szerint szeretek,
■ keresem az egységet a közösségben.

Csupán néhány gondolat az idei esztendő mottójához. De 
egy egész évünk van ennek elmélyítéséhez – egy egész 
évünk, hogy további nagy lépéseket tegyünk célunk felé.
2016 legyen a győzelem éve Krisztussal!

Jean-Luc Schneider

Kedves Hittestvérek!

Kívánom az új esztendőben egész szívemből Isten áldását:
■ közelségének és kísérésének megtapasztalását,
■ szerető oltalmát,
■ kegyelmének megélését.

Az „évváltás” jó alkalom arra, hogy magunkba szálljunk, és 
feltegyük a kérdést: „Meddig jutottam el a célomba vezető 
úton?”
Ennek van egy egészen egyszerű mércéje. Képzeljük el, a 
házunk felé igyekszünk: Kezdetben a cél még csak kis pont-
nak tűnik, egyetlen ujjunkkal eltakarhatjuk. De minél köze-
lebb érünk hozzá, annál nagyobb és pontosabban kivehető, 
egyre jobban felismerhető.
A mi célunk, hogy örökre az Úrnál legyünk. Közelebb ke-
rültünk hozzá az elmúlt évben? Ma nagyobbnak tartjuk Jé-
zust, mint egy évvel ezelőtt? Jobban felismerjük a lényét?
Az előrejutásban segít, ha beiktatunk köztes célokat: 
„Örömmel munkálkodni” – 2014 éves mottója – egy ilyen 
szakasz volt. 
Vagy „Öröm Krisztusban”, jelmondatunk az éppen csak el-
múlt évben – egy további útszakasz.
Most tegyük meg a következő lépést: Az ige és a szentségek 
által Isten erőt ad ahhoz, hogy legyőzzünk mindent, ami 
elválaszt tőle. Erőt ad ennek a harcnak a megnyeréséhez.
Győzni akarunk Krisztussal!

Győzni  
Krisztussal 

■
  

N
A

K
 In

te
rn

at
io

na
l

Tartalom

Isten szövetséget köt velünk 3

Jézus Krisztus egyháza  9

A tisztség 11

Menjetek az egész világba: Meghívás a 2019-es 

Nemzetközi Ifjúsági Napra 13

Körzetünkben community 15

■ Címlap fotó: NAC Indonézia
■ Hátoldal fotó: Frank Schuldt



33

community 01/2016 ISTENTISZTELET AUSZTRÁLIÁBAN

Isten szövetséget  
köt velünk

Kedves Testvérek! Első alkalommal vagyok itt, Új-Zélan-
don. A körzeti apostoltól és a tisztségviselőktől hallottam, 
hogy Új-Zéland csodálatosan szép ország. Még semmit 
nem láttam országotokból, de elhiszem, amit mondtak. Azt 
is hallottam, hogy az országnak csodálatos gyülekezetei és 
hívő testvérei vannak. Ezt is elhiszem, de ma láthatom és 
tapasztalhatom is.

Tegnap együtt voltunk a gyerekekkel, és átéltünk egy nagy-
szerű napot. A vasárnapi iskolások összejövetelének mottó-
ja, amit itt az énekeskönyveken is láttam: „Be about my 
Father‘s business“ („… az én Atyám házában kell lennem”). 
Jól tudjátok, ez a mottó Jézus szavait idézi, melyeket tizen-
két évesen mondott, amikor szülei keresték és a templom-
ban találtak rá: „Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, 

“Nem csak atyáinkkal kötötte meg 
az Úr ezt a szövetséget, hanem 

mivelünk is, mindnyájunkkal, akik itt 
ma életben vagyunk.”

5Móz 5,3
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900 résztvevő gyűlik össze az istentiszteletre Aucklandben; to-
vábbi 1100 testvér közvetítés útján csatlakozik South Islandben 
(Ausztrália), a Fidzsi-szigeteken és Pápua Új-Guineában  
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hogy az én Atyám házában kell lennem?” És ez természete-
sen mindannyiunkra vonatkozik, nem csak a gyerekekre. 
Atyánk házában kell lennünk. Lehetne ezt egyfajta köteles-
ségnek, kényszernek tartani, ami nem éppen kellemes: Ott 
KELL lennem, azt KELL tennem, ami az Atyáé, amit az 
Atya akar! De nem ezt jelenti. Nem kell istentiszteletre jár-
nod, nem kell az Új Apostoli Egy-
házban munkálkodnod. Ha ezt 
nem teszed, majd átélsz valamit!

De vizsgáljuk meg, mi az, ami az 
Atyáé? Másként feltéve a kérdést: 
Mi a mi Atyánk ügye, célja? Az ő 
célja, hogy az embereket meg-
mentse a gonosztól, az igazságta-
lanságtól és végül a haláltól. Ezen 
munkálkodik. Biztosítja, hogy 
minden embernek legyen lehető-
sége kapcsolatba kerülni Krisztus-
sal, mindenki képes legyen hinni 
őbenne, és így megváltásban ré-
szesüljön. Ezen dolgozik mennyei Atyánk, és mi megkap-
tuk azt a nagy kegyelmet, hogy lehetőségünk van, de fela-
datunk is kivenni ebből a részünket, és együttműködni 
ebben az ügyben. Mi magunk megváltást nyerünk, és segít-
hetünk, hogy mások is részesülhessenek a megváltásban. 
Ha így nézzük, akkor úgy gondolom, ez a mottó semmi 
kényszert nem tartalmaz, hanem, ha ennek megfelelően 
cselekszünk, úgy az kegyelem, az öröm és az áldás forrása. 
Nem csak a gyerekek, hanem mi mindannyian, testvéreim, 
felszólítást kaptunk, hogy ott legyünk, ami Atyánké: az ő 
házában!

Hallottunk egy igét, ami egy-
kor Izráel népének szólt. A 
szövetségről ír, amit Isten kö-
tött népével. Néhány rövid 
gondolat a történethez: Isten 
kiválasztott egy népet, Izráel 
népét. A maga korában bizo-
nyára nem ez volt a legna-
gyobb, legerősebb és legelő-

kelőbb nép. Semmi nyomatékos oka nem volt pont e nép 
kiválasztására, de szeretetében és kegyelmében Isten eh-
hez a néphez fordult, és szövetséget kötött vele. Először 
kiszabadította az egyiptomi fogságból, a fáraó kezéből, és 
beszélt hozzá a Hóreben: Ti lesztek az én tulajdon népem 
minden nép közül. Ez volt a szövetség első része. Átvezet-

te az izraelitákat a Vörös-tenge-
ren, és megszabadította őket az 
egyiptomiaktól. Egy ígéretet 
adott, és beszélt nekik a jövőről, 
melyet számukra eltervezett: El-
jutnak egy országba, ahol tej és 
méz folyik. És megadta nekik a 
parancsolatot, összekötve az ígé-
rettel együtt, hogy áldottak lesz-
nek, ha a szerint cselekszenek. 
Röviden ez a tartalma a szövet-
ségnek, amit Isten népével kötött. 
Ha megtartja a szövetséget, áldás-
ban részesül. 

Mindezek, vagyis a szabadulás, az átkelés a Vörös-tengeren, 
a szövetség megkötése, a Hóreben lezajlott események na-
gyon régen történtek, és az a generáció, mely átélte, kihalt. 
Negyven év után már senki nem élt az atyák közül. Kivéve 
Mózest és még néhány embert, akik átélték az átkelést a Vö-
rös tengeren, és tanúi voltak, hogy maga Isten beszélt népé-
hez. A többiek, akik tanúi voltak, ahogy a felhő eltakarta a 
hegyet, és füst szállt fel mennydörgéstől és villámlástól kí-
sérve, és hallhatóvá vált Isten hangja, már nem éltek. Az a 
generáció, melyhez most Mózes szólt, csak az atyák elmon-

Nem, a szövetség, az 
ígéret nem az 

atyáknak szólt, 
hanem nekünk, akik 

itt ma életben 
vagyunk.

Zenés előadásukkal gyere-
kek üdvözlik érkezésekor a 

főapostolt és az őt kísérő 
apostolokat
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dásaiból ismerte a történetet. Tudjátok, mit gondol az em-
ber, ha az „öregek” valamit mesélnek. Általában azt mond-
juk magunknak: „Hát igen, ez talán kicsit túlzás.” Nem 
éltük át saját magunk, tehát felvetődik a kérdés, valóban így 
történt-e, vagy talán egy kicsit kiszínezték. 

Mózes azonban azt mondta az iz-
raelitáknak: Minden pontosan 
úgy történt, ahogy hallottátok. Is-
ten kettéválasztotta a vizet, ő maga 
beszélt hozzánk a hegyen!

Aztán a történet az ígéret földjé-
ről. A nép tudta, itt van a meg-
ígért föld, de aztán az is tudatoso-
dott benne, hogy küzdenie kell 
ennek az országnak az elfoglalásá-
ért. A puszta, a sivatag ekkor már messze mögöttük volt, 
és feléledt bennük a gondolat: Itt sem rossz! Igen, megért-
jük, hogy a pusztában atyáink álmodoztak az ígéret földjé-
ről, hiszen semmijük nem volt, csupán éhség és szomjúság, 
csak a lemondás; vágyakoztak haza, otthon után. De mi 
már magunk mögött tudjuk a pusztát, itt maradhatnánk, 

itt jó lenne nekünk. Miért kell most még küzdenünk is a 
megígért országért?

Mózes ismerte ezt a veszélyt, ezért mondta: Nem, a szövet-
ség, az ígéret nemcsak az atyáknak szólt, hanem nekünk is, 
akik ma itt vagyunk és élünk. Isten be akar vezetni benne-

teket az országba, és megéri har-
colni érte! Mózes annak is tudatá-
ban volt, hogy a nép most 
kapcsolatba kerül különböző né-
pekkel, akik más törvényeket kö-
vetnek. Az izraeliták látni fogják: 
Azok ehetnek disznóhúst, ezt és 
azt megtehetnek, és azoknak is jól 
megy a soruk. Az ő életük ugyan-
olyan jó, mint a mienk, azok is 
boldogok, azoknak is vannak sike-

reik. Más törvényeket követnek ugyan, de láthatólag ez is 
működik. Nekünk miért kell mindenáron eleget tennünk a 
törvényeknek? Nem lehetne kompromisszumokat kötni?

Ez az oka annak, hogy Mózes összehívta a népet, és azt 
mondta, a szövetség nektek szól, akik itt álltok és éltek. Eny-

Jézus érted halt 
meg és támadt fel, és 
újra eljön érted, az 

üdvösségedért.

Az istentiszteleten a főapostol prédikációját kiegészíti: Noel E. Barnes 
körzeti apostol (a képen az oltárnál) valamint David Devaraj és John Fendt 
körzeti apostol helyettes
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Ma senki sem mondhatja: Láttam a Feltámadottat! Bizo-
nyíthatom, igaz: Ő feltámadt, úgy, ahogy mondta. És be kell 
vallanunk: Még a kereszténység körében is vannak hangok, 
melyek azt mondják: Hát igen, a történet halálról és feltá-
madásról, ki tudja, valóban így történt-e… Lehet, csak ki-
csit kiszínezték? Szimbolikusan is lehetne értelmezni, mint 
egy képet. Itt a lényegen van a hangsúly, nem a hiten, hogy 
meghalt és feltámadt. Hogy valakinek meg kell halnia ér-
tünk, a megváltásunkért – nem túlzás? Sokan ma furcsának 
tartják. Ez napjaink egyik veszélye. 

Az Újszövetség tisztségét, az apostoli tisztséget az Úr ren-
delte el, hogy igazolja Krisztus áldozatát, halálát és feltáma-
dását: Higgyetek Jézus Krisztus feltámadásában! Mert igaz! 
Minden, ami a Szentírásban olvasható Krisztus haláláról és 
feltámadásáról, igaz. Ez hitünknek a tartalma. Ez Krisztus 
küldötteinek a legkomolyabb feladata. Jézus küldte el őket, 
ezekkel a szavakkal: „Aki titeket befogad, engem fogad be”, 
ezért az apostolok Krisztus tekintélyével beszélhetnek. És 
mi az üzenet, amit hirdetnek? Mindenkinek hirdetik az 
igazságot: Jézus meghalt érted, érted, aki ma itt vagy és élsz; 
a vére személyesen érted is kiontatott. 

Mindez érted történt, a te érdekedben, és érted történik, a 
megváltásodért: Jézus érted halt meg és támadt fel, és újra 
eljön érted, az üdvösségedért. Ez a szövetség, amit Isten ve-
led megkötött!

Ez az Újszövetség tisztségének a feladata, és mi, apostolok 
nem fáradunk meg abban, hogy teljesítsük az Urunktól és 
Mesterünktől kapott megbízásunkat. Hiszünk Jézus Krisz-
tus halálában és feltámadásában, hisszük, hogy Jézus ér-
tünk halt meg, hisszük, hogy megváltásunkért újra eljön. 
Ez az ő ígérete: Bemehetsz Isten országába. Részed lesz az 
üdvösségben, az Istennel való örök közösségben. 

Vannak, akik úgy gondolják, ez az 
üzenet az őseinknek szólt. Ők nehéz 
körülmények között éltek, kemé-
nyen küzdeniük kellett az egziszten-
ciájukért, átéltek szegénységet, bajt, 
betegséget, háborút, sokféle veszélyt 
és krízist, ezért szükségük volt vala-
mire, ami reményt adott nekik: 
Igen, egy napon eljön a megmentés! 
Akkor minden jóra fordul!

Ma biztosított a jó orvosi ellátás, 
nem kell már annyira aggódnunk és 
félnünk a jövőtől. Kézben tartjuk a 
jövőnket, sok problémára találunk 
megoldást. Itt, az országban béke 

nyit az Ószövetséghez. Lépjünk az Újszövetségbe. Új szö-
vetség – a régi folytatása: Isten elküldte a Fiát, hogy meg-
váltsa népét; megváltsa áldozatával, megváltsa 
feltámadásával, megváltsa fizetségével. Tanítványai min-
dennek a tanúi voltak. Ismerték Jézust, vele éltek, beszéltek 
vele, találkoztak a Feltámadottal, és felismerték: Ő az, meg-
halt, de feltámadt a halálból! Kivívta a győzelmet! Jézus ígé-
retet adott nekik: „És ha majd elmentem, és helyet készítet-
tem nektek, újra eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy 
ahol én vagyok, ott legyetek ti is”. Milyen nagyszerű ígéret!
Megadta nekik az evangéliumot, megadta nekik parancso-
latait, és megtanította őket, hogy ha betartják igéjét, áldás-
ban részesülnek. Mindez 2000 évvel ezelőtt történt. És mi 
van ma?



77

community 01/2016 ISTENTISZTELET AUSZTRÁLIÁBAN

úton járni, ami Isten országába, az Istennel való közösség 
dicsőségébe vezet. Nem fogod megbánni!

Az Újszövetség tisztsége, az apostoli tisztség feladata a szent 
úrvacsora ünneplése is. Minden szent úrvacsorán megerő-
sítjük a szövetséget Istennel. Egyre inkább növekszünk Jé-
zus Krisztus felismerésében. Minél jobban ismerjük Jézus 
Krisztust, annál nagyobb lesz az iránta érzett szeretetünk, 
és a vágyunk, hogy nála legyünk. Ez a mély jelentősége a 
szent úrvacsorának. Jézus azt mondta: „Ha nem eszitek az 
Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tiben-
netek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak 
örök élete van.” Az apostolok feladata az is, hogy ezt hirdes-
sék az embereknek. 

Az örök élet, az örök közösség Isten országában valami egé-
szen rendkívüli. Megéri, hogy az oda vezető úton járjunk. 
Mindenek felett áll, és semmihez sem hasonlítható itt a föl-
dön. Ennek elnyeréséhez azonban nélkülözhetetlen a szent 
úrvacsora, ezt pedig az istentiszteleten kapjuk. Nem elég 
azt mondani: „Hívő keresztény, Istennek hívő gyermeke va-
gyok, jót cselekszem, ahol csak tudok.” Hogy bejuthassunk 
Isten országába, magunkhoz kell vennünk a táplálékot, 
amit az Úr ad, a szent úrvacsorát, és amit itt, az ő egyházá-

uralkodik, és felépíthetjük a jövőnket. Már nem kell egy 
túlvilági, jobb jövőben reménykednünk. Itt a földön megte-
remthetjük a boldogságunkat, ha jó irányból közelítjük 
meg. 

Nem kell többé a jobb túlvilágról álmodozni. Nem játszik 
már szerepet a vágyakozás az örök közösségre Istennel, Is-
ten országának elvárására. Sok embert mindez már nem 
érdekli.

Az Újszövetségben azonban Isten elküldte a Szentlelket, 
akinek a feladata, hogy tanítson és dicsőítse Isten Fiát. Hir-
deti Krisztus üdvösségét, elvezet Krisztus felismerésére, és 
megtanítja, miben áll Krisztus üdvössége. Jézus azt mondja 
róla: „Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és 
azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém.”  

A Szentléleknek ma is feladata megmutatni, ki Krisztus, di-
csőíteni őt, elvezetni bennünket az ő nagyságának, az ő ke-
gyelmének a felismerésére. Az ő dicsősége nagyobb min-
dennél, amit csak el tudunk képzelni. A közösség Istennel 
valami olyan csodálatos, amiről senkinek még csak sejtel-
me sem lehet. A Szentlélek azt mondja nekünk: Higgy 
Krisztus ígéretében, megéri követni Jézust! Megéri azon az 

Schneider főapostol szent úrvacsorát ünnepel az elhunytakért
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ban kapunk, ahol az apostolok működ-
nek.

Ahogy az ígéret földjére tartó útjukon az 
izraeliták a mannát ették, úgy a mi utun-
kon a szent úrvacsora szolgál táplálékul. 
Nélküle nem megy. 

Nem arról van szó, hogy az embereket 
kényszeríteni akarnám az istentiszteletek 
látogatására, de nem tudom elhallgatni: a 
szent úrvacsora méltó fogyasztása nélkü-
lözhetetlen ahhoz, hogy felkészültek le-
gyünk Krisztus visszajövetelekor, és el-
nyerjük az örök közösséget Istennel. 

Mi is észleljük ma az első veszélyt, amit 
Mózes is látott. Vannak, akik azt mondják: 
„Isten törvénye, a parancsolatok, az evan-
gélium – sokakat ismerünk, akik másban 
hisznek. Saját törvényeik vannak. És néz-
zétek csak! Ugyanolyan boldogok, mint mi. Sőt, néha még 
boldogabbak. És ez atyáinknál és ősatyáinknál talán még 
működött, de ma így már egyszerűen nem megy! Azoknak 
több sikerük van, mint nekünk.” 

Definiálnunk kell azonban a sikert. Jézus azt mondta: „Ha 
parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szerete-
temben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám 
parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.” Termé-
szetesen ahhoz, hogy az ember gazdag, sikeres és boldog 
legyen, kibontakoztassa és megvalósítsa önmagát itt a föl-
dön, nincs szükség az evangéliumra. Sok más út elvezet ide. 
De Krisztus szeretetének megéléséhez, az ő jóságának és 
közelségének megtapasztalásához, az ő megismeréséhez 
csak egyetlen út létezik: engedelmesség az evangéliummal 
szemben; az evangélium megvalósítása a mindennapi élet-
ben – vonatkozott atyáinkra, és vonatkozik ránk ma. Nem 
azért tesszük, hogy több pénzünk legyen, hogy védettek 
maradjunk betegségektől, hogy biztosítsuk gyermekeink 
helyes fejlődését, hanem engedelmeskedünk az Úr paran-
csolatainak, Isten törvényének, mert szeretnénk megta-
pasztalni és érezni Jézus Krisztus szeretetét. Szeretnénk 
megtapasztalni az ő segítségét. Szeretnénk megtapasztalni 
a boldogságot Krisztus közösségében. Minél következete-
sebben betartjuk Krisztus törvényét, annál jobban megért-
jük. Annál jobban megértjük, mi a terve velünk. Szövetsé-
ge, az új szövetség, nem az atyákkal köttetett, hanem velünk, 
akik itt ma életben vagyunk.  

Abban a hitben élünk, hogy Krisztus meghalt értünk, és 
magához vesz bennünket, amikor visszajön. Ez az ő szövet-

ÖSSZEFOGLALÁS

Hisszük, hogy Jézus Krisztus valóban értünk halt 
meg, és újra eljön, hogy magához vegyen bennün-
ket.
 

Vágyakozunk az örök dicsőségre, és méltóképpen 
veszünk részt a szent úrvacsorán, hogy eljussunk 
oda.
 

Betartjuk az isteni törvényt, hogy megéljük Jézus 
közelségét.

 

sége, amit velünk kötött, az ő ígérete, amit nekünk adott, és 
melynek beteljesülését meg akarjuk élni. Ezért vagyunk is-
tentiszteleten, ezért oly fontos számunkra a szent úrvacso-
ra, és ezért igyekszünk mindig méltóképpen magunkhoz 
venni. Ezért akarunk azon az úton járni, melyet az Úr mu-
tat. Ezért engedelmeskedünk neki, és állítjuk mindennapi 
életünk középpontjába az evangéliumot.

Tudom, alapjában véve semmi újat nem mondtam, de a 
mai alapige személyesen pont neked vagy nekem szól, és 
talán azt szolgálja, hogy valamit megváltoztassunk az éle-
tünkben. Könnyen lehetséges!
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Jézus Krisztus egyháza 

Mit jelent az „egyház” általánosságban?
Ha idegen nyelvekből indulunk ki (pl. német), akkor az 
„egyház” szó fogalmának általánosságban három jelentése 
van: Értünk alatta egy keresztény épületet (vagyis templo-
mot), ahol a hívők összegyűlnek istentiszteletre. Az „egy-
ház” elnevezés egy településen belüli közösséget is jelent. 
Ezen kívül egy vallási felekezet (denomináció), pl. Új Apos-
toli Egyház vagy Katolikus Egyház elnevezése.

A „denomináció”, latin nevén „denominatio” („jelzéssel ellá-
tott“, „megnevezett“) fogalom nem értékelhető egy vallásfe-
lekezetre.

Fontos az egyház?
Igen, a Krisztushoz-tartozáshoz fontos az egyház, mert csak 
itt lehetséges Isten igéjének hallása, a szentségekben való 
részesülés és a közösség Istennel, ill. egymással. Összessé-
gükben ezek a részelemek egymástól elválaszthatatlanul 
fontosak az üdvösség elnyeréséhez. Egyház nélkül az em-
bernek erre nincs lehetősége.

Hogyan élhető meg Krisztus egyházának láthatat-
lan oldala?
Krisztus egyházának láthatatlan részét többek között az üd-
vözítő cselekményekben éljük meg. Az emberek számára 
láthatatlanok, és csak hitben fogadhatók be.

2015 szeptemberében, kérdések és válaszok formájában megjelent az Új Apostoli 
Egyház katekizmusa. Az összesen 750 kérdésből és válaszból „community” kivona-
tokban foglalkozik néhány kérdéssel és válasszal – ebben a kiadásban Jézus Krisztus 
egyházáról és a tisztségről lesz szó.
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Példák az üdvözítő cselekményekre:
■ ha Isten megbocsátja a bűnöket,
■ ha a vízkeresztség elmossa az örökölt bűnt,
■ ha Isten megajándékoz a Szentlélekkel,
■ ha a szent úrvacsora ünneplésekor részesülünk Krisz-

tus testében és vérében,
■ ha az elhunytak részesülnek a szentségekben,
■ ha cselekményekre (konfirmáció, tisztségbe iktatásra, 

stb.) kerül sor,
■ ha emberi beszéd által a prédikációban Isten szól hoz-

zánk,
■ ha a gyülekezet áldásban részesül. 

Hogyan tapasztaljuk meg Jézus Krisztus látható 
egyházát?
Az egyház látható oldalát akkor éljük meg, ha az emberek 
cselekszenek az egyházban. Ez megtapasztalható – például,
■ ha az emberek vallást tesznek Jézus Krisztusról,
■ ha istentiszteletet ünnepelünk,
■ ha a keresztséghez megszentelésre kerül a víz, és bekö-

vetkeznek a keresztség cselekményei,
■ ha a tisztségviselők megszentelik a kenyeret és a bort a 

szent úrvacsorához, és adományozzák a szent úrva-
csorát.

■ ha az apostolok kézrátétellel a szent megpecsételésben 
részesítenek,

■ ha prédikációra kerül sor,
■ ha imádkozunk,
■ ha gyakoroljuk a felebaráti szeretetet. 

Milyen jellemvonásai vannak Jézus Krisztus 
egyházának?
Jézus Krisztus egyháza – látható és láthatatlan oldalával 
együtt – ezzel a négy jellemzővel rendelkezik: egység, szent-
ség, általános közösség és apostolság. Az egyház e négy jel-
lemzőjének neve: „notae ecclesiae”. 

Mit jelent: „Egység Jézus Krisztus egyházában”?
Az egyház egységes, mert csak egyetlen Isten létezik. Az 
egyház bizonyságot tesz Isten, az Atya, a Fiú és a bennünk 
működő Szentlélek egységéről. Jézus az egymás közötti és 
az egymás iránti szeretetet azoknak a jellemvonásainak ne-
vezte, akik hozzá tartoznak és követik őt. Így az egyházban 
kifejezésre jut Isten lénye: „Isten szeretet, és aki a szeretet-
ben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne”  
(1Jn 4,16). 

Mit jelent: „Szentség Jézus Krisztus egyházában”?
Az egyház szent, mert a háromszemélyű Isten szent.  Krisz-
tus egyházában Isten az ige és a szentségek által munkálko-
dik.

Mit jelent: „Jézus Krisztus egyházának általános 
közössége”?
Az egyház egy „általános közösség”, mert Isten minden em-
ber, élők és holtak számára egyaránt jelen van. Az evangéli-
um hirdetésének nincsenek határai.

Mit jelent: „Apostolság Jézus Krisztus egyházá-
ban”?
Az egyház apostoli, mert az apostoli tanítást hirdeti, és ben-
ne az apostoli tisztség munkálkodik.

Hol tapasztalható meg Jézus Krisztus egyháza?
Jézus Krisztus egyháza ott tapasztalható meg, ahol – külön-
böző terjedelemben - megnyilvánul egység, szentség, álta-
lános közösség és apostolság. Legegyértelműbben ott ta-
pasztalható meg Jézus Krisztus egyháza, ahol jelen van az 
apostolság, a három szentség adományozása élőknek és 
holtaknak, valamint az igazi igehirdetés. Ott van az Úr 
megváltó műve, melyben felkészül Krisztus menyasszonya 
az égi menyegzőre.

Mi köti össze egymással az egyes vallásfelekeze-
teket?
Az egyes vallásfelekezeteket összekötő elemek: az Isten, 
vagyis az Atya, Fiú és Szentlélek nevében véghezvitt ke-
resztség, a vallástétel Jézus Krisztusról és a háromszemélyű 
Istenbe vetett hit. A hívők által, akik hitük szerint élnek és 
Uruknak vallják Krisztust, az egyház megtapasztalható a 
hit, a reménység és a szeretet közösségeként.
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A tisztség
Mit értünk „tisztség” fogalom alatt?
Általánosságban a „tisztség” fogalom alatt egy funkciót 
vagy felszenteléssel járó beosztást értünk, melyhez konkrét 
feladatkör és felelősség tartozik. Emellett a tisztség viselői 
rendelkeznek a tekintéllyel, hogy egy közösséget vezesse-
nek, és megfelelő döntéseket hozzanak.

Mi a lelkészi tisztség eredete?
A lelkészi tisztség eredete abban áll, hogy Isten, az Atya el-
küldte Jézus Krisztust. Jézus Krisztus tehát Isten küldötte. 
Mint ilyen, teljhatalmat kapott, megáldott és megszentelt 
volt az emberek megváltásáért. Az apostolok Jézus Krisztus 
küldöttei. A lelkészi tisztség mindig összefüggésben áll Jé-
zus Krisztussal és az általa elküldött apostolokkal. A tiszt-
ség és az apostolság szorosan kapcsolódik egymáshoz: ott 
létezik lelkészi tisztség, ahol az apostoli tisztség működik.

Az „apostolság” fogalmát mindenekelőtt akkor használjuk, 
ha az apostoli tisztség viselőit teljességükben jellemezzük 
(„apostolság” = Jézus apostolai). A lelkészi tisztségviselők és 

a diakónusok az „apostolság” megbízásából cselekszenek, és 
feladatokat teljesítenek a lelki gondozás, az igehirdetés és a 
szentségek adományozása terén.

Mit értünk a lelkészi tisztséget adományozó 
„felszentelés” alatt? 
Egy lelkészi tisztséget Jézus Krisztus megbízásából az apos-
tol közvetít. Aki a tisztséget kapja, részesül az apostolok 
teljhatalmában. Az apostol megbízásából munkálkodjon 
ezzel a teljhatalommal. Így a tisztséggel felszentelt személy 
az apostol nevében cselekszik, és őt helyettesíti adott tiszt-
ségének teljes terjedelmében. Végül az apostol elküldi a 
tisztségviselőt. A küldött felelősséggel és kötelezettséggel 
tartozik küldőjével szemben.

Példák a felhatalmazással történő  
cselekményekre:
Amikor az apostol hirdeti a bűnbocsánatot, a Jézus Krisz-
tustól kapott felhatalmazásából teszi. Ezért az apostol e sza-
vakkal hirdeti a bűnbocsánatot: „Most hozom nektek az 
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örömhírt: Az Úr Jézus Krisztus, az élő Isten Fiának nevé-
ben, a ti bűneitek bocsánatot nyertek.” Amikor egy lelkészi 
tisztséget viselő személy hirdeti a bűnbocsánatot, az apostol 
megbízásából cselekszik. Ezért a lelkészi tisztség viselői e 
szavakkal hirdetik a bűnbocsánatot: „Az apostol megbízá-
sából hozom nektek az örömhírt: Az Úr Jézus Krisztus, az 
élő Isten Fiának nevében, a ti bűneitek bocsánatot nyertek.”

Mit értünk a Jézus Krisztus egyházában végzett 
„szolgálat” alatt?
Minden megkeresztelt ember felszólítást kap, hogy a fele-
barátja iránti tevékeny szeretettel és hitéről tett vallástétellel 
szolgálja az Urat (v.ö. Jn 12,26). „Szolgálatnak” tartjuk, ha 
Jézus Krisztus egyházában egyes hívők eleget tesznek bizo-
nyos megbízásoknak és a rájuk ruházott feladatok teljesíté-
sének, melyek a többi hívő és az evangélium hirdetésének 
javát szolgálja. Ilyen szolgálat teljesíthető mindenütt, ahol a 
megkereszteltek szóban és tettekben vallást tesznek Jézus 
Krisztusba, az Urukba vetett hitükről.

Mi a különbség a Jézus Krisztus egyházában 
végzett szolgálat és a lelkészi tisztség között?
A szolgálat abban különbözik a lelkészi tisztségtől, hogy be-
iktatás, vagyis felszentelés nélkül gyakorolható. 

Melyik tisztséget alapította Jézus Krisztus?
Egyházának Jézus Krisztus közvetlenül csak egyetlen tiszt-
séget adott, mégpedig az apostoli tisztséget. Az apostolokat 
Jézus felhatalmazta, megáldotta, megszentelte és felruházta 
a Szentlélekkel: „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is 
elküldelek titeket. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytat-
ta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, 
azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azok-
nak a bűnei megmaradnak” (Jn 20,21-23). Az apostolokra 
bízta a szentségek igazgatását és kezelését. Áldozata ily mó-
don minden ember számára elérhető (v.ö. Mt 28,19.20).

Az apostoloknak a „szentségek kezeléséhez” kapott teljhatal-
ma azt jelenti, hogy az apostolok Jézus Krisztustól kaptak 
megbízást a szentségek adományozásához. Még ha nem is 
minden szentséget maguk az apostolok adományoznak, en-
nek ellenére a szentségek mindig szoros kapcsolatban állnak 
az apostoli tisztséggel.

Az Újszövetség szerint ki ajándékozta a  
Szentlelket?
Az Apostolok Cselekedetei 8,15-18 verseiből tudjuk, hogy a 
Szentlélek ajándéka az apostoli tisztséghez fűződött: Fülöp 
prédikált Samáriában, és vízzel megkeresztelte a hívőket. 
Az apostolok hallottak erről, ezért elküldték hozzájuk Pé-
tert és Jánost, akik „imádkoztak értük, hogy részesüljenek a 
Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, 

csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk 
tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában.” 
Ezt megerősíti Apostolok Cselekedetei 19,6: „És amikor Pál 
rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek.”

Mik voltak az apostolok egyéb fontos feladatai?
Az apostolok további fontos feladata volt annak hirdetése, 
hogy Jézus Krisztus közöttük működött, tanított, meghalt 
és feltámadt a halálból (v.ö. Csel 13,26-41; 17,1-4). Küzdöt-
tek a hamis tanítások ellen, melyek mindezeket kétségbe 
vonták (v.ö. 1Kor 15,3-8; 1Jn 4,1-6).

Az apostoli tisztségből melyik tisztség nőtte ki 
magát legelőször?
Pünkösdtől az apostolok elkezdték teljesíteni megbízásukat 
és hirdetni az evangéliumot. Nagyon hamar megmutatko-
zott, hogy segítőtársakra van szükségük: kiválasztottak hét 
férfit. Szolgálatukhoz áldásban részesültek azzal, hogy az 
apostolok imádkoztak értük és kezüket a fejükre tették. Ezt 
a hét férfit tartjuk az első diakónusoknak.

„Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rá-
juk tették kezüket.” Csel 6,6

Milyen fokozatok és tisztségek vannak az Új 
Apostoli Egyházban?
Az Új Apostoli Egyházban három tisztségviselői fokozat lé-
tezik különböző lelkészi teljhatalommal: apostoli, lelkészi 
és diakónusi.
■ Az apostoli fokozathoz tartoznak: főapostol, körzeti 

apostolok és apostolok.
■ A lelkészi fokozathoz tartoznak: püspökök, körzeti vé-

nek, körzeti evangélisták, pásztorok, gyülekezeti evan-
gélisták és lelkészek.

■ A diakónusi fokozathoz tartoznak: diakónusok és al-
diakónusok.
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Menjetek az egész világba: 
Meghívás a 2019-es Nemzetközi 
Ifjúsági Napra

2019. május 30-június 2. között új formát ölt az Európai Ifjúsági Nap – ezúttal az egész 
világról érkeznek résztvevők. „Örülök, ha 2019-ben, a mennybemenetel ünnepére sok 
fiatal eljön Düsseldorfba az egész földkerekségről”, mondja Jean-Luc Schneider főapos-
tol, az Új Apostoli Egyház feje.

2009-ben 35.000 fiatal gyűlt össze a Düsseldorfban meg-
rendezett Európai Ifjúsági Találkozón.  Öt évvel később 
45.000 hívő érkezett a Nemzetközi Egyháztalálkozóra 
Münchenbe. Most, további öt év elteltével, kerüljön sor a 
következő nagyszabású eseményre. Így határoztak féléves 
gyűlésükön az Új Apostoli Egyház körzeti apostolai Johan-
nesburgban (Dél-Afrika). Előtte Rainer Storck körzeti 
apostol (Észak-Rajna-Vesztfália) tájékoztatott az ifjúsági 
nap terveinek jelenlegi állásáról.

Európa közepén
Düsseldorfnak, a rendezvény helyének több előnye van: 
Európa közepén fekszik, közelről és távolról jól megközelít-
hető, és rendelkezik nemzetközi repülőtérrel. Ezen kívül a 
találkozó helyszíne a 2009-es Európai Ifjúsági Napról már 
ismert, ami lényegesen megkönnyíti a szervezést. Düssel-
dorf városának egyedülálló jellemzője Európában a vásár-
tér mellett közvetlenül elhelyezkedő, 45.000 ülőhelyet kíná-
ló fedett stadion. Az aréna fűthető, és nyitható 
tetőszerkezetével lehetővé teszi az időjárástól független ter-
vezést.
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A Düsseldorfi Vásár területén több rendezvénycsarnok áll 
rendelkezésre 90.000 négyzetméter alapterületen, rövid 
összekötő gyalogutakkal. A vásár konferenciaközpontjában 
különböző helyiségek fogadnak 20-150 személyes csopor-
tokat találkozók és kisebb rendezvények lebonyolítására. 
Ehhez tartozik számos kiszolgáló helyiség, valamint 
123.000 négyzetméteren kilenc hálóhelyiség 24.000 fő ré-
szére. A csarnokok közötti területek szabadtéri színpadként 
használhatók. 

Több mint 30.000 résztvevő várása
A 2019-es Nemzetközi Ifjúsági Napra meghívást kap min-
den 14-35 év közötti fiatal – családi állapottól függetlenül. 
Hozzájuk csatlakoznak a kísérők és a több száz segítő. Már 
az Európai Ifjúsági Nap alkalmából nagy volt az érdeklődés 
Európán kívül is egy Nemzetközi Ifjúsági Nap megszerve-
zésére: Ezért 2009-ben több száz résztvevő utazott Afriká-
ból, Amerikából és Ázsiából Düsseldorfba. Ezúttal legyen 
még több nemzetközi vendégünk!

A jelenlegi, ideiglenes tervek abból indulnak ki, hogy a 
mennybemenetel napján sor kerül egy nyitó istentisztelet-
re. A nagy megnyitó ünnepséget péntek délelőttre tervezik. 
Ezt követi a kétnapos program a vásár csarnokaiban külön-
böző kiállításokkal, előadásokkal, műhelymunkákkal, 
hangversenyekkel és sok minden mással. A szombat zenei 
estet kínál. Az ifjúsági nap csúcspontja és egyben lezárása a 
vasárnapi istentisztelet lesz, melyet Jean-Luc Schneider főa-
postol tart.

Nemzetközi vendégek – nemzetközi program
A Nemzetközi Ifjúsági Nap házigazdája az Észak-Rajna- 
Vesztfáliai Új Apostoli Egyház, mely Armin Brinkmann 

körzeti apostol vezetése alatt már 2009-ben megszervezte 
az Európai Ifjúsági Napot. Mint akkor, úgy most is az a ké-
rés, hogy az ifjúsági napot sok újapostoli keresztény alakít-
sa, különböző régiókból és országokból. Ezért a körzeti 
apostoli gyűlésen Rainer Storck körzeti apostol kiemelte, 
mennyire fontos, hogy lehetőleg a világ minden apostoli 
körzete kivegye részét a program összeállításában és formá-
lásában: Örül minden vendégnek, minden országból, kul-
túrkörből és nemzetségből.

 „Vendéglátóként számunkra ez az esemény nagy megtisz-
teltetést, egyúttal azonban nagy kihívást is jelent”, mondja 
az Észak-Rajna- Vesztfáliai Új Apostoli Egyház vezetője. 
„De a 2009-ben szerzett tapasztalatokkal és sok-sok segítő-
társunk támogatása mellett biztos vagyok abban, hogy sike-
res rendezvény lesz.”

A körzeti apostol már ma hálás mindenkinek, aki kész a 
mennybemenetel hétvégéjén segítőként együttműködni: 
„Sok segítőre lesz szükségünk, hogy ellássuk vendégeinket, 
és zökkenőmentesek legyenek a rendezvények.” Nincsenek 
azonban aggodalmai. „ Még ma is sokan beszélnek az Euró-
pai Ifjúsági Napról és annak rendkívüli atmoszférájáról. 
Ezért biztos vagyok abban, hogy sok segítőtársat nyerünk 
magunknak, akik támogatnak majd bennünket Düssel-
dorfban, az ifjúsági nap lebonyolításában.”

Tervezés - 2016-ban indul 
A 2019-es Nemzetközi Ifjúsági Nap további részletei még 
kidolgozásra várnak. Erről egy tervezői csoport gondosko-
dik, mely 2016-ban kezdi meg a munkát, folyamatosan 
egyeztetve a Körzeti Apostoli Gyűléssel.

Az ifjúsági nap lebonyolításához egy Kft-alapítása szüksé-
ges – akárcsak a 2009-es Európai Ifjúsági Nap esetében, úgy 
most is több európai körzet lesz a vállalkozás tagja.
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Körzetünkben
District Apostle Area Switzerlandcommunity

Schneider főapostol 
Dunamenti fővárosokba 
látogat  

2015 június harmadik hétvégéjén az az öröm érte a testvé-
reket Magyarországon és Ausztriában, hogy átélhettek 
egy-egy istentiszteletet Jean-Luc Schneider főapostollal. 

Első állomás: Budapest
Magyarország egész területéről a fővárosba utaztak a test-
vérek 2015. június 20-án, szombaton, hogy átéljék a főa-
postol által tartott istentiszteletet. Nagy volt a testvérek 
öröme, hiszen már 17 év eltelt azóta, hogy utoljára az  
országba látogatott egy főapostol. Richard Fehr főapostol 

1998 március 15-én tartott istentiszteletet Debrecen- 
ben.

A Kispesti Művelődési Ház dísztermében Schneider főa-
postol Lukács 6,47.48 igéjével szolgált: „Aki hozzám jön, 
hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmuta-
tom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő em-
berhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: 
amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de 
nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.” Az Úr fel-
szólít – mondja magyarázatában a főapostol -, hogy taní-
tását gyakorlatra váltsuk, különösen a felebarátunk iránti 
kapcsolatunkban. Engedelmességünket a szeretet, ne pe-
dig érdekeink határozzák meg. Ez a szeretet lehetővé teszi, 
hogy gondterhelt életszakaszainkban is hűségesek marad-
junk az Úrhoz, mondta befejezésként a főapostol.

Norberto Passuni körzeti apostol, Jörg Steinbrenner, Philipp Burren, Semion Cazacu, Vasile Cone, Jürg Zbinden és 
Thomas Deubel apostolok (1. sor balról)

Néhány csúcspont 2015 második félévében
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Szolgálatra hívta az oltárhoz Norberto Passuni körzeti 
apostolt (Argentína) valamint Jörg Steinbrenner 
(Észak-Németország) és Philipp Burren (Svájc) apostolo-
kat.

Rendkívüli örömöt váltott ki a magyar származású nyug. 
Latorcai László körzeti apostol jelenléte, aki rokonlátoga-
tásra érkezett Kanadából szülőhazájába. Az istentisztelet 
végén Schneider főapostol felkérte, intézzen néhány szót 
magyarul a testvérekhez.

Második állomás: Bécs-Donaustadt 
Schneider főapostol másnap, 2015. június 21-én, vasárnap 
Bécs-Donaustadt népfőiskoláján tartotta a következő is-
tentiszteletet, melyen közel 600 testvér vett részt.

Megérkezésekor az osztrák fővárosban az egyház vezetőjét 
és kíséretét gyermekkórus köszöntötte, és bécsi nyelvjá-
rásban adott elő egy éneket. De ez még nem volt elég: A 
gyerekek újabb meglepetése várt a vendégekre a sekrestyé-
ben. A falakon gondolatokkal és kívánságokkal kísért raj-
zok fogadták a főapostolt, aki ennek nagyon örült.

A főapostol köszönetet mond a gyerekeknek az énekért, 
amit bécsi dialektusban adtak elő.

A gyülekezet a bécsi istentiszteleten

A sekrestyében Budapesten

A főapostol és a tolmács

Jean-Luc Schneider főapostol az istentiszteleten az Efezu-
siakhoz írt levél 3,18.19 verseivel szolgált: „… képesek le-
gyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és 
hosszúság, magasság és mélység…” Magyarázatában eze-
ket a kiterjedési formákat az isteni tulajdonságokra vonat-
koztatta. A szélességet az isteni kegyelem jelképének te-
kinthetjük. Jézus – mondta a főapostol – jóval szélesebb, 
nyíltabb látókörrel rendelkezett, mint kortársai. A hosszú-
ságot pedig az isteni időszámításnak tekinthetjük. „Isten 
időszámítása más, mint az embereké”, fejtette ki prédikáci-
ójában. De Isten megadta nekünk a mát, melyben dönté-
seket hozhatunk. A mélység Isten szeretetét testesíti meg. 
A gyökerekig hatol. „Ha ez a gyökér eléri a vizet, akkor 
már a szárazság sem jelent veszélyt”, mondta a főapostol. A 
magasság, mint utolsó dimenzió, azt juttatja kifejezésre, 
hogy Isten fel akar emelni, „új emberré” akar változtatni 
bennünket. Magunk mögött hagyhatunk mindent, ami 
számunkra terhes.

Norberto Passuni körzeti apostol (Argentína) mellett a 
főapostol szolgálatra hívta Thomas Deubel (Svájc) és Jörg 
Steinbrenner (Észak-Németország) apostolokat.
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A főapostol Rómában 

Jean-Luc Schneider főapostol 2015. november 28-29. hét-
végéjén Olaszországba látogatott. Az első állomás Róma 
volt, ahol 2015.november 28-án, 11 órakor a Hotels Holi-
day Inn nagytermében, a Via Aurelián tartott istentisztele-
tet. Róma gyülekezete mellett meghívást kaptak Italia 
Centro, Italia Sud, Sicilia és Sardegna Nebst gyülekezetei-
nek hittestvérei is erre a rendkívüli eseményre. A főapostol 
kíséretében volt Markus Fehlbaum körzeti apostol, vala-
mint Jürg Zbinden, Jens Lindemann, Franz-Wilhelm Ot-
ten apostolok, nyug. Orando Mutti apostol és az Olaszor-
szág szolgálatában álló Rolf Camenzind püspök.

Már pénteken sok tisztségviselő és hittestvér Rómába ér-
kezett. A legtöbben több órás utazást tudtak maguk mö-
gött. Az első perctől kezdve örömteljes és barátságos lég-
kör uralkodott. Mások szombat reggel érkeztek. Ehhez 
azonban már éjfélkor busszal útra keltek, hogy részt ve-
hessenek az istentiszteleten. Az istentisztelet előtti időt a 
kórus és a zenekar gyakorlásra használta. Ezzel egy időben 
elkészült az oltárdísz, és megtörténtek az utolsó simítások.     

Először Jézus Krisztushoz orientálódni
Az istentiszteleten Schneider főapostol 266 résztvevőnek 
szolgált Jel 1,17 igéjével: „Ne félj, én vagyok az első és az 
utolsó”.  Németül beszélt, és az oltárnál mondatról-mon-
datra olaszra fordították. Prédikációjában többek között 
kifejtette: „Semmitől nem kell félnünk, ha szívünkben az 

Szép zenei előadásokkal keretezi a kórus az istentiszte-
letet

A gyerekek énekelnek

Schneider főapostol az istentiszteleten Rómában Zim Otten apostol a tolmáccsal, nyug. Helmut Wankerl 
evangélistával
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Egy örömtől sugárzó főapostol búcsúzik a testvérektől Rómában

első helyet Jézus tölti be. Éljünk szomorúságban vagy 
örömben, Jézus Krisztus az első beszélgetőtársunk.  Hozzá 
hasonlóképpen akarunk viselkedni, minden ha és de nél-
kül. Isten megbocsátja a bűneinket, és mi megbocsátunk 
felebarátunknak. Így teljesítjük Isten akaratát. Ha ennek 
értelmében cselekszünk, akkor Jézusé az utolsó szó, és 
nem a miénk. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy 
mindent az Úrral kezdünk, és az Úrral fejezünk be”.

Jézus nem első és utolsó, ő az egyetlen
Jens Lindemann és Franz-Wilhelm Otten, a két németor-
szági apostol, megerősítették Jézus egyedülállóságát. A 
mindennapokban gyakran találkozunk más véleménnyel 
is, lelki és szellemi síkon azonban elegendő egyetlen cím-

zett: Isten és az ő Fia, Jézus Krisztus. Otten apostol kihang-
súlyozta, hogy Isten a szeretet, a türelem, az igazság és a 
kegyelem Istene. Kegyelmet adott nekünk, még a születé-
sünk előtt.

A főapostol arra motiválta a hívőket, hogy beszéljenek hi-
tükről, és éljenek annak megfelelően. Ám tudja, ez nem 
mindig egyszerű, ha a gyülekezetek kicsik, és néhány kilo-
métert utazni kell az istentiszteleten való részvételhez. Ki-
fejezésre juttatta kívánságát, hogy övezze áldás Olaszor-
szág gyülekezeteit!

Az istentisztelet zenei keretét egy 50 énekesből álló ve-
gyes-kórus és egy gyerekkórus nyújtotta.
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A főapostol advent első 
vasárnapján Milánóban 

A Rómában tartott istentisztelet után a főapostol és kísére-
te azonnal tovább indult. Vonattal Milánóba utaztak, ahol 
2015. november 29-én, vasárnap istentiszteletre került sor 
Ticino (Svájc), Italia Nord Ovest és Italia Nord Est Körze-
tek számára. A főapostolt kísérő tisztségviselőkhöz csatla-
kozott a milánói istentiszteletre Philipp Burren, Vasile Cone, 
Semion Cazacu, Thomas Deubel és Erhard Suter apostol.

560 testvér gyűlt össze istentiszteletre a Centro Congressi 
Milanofiori-ban. Jean-Luc Schneider főapostol advent 
első vasárnapján 2Kor 1,20 igéjével szolgált: „Mert vala-
hány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és 
ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.”

 Schneider főapostol rámutatott, hogy Isten minden ígére-
tét – múltakat, jeleneket és eljövendőket – élvezhetjük be-
teljesülésükben. Ígérete, miszerint valaki eltapossa a kígyó 
fejét, beteljesült, amikor Jézus Krisztus meghalt értünk a 
kereszten!  Isten hatalmat adott az apostoloknak, és megí-
gérte a Pártfogót, a Szentlelket. „Mindezt megéljük ma”, 
mondta a főapostol. Isten Fia megígérte, hogy újra eljön, 
és magához veszi menyasszonyát. Megígérte az égi me-
nyegzőt és a béke birodalmát is. Végezetül az Istennel való 
örök közösséget is ígéretül adta. „ Ez a jövőnk, és ennek 
tanúi akarunk lenni. Az ígéretet személyes „ámenünkkel” 
bizonyítjuk: Így legyen!”, mondta a főapostol magyaráza-
tainak zárásaként.

Schneider apostolt meghatotta az olaszországi testvérek 
részvétele és öröme. Hangos „Ciao” kiáltással búcsúzott a 
testvérektől.

Szívélyesen köszöntik a főapostolt megérkezésekor a milánói pályaudvaron
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Zenekar az istentiszteleten A kórus előadása

A főapostol és a körzeti apostol a sekrestyében Az orgonista a milánói istentiszteleten
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Az oltár és az orgona látványa a karzatról

Hans-Ruedi Hottiger városi elöljáró ünnepi beszéde

Zofingen új templomának külső homlokzata

Új templom felszentelése 
Zofingenben 

Philipp Burren apostol augusztus 9-én, vasárnap felszen-
telte az Új Apostoli Egyház új templomát Zofingenben. Az 
istentisztelet alapjául Máté 5,16 igéje szolgált: „Úgy ragyog-
jon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cse-
lekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Burren apostol imádságával az új templom szent hellyé 
vált, ahol a Szentlélek működik, és Isten világossága ra-
gyog. Az apostol a jelenlévők szívébe fektette e világosság 
sokféle aspektusát. Beszélt a hit világosságáról, a szeretet-
ről és a reménységről, és óva intett attól, hogy teret enged-
jünk a kételkedésnek, ami ezt a világosságot legyengíti. Az 

istentisztelet hangulatos zenei keretét zenekar és kórus 
előadása valamint az új orgona csodálatos hangja biztosí-
totta.

Az istentisztelet után Zofingen város elöljárója és az új 
templomépület tervezője néhány szóban a jelenlevőkhöz 
fordult. Han-Ruedi Hottiger elöljáró jól sikerültnek ne-
vezte az épületet, és kifejezésre juttatta afeletti örömét, 
hogy az új templom tovább gazdagítja Zofingen óvárosát. 
Az építész, Beat Schneider „gyermekének” hívta a templo-
mot, akit rendkívüli módon szeret, és akire büszke. Burren 
apostol végezetül köszönetet mondott mindenkinek, aki e 
szép, új templom megépülését lehetővé tette áldozati ado-
mánnyal, a tervezésben, kivitelezésben vagy a gyülekezet 
aktív tagjaként.
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Zürich-Albisrieden új templomának külső látványképe 

Új templom felszentelése 
Zürich-Albisriedenben

Három évvel ezelőtt került összevonásra Zürich-Albisrie-
den és Zürich-Wiedikon gyülekezete. Attól kezdve a hívők 
Wiedikonban látogatták az istentiszteleteket. Időközben új 
templom épült Albisriedenben.

Markus Fehlbaum körzeti apostol 2015. augusztus 30-án 
felszentelte az új templomot Zürich- Albisriedenben. A 
felszentelő istentiszteleten Jel 21, 3 versével szolgált: „Hal-
lottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: Íme, az 
Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig 
népei lesznek, és maga az Isten lesz velük.”

„Örüljetek az Úrnak mindenkor – közel van az Úr!” 
Ez volt az üzenet, amit a körzeti apostol közvetített. Azt 
mondta, ez az ő kívánsága is. Isten az új templomban is 
megnyilatkozik. Utalt Istennek Izráel népével kötött szö-
vetségére: „Én vagyok a te Istened, ne legyenek más istene-
id rajtam kívül.” Teljesülni fog mindaz, amiről a Biblia ír. 
„Az áldás teljességében akkor lesz részünk, ha majd a 
mennyben, ebben az új Jeruzsálemben, Istennél lakha-
tunk”. A körzeti apostol azt is megemlítette, hogy Istenről 
adott vallástételként a templom felszentelése több napig 
tartott.

 „Az áldásvonal fennmarad azután is, hogy a két gyüleke-
zet egyesült és egybefolyt”, mondta a körzeti apostol az 
egybegyűlt gyülekezetnek.

A templomhelyiség

A zenekar
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Az ünnepi gyülekezet Zürich-Albisriedenben

Orgona és zenekar előadása

A kórus

Philipp Burren apostol, Jürg Zbinden apostol valamint 
André Kreis püspök kifejezésre juttatták afeletti hálájukat 
és örömüket, hogy a gyülekezet birtokba vehette ezt a szép 
épületet. Zbinden apostol az alábbi összehasonlítást tette: 
„Amilyen az egymásra rakott üveg a homlokzati falon, 
ahol besüt a nap és kellemes érzést közvetít, úgy Isten a te 
és az én szívemben is felépít egy templomot. Kegyelmet 
kegyelemre ajándékoz, istentiszteletet istentiszteletre épít.”

A helyi képviselőtestület elnökének üdvözlete
Matthias Wiesmann gazdaságpolitikus, Zürich város kép-
viselőtestületének elnöke kifejezte jókívánságait a gyüle-
kezetnek. Az új templom egy szépre sikerült gyülekezeti 
hely. Örül, hogy a templom mellett 35 lakás is épült. Ezt 
követően Pascale Guignard építész is kifejezte az új épít-
mény feletti örömét és háláját. Az avatási fogadás alatt az 
istentisztelet résztvevőinek alkalmuk nyílt arra, hogy ki-
cseréljék benyomásaikat és örömüket az új templommal 
kapcsolatban. 

Alapításakor, 1922-ben Albisrieden gyülekezete 
161 tagot számlált, ebből 10 tisztségviselőt. A 
gyülekezet 1955-ben új templomot kapott a mai 
helyén, az Anemonenstrasséban, melyet Ernst 
Streckeisen körzeti apostol szentelt fel. Templo-
muk renoválása idején a gyülekezet már 1977-
ben vendégjogot szerzett Wiedikonban, mely 
1936-ban alakult, Zürich hatodik gyülekezete-
ként. A Bühlstrasséban található templomot Ernst 
Eschmann körzeti apostol szentelte fel 1952-ben. 
Zbinden pásztor többek között megemlítette, 
hogy Wiedikonban az összes eddigi főapostol 
szolgált. 1978-ban ebben a templomban lépett 
Ernst Streckeisen főapostol örökségébe Hans 
Urwyler körzeti apostol.  Abban az időben a 
gyülekezet több mint 900 tagot számlált, a kórus 
több mint 100 énekesből állt. 2012.03.11-én 
került sor Albisrieden és Wiedikon gyülekezetek 
egyesítésére Zürich- Wiedikonban. A gyülekezet-
nek ma 585 tagja van, ebből 26 tisztségviselő.

KRÓNIKA
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Visszaköltözés Zürich-See-
bach templomába a teljes 
felújítás után

Teljes felújítás és a környezet újjáalakítása után 2015. októ-
ber 11-én ismét megnyitotta ajtaját Zürich-Seebach temp-
loma. A tíz hónapig tartó munkálatok ideje alatt a közel-
ben fekvő Schwandenholz temetőjének kápolnájában 
tartották az istentiszteleteket. Ez a békés és természet kö-
zeli környezet ideiglenes megoldást kínált, ahol hittestvé-
reink jól érezték magukat.

Rudolf Fässler püspök a megnyitáshoz 5Móz 5,3 igéjével 
szolgált: „Nemcsak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szö-
vetséget, hanem mivelünk is, mindnyájunkkal, akik itt ma 
életben vagyunk.” Szolgálatában többek között rámutatott, 
hogy az építészeknek, munkacsoportjaiknak és a kivitele-
zőknek az ügy iránti szeretetből és szakmai tudásukból 
sikerült Zürich-Seebach templomából, a korábbi ékkőből 
drágakövet faragni.” A gyülekezet ma egy drágakő tulajdo-
nosa. Jól végzett csiszolás által a templom csodálatos fény-
ben ragyog, ami nem utolsósorban az épület elemeinek 
ügyesen kivitelezett megvilágításának is köszönhető.

A Zürich-seebachi templom külső homlokzata

Főapostoli istentisztelet 
közvetítése Zofingenből

Jean-Luc Schneider főapostol 2015. október 18-án meglá-
togatta Zofingen gyülekezetét. Az istentisztelet közvetítés-
re került az egész Svájci Apostoli Körzetben.

A főapostol Lukács 12,21 igéjével szolgált: „Így jár az, aki 
magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.” Az istentiszte-
letet számos zenei előadás keretezte. A főapostol üdvözlé-
sére a gyerekkórus a „Halleluja” című darabot énekelte. 
Ezt kórus, orgona, zenekar és fúvósok játéka követte. Vé-
gezetül Jean-Luc Schneider főapostol azt mondta, rendkí-
vüli módon megindította szívét a gyerekkórus előadása, 
melyet oly sok öröm és motiváció töltött meg.

A főapostol köszönti a gyerekeket

A templomterem
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Istentisztelet Recestiben

Fehlbaum körzeti apostol egy újonnan felszentelt diakó-
nussal

Markus Fehlbaum körzeti 
apostol Moldovában   

2015 július közepének napjaiban – akárcsak egész Európá-
ban – Moldovában is kánikula uralkodott. Markus Fehl-
baum körzeti apostol Zürichből Kisinyovba utazott. Több 
mint 700.000 lakosával a város nemcsak Moldova főváro-
sa, hanem az ország legnépesebb települése is. Egyetemi 
város, fontos gazdasági és kulturális központ.

 Semion Cazacu apostol fogadta a körzeti apostolt július 
15-én Kisinyov repülőterén. Onnan személyautóval utaz-
tak tovább Recestibe, ami a fővárostól északra, jó kétórá-
nyi autóút távolságban fekszik. Vidéken, egy egészen egy-
szerű házban tartott a körzeti apostol egy istentiszteletet, 
melyen ötven hittestvér vett részt.

Július 16-án, moldovai útjának második napján Fehlbaum 
körzeti apostol ellátogatott egy gyerek nyári táborba Orhei 
közelében. Az istentiszteletre való felkészülésként a gyere-
kek előadták az „irgalmas samaritánus” példázatát.  Az azt 
követő istentiszteleten a körzeti apostol feldolgozta ezt a 
példázatot. Orhei gyülekezetében mindemellett két gyer-
meket részesített a vízkeresztség szentségében. A követke-
ző állomás Singerei volt, ahol sor került az utolsó istentisz-
teletre. Moldovában tett látogatása során a körzeti apostol 
tizenhárom léleknek adományozta a Szentlélek ajándékát, 
valamint tisztségbe iktatott egy diakónust és egy lelkészt.

Ebben a házban került sor az istentiszteletre Gyerekek a körzeti apostollal
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Magyarországi Új Apostoli 
Egyház 

Egyházvezetés
Magyarország 10 gyülekezettel önálló egyházkörzetet al-
kot, mely a Svájci Apostoli Körzethez tartozik. Markus 
Fehlbaum körzeti apostol oldalán 2015 márciusa óta Tho-
mas Deubel gondozása alatt áll. Magában az országban a 
tisztségviselőket és a gyülekezeteket Rudolf Majechrzak 
körzeti vén vezette, aki 2016 áprilisában több évtizedes 
tisztségviselői tevékenység után, közel 70 évesen nyugállo-
mányba vonult.  Az ország gondozását jelenleg Makula Ist-
ván körzeti evangélista (Debrecen) és Rab Mihály körzeti 
evangélista (Budapest) biztosítja. Mellettük 19 lelkész és 
diakónus tevékenykedik.

Visszatekintés
Már 1873-ban eljutott Magyarországra az újból felállított 
apostoli tisztség híre. De csak 1948-ban alakulhatott meg a 
budapesti gyülekezet. Az 1956-os politikai események zűr-
zavarában azonban ez a pozitív fejlődés váratlanul megsza-
kadt.

2015 január: Rab Mihály és Makula István körzeti evangé-
listák, Thomas Deubel és Rudolf Kainz apostolok, Rudolf 
Majechrzak körzeti vén, Benjamin Zahn lelkész, Ferenczi 
István diakónus és Wagner Géza lelkész.

Magyarország tíz gyülekezete. 

Max Gurtner apostol
(ülve) tisztségviselőkkel 
Budapesten.

Rudolf Wepsz lelkész a felesé-
gével és Rudolf Majechrzak 
aldiakónus Budapesten.

Losonczi Károly aldiakónus, Rudolf Majechrzak evangé-
lista, Ludwig Teucher apostol, Sventek János lelkész és 
Fehér Lajos diakónus.

Az Új Apostoli Egyház még a mindent megváltoztató ke-
let-európai rendszerváltozás előtt elnyerte az állami elisme-
rést, és 1985-ben a budapesti gyülekezet saját gyülekezeti 
helyet kapott. Az évek folyamán további hét templom épül-
hetett és kerülhetett felszentelésre.

Rudolf Majechrzak körzeti evangélistával (1999-től körzeti 
vén) Magyarország 1989-ben önálló körzet lett, elsőként 
Rudolf Kainz apostol gondozásában, később pedig III. Ru-
dolf Schneider és Heinz Lang apostolok hagytak maguk 
után áldásnyomokat az országban.

community 01/2016 KÖRZETÜNKBEN

Egyházkörzetek portréja a Svájci Apostoli Körzetben



27

Richard Fehr körzeti 
apostol és felesége 
Debrecenben.

Peter Dessimoz körzeti apostol (ülve) 
Hans Trimmal püspökkel, Rudolf Kainz 
apostollal és Rudolf Majechrzak evan-
gélistával Budapesten.

Armin Studer körzeti 
apostol Győrött.

Heinz Lang apostol, Markus 
Fehlbaum körzeti apostol és 
Paul Imhof püspök (balról)  
Budapesten. 

Aktuális

Ünnepi alkalmak, mint  nyug. Farkas 
László lelkész 80. születésnapja Miskol-
con, 2015. október 25-én.

Apostoli istentiszteletek boldog testvérekkel (fent 
jobbra) gazdagítják a gyülekezeti életet.

Harsonazene Debre-
cenben. 

Azután játszás következik a 
templomkertben.

Néha egy csellón 
kísért szép szóló 
is felcsendül.

Rendszeresen megrendezésre kerülő kórusnapok, mint Budapes-
ten a 2015. június 6-i, emelik az éneklés nyújtotta örömöt – és a 
gyerekek is énekelnek.

community 01/2016 KÖRZETÜNKBEN
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Elhunytakért tartott  
istentisztelet az apostollal 
Bergamoban

November első vasárnapját mindig az elhunytakért tartott 
istentiszteletnek szenteljük. Bergamoban sokan össze-
gyűltek, hogy átéljék ezt a rendkívüli áldásórát.

Vasárnap, 2015. november 1-jén meghívást kapott Berga-
moba Milano Centro és Trezzano sul Naviglio gyülekezete 
erre a Jürg Zbinden apostol által tartott istentiszteletre, aki 
János első levelének 5,5 versével szolgált a körülbelül 270 
résztvevőnek: „Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki 
hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”

Határtalan szeretetet tanúsítani felebarátunk iránt
Szolgálatában azt mondta az apostol, a világ legyőzése a 
benne uralkodó gonosz elleni harcot jelenti. Soha ne biz-
tosítsunk teret szívünkben a gonosz gondolatoknak! A Jé-
zus Krisztusba vetett hit a megváltásunk kulcsa, és elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy legyőzzük a gonoszt. Minden 
istentiszteleten megkapjuk, ami szükséges az új teremt-
mény kialakulásához. Ajándékozzuk határtalan szerete-
tünket felebarátainknak, mindazoknak, akik üdvösségben 
akarnak részesülni. Az elhunytak közül is sokan nem hit-
tek Jézusban. De határtalan szeretetében Jézus ma is min-

denkit meg akar menteni, ezeket a lelkeket is. Erre szolgál-
nak az elhunytakért tartott istentiszteletek, ahol a 
vágya kozó és felkészült lelkek részesülhetnek a szentsé-
gekben.

További események
Ezen a rendkívüli istentiszteleten sor került további ese-
ményekre is: a kis Alexandra megkapta a szent vízkereszt-
séget, majd az apostol kézrátétele által Davide bátyjával 
együtt részesültek a Szentlélek ajándékában, a szent meg-
pecsételésben.

Egyebek
E tartalomban gazdag vasárnapon Bergamo gyülekezete 
még többet kapott: lelkészi tisztségbe lépett Keremateng és 
Tabir diakónus, akik a jövőben támogatják és segítik az 
elöljáró munkáját a lelki gondozásban.

Nyugdíjazás
Körülbelül 27 év tisztségviselői tevékenység után Giusep-
pe Matrone lelkész a jól megérdemelt nyugdíjba vonult. 
Kevés testvérrel együtt úttörő volt Bergamo gyülekezeté-
ben, mely a kis létszámú csoportból szép, virágzó gyüleke-
zetté növekedett, és most két új lelkésszel gazdagodott. 
Miközben az apostol köszönő szavakat intézett hozzá, 
Matrone lelkész meghatottan tekintett a gyülekezetre, sze-
retetteljes és hűséges munkájának gyümölcsére.
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Isten felismerése!

Râșnov (Rozsnyó) gyülekezetének testvérei, akik Dâmbo-
vița (Dombovica)-Brassó Körzethez tartoznak, nagy 
örömmel várták Markus Fehlbaum körzeti apostolunk lá-
togatását. Korábban a körzeti apostol Cone apostollal már 
részt vett a Segesvárott tartott ifjúsági napon, amit a romá-
niai és moldovai fiatalok számára rendeztek. Akkor, on-
nan a Bukarestbe visszaútra tervezték az istentiszteletet 
ebben a gyülekezetben.

Bár még csak szeptembert írtunk, ezen az őszi napon az 
időjárás szokatlanul meleg volt. Sokkal több résztvevő je-
lent meg, és a bérelt terem túlságosan kicsinek bizonyult, 
ezért a tisztségviselők úgy döntöttek, az istentiszteletre az 
udvarban kerül sor, és megtették az ehhez szükséges elő-
készületeket. Délutánra azonban hirtelen sötét felhők bo-
rították el az eget; villámlott és dörgött. Amikor a körzeti 
apostol megérkezett, a tisztségviselők megkérdezték, nem 
lenne-e mégis jobb benn tartani az istentiszteletet, habár a 
bérelt terem túl kicsi volt mindenki számára. A körzeti 
apostol azonban úgy döntött, odakint marad, ahol már állt 
az oltár.

Az istentisztelet tehát elkezdődött, miközben körös-körül 
dörgött és villámlott. Végül még az eső is eleredt. 

Az istentisztelet alapjául a körzeti apostol János evangéliu-
mának 17,3. versét választotta: „… hogy ismernek téged, 
az egyedül igaz Istent…”

A körzeti apostol elmagyarázta, hogyan lehetséges szá-
munkra hitélményeink által felismerni az egyedül igaz Is-
tent: gyermeki hittel és szeretettel.

Szolgálata után a körzeti apostol az oltárhoz szólította 
Cone apostolt és Anton püspököt. Ezután a gyülekezet át-
élhette a bűnbocsánatot, a szent úrvacsorát és a végső ál-
dást. Közvetlenül a záróének után elkezdett zuhogni az 
eső.

Ezen az úton-módon konkrétan megélhettük Isten felis-
merését és mindenhatóságát, valamint gyermekeinek gyü-
lekezete iránt táplált szeretetét.
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„Segítünk Romániában“ 

A NAK-Humanitas Alapítvány körülbelül tíz évvel ezelőtt 
célul tűzte, hogy segít ezeken a nehéz szociális körülmé-
nyek között élő gyerekeken. Egy helyi társszervezettel, a 
„Romániai Gyermeksegély Egyesülettel” közösen gondos-
kodik arról, hogy a gyerekek napközi- és gyermekottho-
nokban, felügyelet mellett, szoros napirend szerint töltsék 
mindennapjaikat, ahol segítséget kapnak házi feladatuk 
elvégzéséhez, rendszeres étkezéshez jutnak, és így javíthat-
nak jövőbeli esélyeiken. „A mi gyerekeink tudjanak eliga-
zodni és küzdeni a mindennapi életben, és ne kelljen ne-
kik az utcán élni. Tudjanak saját magukon segíteni, és ne 
kelljen idegenek segítségére hagyatkozniuk. Szeretnénk 
büszkék lenni a mi gyerekeinkre, és arra, amit elérnek – de 
ők is lehessenek büszkék ránk!” 

Nagyszerű ajánlat 
„Körzetünk fiataljai már többször aktívan támogatták egy-
házunk külföldi projektjeit”, írja Rosario Jöhr diakónus. 
Kísérőikkel együtt 2015-ben is tevékenyek akartak lenni a 
munkában Markus Fehlbaum körzeti apostol munkaterü-
letén. „Ifjúsági vezetőnk, Oscar Balmer körzeti evangélista 
jó egy évvel ezelőtt beszélt erről André Kreis püspökkel, 
aki az elején kicsit vonakodott, mivel azt gondolta, inkább 
csak a magunk szórakozására tervezünk valamit”, mondja 
a harmincéves ifjúsági vezető. Amikor azonban Kreis püs-
pök megtapasztalta, milyen komolyan veszik a fiatal test-
vérek helyileg támogatni a projektet, egy ajánlattal állt elő.

Mivel ő is felelős a napközi otthonok alapításáért Románi-
ában és Moldovában, felajánlotta a fiataloknak, utazzanak 
egy hétre Romániába, és a kit a-projekt keretében munkál-
kodjanak Zabraniban. Zabraniban 2013 tavasza óta mű-
ködik egy napközi otthon, ahol ma 25-30, 3-15 éves korú 

Debora Messerli, 18: „Meg-
hatott, milyen gyorsan a 
szívükbe zártak bennünket 
a gyerekek, és milyen nyílt-
sággal fordultak felénk. Ez 
nem természetes. Hatás-
sal van rám mindaz a sok 
minden is, amit létrehoz-
tunk. Biztos vagyok benne, 
hogy ez a hét még sokáig 
az emlékezetünkben él. És 
valóban, úgy van, ahogy a 
püspök az istentiszteleten 
mondta: „Akit megérintett 
Románia, szívének egy 
részét ott hagyja.” 

Elkészült! Büszkén pózolnak a thuni fiatalok a kit-a színesre festett homlokzata előtt Zabraniban.

❶

❷
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gyermekről gondoskodnak. A bázeli Renato Corfù testvér, 
a „Romániai Gyermeksegély Egyesület” projektvezetője és 
csapata előkészítette a fiatalok látogatását. Ott tartózkodá-
suk ideje alatt is ő tartotta velük folyamatosan a kapcsola-
tot.

Az utazáson való részvételhez nem volt szükség rendkívü-
li feltételekre. „Körzetünkben minden fiatal meghívást ka-
pott arra, hogy ott, helyben szorgoskodjon”, mondta Rosa-
rio Jöhr. A jelentkezési határidő lejártakor 23 fiatal és 
kísérő neve állt a listán, akik Romániába akartak utazni. 
Az egyéni utazást vagy autóval, vagy repülővel tervezik 
megtenni. „A fiatalok óriási örömmel várták az előttük 
álló, romániai utazást, mivel közülük sokan csak ritkán 
vagy még egyáltalán nem jártak idegen országban”, írja 
Rosario Jöhr. 

Chantal Landmesser, 19: „A 
pénteki istentisztelet záróéneke 
mély nyomot hagyott bennem: 
’Viszontlátásra!’ Ez a mondat 
megragadott, és azóta nem hagy 
szabadulni.”

Christof Tschanz, 19: 
„Ami engem személye-
sen nagyon meghatott, 
a beszélgetés volt, amit 
a gyermekotthon egyik 
vezetőjével folytattam. 
Férjével közösen építették 
fel a gyermekotthont. Úgy 
gondolom, ebben nagyon, 
nagyon sok mély érzés 
rejlett. Kívánnivaló volna, 
ha az őket követő vezetők 
ugyanezzel a beállított-
sággal rendelkeznének.”

❷

➎

❸

❹
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Indulás Romániába!
Október 5-én, hétfőn aztán eljött végre a pillanat. A részt-
vevők kora reggel vonattal Zürichbe utaztak, majd onnan 
Münchenen keresztül Temesvárra (Nyugat-Románia) re-
pültek. A repülőtéren már várták őket az ottani segítők, 
akik nagy örömmel fogadták a fiatalokat. Zabraniban, a 
„Casa Humanitas“ székhelyén elköltött étkezés után a 
résztvevők késő délután elfoglalták szálláshelyeiket – gyer-
mekotthonban, napközi otthonban, Casa Humanitas és 
privát. Mindezek a helyi létesítmények Zabrani városában 
találhatók, csupán néhány percnyi gyalogútra egymástól.

Andrea Jöhr, 33: „Egy 
egészen rendkívüli 
pillanatot éltem át a kis 
Szonjával: Énekelve és 
táncolva szeltük át a 
gyermekotthon belső 
udvarát. Hirtelen minden 
elcsendesedett mellet-
tem. Szonjához fordul-
tam, aki tátott szájjal és 
tágra nyílt szemekkel állt 
mellettem, és egyetlen 
hang sem hagyta el a 
torkát. A játszótér előtt 
álltunk, ami már majd-
nem teljesen kész volt. 
Ezt az arckifejezést soha 
nem fogom elfelejteni. A 
ragyogó szemek többet 
kifejezésre juttattak, mint 
a legszebben kimondott 
„multumesc” (köszönöm).

Munkára fel!
Sok a tennivaló, lássunk tehát hozzá!  Mielőtt a fiatalok 
nekifogtak a munkának, kiválaszthatták, melyik tevékeny-
ség számukra a legérdekesebb. Nem volt hiány jó elképze-
lésekben és kreatív ötletekben. „Sokszor csak az adott 
helyszínen döntöttük el, ki és mit fog csinálni”, mondja 
Rosario Jöhr. Az alábbi munkák és játékok készültek el 
közreműködésükkel a gyerekek örömére: egy homokozó 
kialakítása (3), egy hinta felállítása (5), egy fatörzsből ké-
szített libikóka, a gyermekotthon homlokzatának befesté-
se (2), a ruhák szétválogatása, melyeket a hittestvérek ado-
mányoztak, gyerekekkel közösen kövek befestése és 
sokféle játék (1). A jól végzett munka befejezése után a fi-
atalok és a gyerekek megörökítették magukat egy falon, 
ahol hátrahagyták kézlenyomatukat (11).

Patrick Luttringer, 24: 
„Mélyen meghatott mind-
azoknak a végtelen tett-
vágya, akik valamit tenni 
akartak. Az is megindító 
hatással volt rám, amikor 
egy kisfiú egészen egy-
szerűen átkarolt, anélkül, 
hogy én bármit is tettem 
volna. És egyszerűen nem 
akart többé elengedni.”

❻

❼

❽
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Rosario Jöhr, 30: „Legna-
gyobb hatást a gyerekek-
kel való közösség gyako-
rolta rám, mert ezekben 
a napokban sok mindent 
átélhettünk velük együtt. 
Romániai tartózkodásunk 
másik csúcspontja volt 
az aradi istentisztelet, 
melyet Jürg Müller püs-
pök tartott. Megérintett 
fiataljaink kreativitása és 
tettvágya is. Leírhatatlan 
volt az egymás között 
uralkodó harmónia.”

Egyéb tevékenységek
Hétnapos romániai tartózkodásuk ideje alatt a fiataloknak 
jutott idejük a környék felkutatására is. Így hétfőn este el-
látogattak Zabrani német temetőjébe, ahol Dietmar Buch-
holzer sírja található, aki 2015-ben hunyt el tragikus bal-
esetben. Dietmar Buchholzer az egyik helyi szervező volt 
(4).

Kedden Maros-menti kirándulást szerveztek, ahol 
műanyagflakon-gyűjtésbe fogtak (8). Olyan szorgalmasan 
dolgoztak, hogy végül teljesen megtöltöttek műanyagfla-
konokkal egy Mercedes Sprintert. Ezután tábortüzet gyúj-
tottak (9). Miután mindannyian jóllaktak, közösen eléne-
keltek még néhány dalt, majd hazafelé indultak.

Pénteken a közeli városba, Aradra látogattak. A város ut-
cáit járva, meghívókat osztogattak az esti istentiszteletre 
(10), amire a város egyik szállodájában került sor. Az is-
tentisztelet után, amit Jürgen Müller püspök (Ausztria) 
tartott, ugyanebben a szállodában költötték el a közös va-
csorát.

Szombaton a gyerekekkel a Somos-dombra kirándultak 
(7), ahonnan gyönyörű kilátás tárul a vidékre. Ugyancsak 
érdekes látványosság egy régi rom. A hazafelé úton megte-
kintették a Mária Radna Kolostort, ahol éppen esküvőt 
tartottak. Este még közösen visszatekintettek romániai 
tartózkodásuk napjaira, és mindenki kapott egy apró aján-
dékot.

A vasárnap már az utolsó nap volt Romániában. Mielőtt 
elindultak a temesvári repülőtérre, még elbúcsúztak Zab-

raniban a gyerekektől – és a búcsúzkodás könnyáztatta 
volt (6).

Összegzés
„A fiatalok számára ez az utazás minden bizonnyal újra és 
újra beszédtéma lesz. Lelkesek voltunk mindattól, amit el-
végezhettünk, és hálásak vagyunk a gyerekekkel kialakult 
kapcsolatért. Meggyőződésem, mindenki el tudja képzel-
ni, hogy valami hasonlót ismét véghezvigyen egy későbbi 
időpontban. E dolgos napok javukra szolgáltak mindenki-
nek, akik valamilyen formában együttműködtek”, mondja 
Rosario Jöhr.

❾

❿
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Fent: Marc Tavernay körzeti evangélista tartja 
az istentiszteletet 
Balra: Az istentisztelet résztvevői a chamosoni 
templomban

Egy kicsit más karácsonyi 
ünnep 

Legnagyobb örömükre, Martigny-Sierre gyülekezetének 
hittestvérei Közép-Wallisban ünnepelhették advent negye-
dik vasárnapját. Ez már a hetedik alkalom volt, hogy a Cha-
moson és St-Pierre-de-Clages katolikus gyülekezetek elöl-
járója, Marek Glab tiszteletes ingyen rendelkezésre 
bocsátotta St-Pierre-de-Clages templomát: egy csodálato-
san szép román stílusú templom a 11. századból.

A karácsonyi ünnep istentiszteletét Marc Taverney körzeti 
evangélista tartotta. Bibliai igeként János 21,15 szolgált ala-
pul a „szeretetben várakozni” alapgondolattal. Az istentisz-
teletet különböző zenei művek előadása keretezte. A hit-
testvérek nagy örömére részt vett az istentiszteleten kilenc 
vendég, köztük a templom sekrestyése is.  Az istentiszteletet 
követően a gyülekezet közös vacsorára gyűlt össze egy cha-
mosoni különteremben.

Az „AG-
CK-Tagegyházak 
iránymutatást 
nyújtó” szóró-
lapja megjelent 
németül, franciá-
ul és olaszul.

Fontos lépés az együttmű-
ködésben

A Svájci Keresztény Egyházak Munkaszövetsége (AG-
CK-CH) és a Svájci Új Apostoli Egyház kiadott egy „irány-
mutatást” az együttműködéshez. Az iránymutatás célja, 
hogy az AGCK-CH tagjai valamint a Svájci Új Apostoli 
Egyház hívei számára megkönnyítse az egymás felé és az 
egymáshoz vezető utat. 

A szórólap rövid formában bemutatja az Új Apostoli Egy-
ház hitének alapjait. Választ kíván adni a vízkeresztség, a 
különböző vallásközösségekben kötött házasságkötések, a 
kölcsönös meghívások, keresztényi és más felekezetekben 
véghezvitt szociális tevékenységek elfogadásának kérdésé-
re. A szórólap segítse elő a gyülekezeten belüli gyakorlati 
munkát, és fejtse ki építő jellegét!

Claudia Haslebacher tiszteletesnő, az AGCK-NAK elnöke 
hangsúlyozza: „Hálás vagyok, hogy az AGCK-CH ezt az 

„iránymutatást” kiadja. Az Új Apostoli Egyház nem eléggé 
ismert a keresztények körében. Szeretnénk, ha ez a kiad-
vány segítséget nyújtana a félreértések kiküszöbölésében és 
új kapcsolatok kialakításában.” Nyug. Heinz Lang apostol 
kiegészíti: „Örülök az AGCK-CH Munkaszövetség és a 
Svájci Új Apostoli Egyház által kidolgozott, az iránymuta-
tást segítő kiadványnak. Az ökumenéban értékes impulzu-
sokat nyújt a további közös úton, valamint támogatja a köl-
csönös megbecsülést és tiszteletet a keresztények között.”
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Hátrányos helyzetű 
családban élő gyerekek 
megsegítése

Románia vidéki, gazdaságilag gyakran elmaradott régiói-
ban szembetűnően nagy a szegénység. Ehhez társul az ala-
csony iskolai végzettség, a túlterheltség a mindennapi élet-
ben, az alkohol és az egészségügyi problémák. Mint oly 
gyakran, ennek elszenvedői ebben az esetben is leginkább 
a gyerekek.

A képzéssel és egészséggel foglalkozó projekt 2013 nyara 
óta fut és javít Botosani, Iasi és Suceava régiókban a hátrá-
nyos körülmények között élő gyerekek és fiatalok élethely-
zetén.   Az FSM.est –Asociatia pentru Sanatate si Dezvol-
tare Sustenabila (Egészség- és Képzésfejlesztő Egyesület) 
projektje biztosítja, hogy nehéz sorban élő gyerekek és fia-
talok a rendszeres, támogató oktatás mellett egyéb segítsé-
get is kapjanak életkörülményeik javításához.

A képzés, az egészség és a higiénia terén bevezetett sokféle 
intézkedés mellett 2015-ben, a húsvét előtti héten „nyári 
iskolát” szerveztek, ahol kiemelkedő eseményekről beszél-
gettek. A gyerekek számára ez azt jelentette, hogy kiszaba-
dulhattak a falujukból egy más környezetbe, közös progra-

Közhasznú és humanitárius elkötelezettség  

Kiscsoportokban készülnek a sárkányok (foto FSM).

Egy gyerek a maga által készített sárkánnyal
(foto FSM).

mokon vettek részt, kibontakoztatták kreativitásukat és 
saját kezűleg alkottak.

A nyári iskola témája – szeptember havához illeszkedve – 
a sárkányépítés és eregetés volt. Az FSM meg tudta nyerni 
az ügynek az iasi-i művészeti iskola két nagyon lelkes, vég-
zős hallgatóját, akiknek már voltak tapasztalataik a gyere-
kekkel végzett kreatív tevékenységekben.

A NAK-Humanitas 25’000 euróval támogatta a képzés- és 
egészségprojektet.
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