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Kedves Hittestvéreim világszerte!

Nagy örömet jelent számomra, hogy bemutathatom az Új 
Apostoli Egyház hívei számára szerkesztett új, nemzetközi fo-
lyóiratot: A „Community“, melynek első kiadását éppen most 
olvassátok, ezentúl negyedévente jelenik meg. Szeretnénk, ha 
nyomtatott formában vagy online lehetőleg minden újapostoli 
családhoz eljutna.

Az angol nyelvű „Community” elnevezés egy háromszorosan 
értelmezett programot takar.

■ Kommunikáció (angolul: communication): Az új folyóirat 
járuljon hozzá ahhoz, hogy fontos információk – szólja-
nak istentiszteletekről, a tanításról, a jelen történéseiről 
vagy az egyház fejlődéséről –minél előbb eljussanak hoz-
zátok, kedves Hittestvéreim.

■ Egység (angolul: unity): Egy a hitünk és egy a célunk! 
Ezért fontos, hogy lehetőleg egyazon szinten álljunk a ta-
nítás ismeretében és annak mindennapi alkalmazásában, 
úgy, ahogy az istentiszteleteken halljuk. Ezzel nemzetkö-
zileg erősítjük az egyház alapjait, és egységet teremtünk.

■ Közösség (angolul: community): Egy nemzetközi közös-
séget alkotunk, sok-sok társadalmilag és kulturálisan 
eltérő feltétellel. A világszerte zajló, színes gyülekezeti 
életről szóló tudósítások segítsék elő, hogy jobban meg-
ismerjük és megértsük egymást! A nemzetközi közösség 
így az eddigieknél erőteljesebben találjon egymáshoz és 
kovácsolódjon össze!

Nyilván akadnak majd olyanok, akik hiányolni fogják az „A 
Mi Családunk” anyanyelvükön megjelenő kiadványait. Meg 
kellett azonban állapítanunk, hogy ezen az úton már nem tu-
dunk annyi hittestvért elérni, mint az elmúlt évtizedekben. 
Ezért a 2013 őszi, Kanadában megtartott körzeti apostoli gyű-
lés egy új kommunikációs koncepcióról döntött. A „Commu-
nity” folyóirat mellett ehhez hozzátartozik a nac.today online 
hírmagazin, ami naponta tudósítja az újdonságokról az úja-
postoli világot.

Ezek az újítások – hűen az idei év aktuális mottójához – erő-
sítsék az „örömöt Krisztusban”, és segítsék elő, hogy közelebb 
jussunk közös célunkhoz! Remélem, ezt a már nem éppen 
legújabb esztendőt mindannyian ebben az értelemben kezd-
hettük. Kívánunk az előttünk álló hónapokra gazdag örömöt, 
növekedést Jézus szellemében és a Mindenható áldását.

 
Jean-Luc Schneider
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Megítélés, megváltozás, 
megújulás

“És ne igazodjatok e világhoz, 

hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával, hogy megítélhessétek: 
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami 

neki tetsző és tökéletes.”

Bibliai ige Róm. 12,2
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Istentisztelet 2015. január 11-én Luxemburgban
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Kedves Testvérek, tisztelt Vendégek itt és a közvetítéshez kap-
csolt gyülekezetekben. Nagy örömmel tölt el, hogy ma egyszer 
Luxemburgban lehetek együtt hittestvéreimmel, és hogy egy 
újabb lépést tehetünk meg az új esztendőben, ami legyen az 
„öröm Krisztusban” éve. Voltak már olyanok, akik azzal for-
dultak hozzám: „Az öröm éve igazán jól kezdődik! Hallottad, 
hogy már mi minden történt?” De, testvéreim, mindezek elle-
nére továbbra is fennáll: Az idei évben örülni akarunk Krisz-
tusban! És ezt meg is tud-
juk tenni. Először is azért, 
mert a jó Isten újabb és 
újabb ajándékokat készít 
számunkra, melyekben 
örömünket lelhetjük. Még 
ha nehéz napokat kell is át-
élnünk, és mindez előttünk 
áll. Mindenkinek van egy-
egy nehéz napja – ebben az 
évben is. De ennek ellenére 
örülhetünk! Ennek semmi 
köze a vidámsághoz, dicső-
ítéshez és magasztaláshoz, ám megtapasztalhatjuk, hogy az Úr 
Jézus egészen közel van hozzánk, éppen a próbatételek idején. 
És rendkívüli örömöt okoz, ha megéljük, hogy a jó Isten egé-
szen közel van hozzánk.

Egy okunk mindig van az örömre – jó és kevésbé jó napok-
ban -, amit maga az Úr Jézus nevezett meg: „Annak örüljetek, 
hogy a nevetek fel van írva a mennyekben” (Luk. 10, 20-ból).  
Tegnap arról beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mi a menny? 
Érdekes beszélgetés volt, amire most nem szeretnék kitérni. 
De elgondolkodhattok rajta. „Annak örüljetek, hogy a nevetek 
fel van írva a mennyekben.” Mit jelent ez?  Azt jelenti, hogy 
az Úr Jézus meghalt értünk, és nyitva áll előttünk a bejárat az 
Istennel való közösségbe. Ő előttünk a mennybe ment: „És ha 
majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, 
és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott le-
gyetek ti is” (János 14, 3). Hogyan kell ezt elképzelnünk? Már 
gyakran mondtam a gyerekeknek, hogy ez nagyon egyszerű: 
Egy fontos, nagy jelentőségű rendezvényen, mondjuk, egy 
nagy istentiszteleten, valakit előre küldünk, és azt mondjuk 
neki: „Kérlek, foglalj számomra egy helyet!”  Az illető egy 
énekeskönyvet, egy kézitáskát vagy valami hasonlót helyez el 
az ülőhelyen. Ha valaki jön, azt mondja: „Ez a hely foglalt!“ 
„Hogyhogy?” – „Ez a hely a barátomé!” Fenntartjuk a helyet. 
És amikor megérkezik „az a bizonyos személy”, azt mondjuk: 
„Ez a te helyed!”  Ugyanezt tette az Úr Jézus is érted. Vissza-
tért az Atyához, érted és értem szabadon tart egy helyet, és azt 
mondja: „Ez a fivérem, a nővérem helye, egyedül az övé, az ő 
számára tartottam fenn.” A nevünk fel van írva a mennyekben, 
mert az Úr Jézus mindannyiunk számára helyet foglal az Is-
tennel való közösségben. Ha foglalkozunk vele, akkor mindig 
az öröm forrása.

Nos, felolvastam egy régről ismert, de ma is időszerű igét. Pál 

azt írja a rómaiaknak: „És ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek megújulásával…” A „világ” szó 
hallatán a rosszra gondolunk, a gonosz emberekre és hason-
lókra. De itt nem erről van szó. Itt az időről, a kor szellemé-
ről van szó. Pál apostol rá akar világítani: Egyrészről magunk 
mellett tudhatjuk a mindenható Istent, aki soha nem változik. 
Neki nem kell megváltoznia, ő tökéletes. A történelem, a törté-
nések nyomása alatt sem változik. Tetteit és cselekedeteit nem 

befolyásolja mindaz, ami 
a földön történik. Ő Isten. 
„Én, az Úr, nem változtam 
meg” (Mal. 3, 6).

Másrészről pedig látjuk az 
idő szellemét, annak kife-
jezésre jutását, hogy az em-
beriség állandóan változik. 
Csak két pontot szeretnék 
megemlíteni: az Isten és a 
felebarátunk iránti kapcso-
latot. Állandóan változik! 

Ha jól megy a sorunk, nincs szükségünk olyan gyakran a jó 
Istenre. Ha rosszra fordul a sorsunk, lélekszakadva rohanunk 
megint csak hozzá: Jóságos Istenem, segítened kell nekem! At-
tól függően, hogy mások hogyan viselkednek, és mik történ-
nek a világon, változnak az emberek közötti kapcsolatok. Van, 
amikor mindenki jóságos és kedves, máskor a felebarátunk a 
legádázabb ellenségünk.  Ez egy állandó változás. A világ törté-
nései szerint változik az Isten, változik az emberek iránti kap-
csolat, változnak a nézetek, változik az igazság megítélése. Pál 
azt mondja: „Ne igazodjatok a világhoz, hogy megítélhessétek, 
mi az akarata Istennek.” Felszólít bennünket: Hagyatkozza-
tok Istenre, más szavakkal: ne hagyjátok, hogy a kor szelleme 
magával ragadjon benneteket! Az Isten iránti kapcsolatunk 
ezért legyen változatlan! Nem szabad, hogy a felebarát iránti 
kapcsolatunkat befolyásolják a világban történő események.  
A hivatkozási pontunk a mindenható Isten. Mindent őrá vo-
natkoztatunk, arra, amit ő akar, amit ő mond; az ő igazsága a 
mi igazságunk. Nem hagyjuk, hogy a többség véleménye befo-
lyásoljon bennünket. És még ha az egész világ másként is látja 
a dolgot, mi azt mondjuk: „Sajnáljuk! Mi Istenre hivatkozunk, 
és Isten parancsolata nem változott. Ebben mi nem tudunk 
részt venni.” Lennénk bár csak egy nagyon kis csoport, ami 
egyébként nem így van – keresztényekként, hívő emberekként 
Istenre hivatkozunk. Azt sem mondhatjuk: De hiszen minden 
ember azt csinálja, mindenki amúgy látja! Nem, Pál azt mond-
ja, saját magunknak kell megítélnünk, vagyis megvizsgálnunk, 
ez a saját felelősségünk. Az Isten iránti, a felebarát iránti kap-
csolatomért én magam vagyok a felelős. Az én feladatom meg-
vizsgálni: Egyezik-e Isten akaratával? 

„Ítéljétek meg: mi az Isten akarata, mi az, ami jó.” Mi a jó? Pál 
azt mondja: jó Isten törvénye, jók a parancsolatok, melyeket 
Isten Mózesnek adott (Róm. 7, 12). Hogy a feje tetejére áll-e a 
világ vagy sem, ez a mi hivatkozási pontunk. Mindig érvényes. 

„Nevünk fel van írva a 
mennyekben, mert az 

Úr Jézus mindannyiunk 
számára helyet készít Isten 

közösségében.”
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A parancsolatokhoz tartozik a szeretet törvénye: „Szeresd 
Istent”, és „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat”. Jézus 
nagyon szemléletesen elmagyarázta, mit jelent úgy szeretni 
felebarátunkat, mint saját magunkat. Azt mondta: „Amit te-
hát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek velük!” (Máté 7, 12). Egyszerűbben 
nem megy. Ez minden időben és minden körülmény között 
érvényes, ma, 2015-ben is, Európában, Afrikában, Ameriká-
ban egyaránt. Újra és újra meg kell vizsgálnunk magunkat: Így 
van ez még? Így cselekszem még? Ilyen még a beállítottságom? 
Mi a jó? Jó Istennek a törvénye, a tíz parancsolat, az Isten és a 
felebarát iránti szeretet törvénye.

Alapigénk még azt is mondja: „Ítéljétek meg, mi az, ami neki 
tetsző...” El kell gondolkodnunk azon, hogy mi is tetsző az Úr-
nak.

A tanítványok néha azt gondolták, úgy cselekszenek, ahogy Jé-
zus elvárja tőlük, de tévedtek. Az Úrnak azt kellett mondania: 
Ez így nem megy! A tanítványok megértették, mi a feladatuk. 
A feladat a törvény szerinti cselekvés volt. A feladatuk az volt, 
hogy szolgálják az Urat. A feladatuk az volt, hogy hirdessék és 
védelmezzék a hitet. Így értelmezték a feladatukat, és ez rend-
ben is volt. De nem mindig állítottak fel helyes prioritásokat. 
Gondoljatok Péterre. Megértette, hogy védenie kell az Urat. 
Amikor aztán jöttek a katonák, hogy elfogják az Urat, kardot 
rántott, és levágta az egyik katona fülét (János 18, 10). Jézus-
nak erre azt kellett mondania: Nem, ez nekem nem tetsző! Így 
nem védhetsz meg en-
gem! Összegzés: Isten-
nek nem tetsző, ha mi, 
hitünk hirdetése vagy 
védelmezése során, fele-
barátunkat megsértjük. 
Társadalmunkban ma 
ezt újra és újra el kell 
mondani. Ez Istennek 
nem tetsző. És ez ránk is 
vonatkozik.

Egy másik alkalommal János jött az Úrhoz, és azt mondta: 
„Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, 
és eltiltottuk, mert nem követett minket” (Márk 9, 38). János 
fel volt háborodva. De az Úr azt mondta neki: „Ne tiltsátok el 
[…] mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van” (Márk 9, 40). 
Feltételezem, ezzel nagyon meglepte Jánost, aki biztos volt ab-

ban, hogy valami jót cselekedett. Talán dicséretet várt az Úrtól: 
Nagyon helyesen cselekedtél! – Jézus azonban egész másként 
látta.

Már sokszor elgondolkodtam ezen az eseményen. Van valaki, 
aki nem követi az Urat. 
Ez az ember bizonyá-
ra nem Ismerte fel az 
Úrban Isten Fiát, de jót 
akart cselekedni, jót is 
cselekedett, segített em-
bertársain. Ördögöket 
űzött ki, tehát csodákat 
tett. Valószínűleg Isten 
vele volt, és eszközként 
használta, hogy mások-

kal jót tegyen, és még csak nem is követte Jézust. És Jézus azt 
mondta: Rendben van! Sok ember él a világon, akik nem osz-
toznak a hitünkben, de a Jézus Krisztusban, Isten Fiában való 
hitben sem. Mégis, azon fáradoznak, hogy jót cselekedjenek 
felebarátjukkal, és szolgálják Istent. Isten eszközként használ-
ja őket a jó cselekvéséhez. Nem lenne számára tetsző, ha nem 
tisztelnénk, hanem elítélnénk, vagy akár meg is támadnánk 

Jens Lindemann apostol
(Hessen/Rajna-Pfalz/Saarland) 

szolgálat közben

„Nem tetsző Istennek, 
ha mi, hitünket hirdetve 

vagy védelmezve, megbántjuk 
a felebarátunkat.”
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ezeket az embereket. Nem az én találmányom, az Úr szavaiból 
következik mindez. 

Ez a tiszteletadás semmit sem változtat meg a hitünkön. Hi-
szünk Jézus Krisztusban, azon az úton járunk, ami elvezet 
bennünket az üdvösséghez. Hiszünk Krisztus visszajövetelé-
ben, hiszünk az apostoli tisztségben. De ezért még nem kell 
másokat lebecsülnünk és elítélnünk, hiszen tudjuk, a jó Isten 
más emberekkel is dolgozhat, segíti és megáldja őket, és jót 
cselekedhetnek. Istennek tetsző, ha nem ítéljük el őket.

Egy másik alkalommal azt mondta János, amikor látta, hogy 
Samáriában nem fogadják be Jézust: „Uram, akarod-e, hogy 
ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket?” 
(Luk. 9, 54). Jézus azonban rendreutasította tanítványait. Nem 
akarta, hogy kényszerítsék az embereket az ő elfogadására, a 
fenyegetéssel: Ha ezt nem teszitek, akkor tűz száll le az égből!

fent: a vegyes kórus énekesei
balra: Rudolf Kainz apostol (Ausztria) szolgál
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Nem tetsző Istennek, ha úgy akarunk motiválni embereket, 
hogy megfenyegetjük és megijesztjük őket. Szeressük Istent 
és felebarátunkat. Ezt a parancsolatot helyesen kell értelmezni 
és gyakorolni. Az Úr Jézus egyértelművé tette: az Isten iránti 
kapcsolatunk a felebarátunk iránti kapcsolatunktól függ. Az 
egyiket nem lehet elválasztani a másiktól. E szavakkal adott 
ennek nyomatékot: „Ha tehát áldo-
zati ajándékodat az oltárhoz viszed, 
és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának 
valami panasza van ellened, hagyd 
ott ajándékodat az oltár előtt, menj 
el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak 
azután térj vissza, s vidd fel ajándé-
kodat” (Máté 5, 23.24). Nem lehet 
Istent szolgálni, ugyanakkor a fele-
barátunkat lebecsülni, elítélni vagy 
vele ellenséges viszonyt ápolni. Az 
Isten és a felebarát iránti szeretet el-
választhatatlanul összetartozik. 

Jézus arra is rávilágított, hogy nem választhatjuk meg, ki a fele-
barátunk. Milyen jó is lenne! Majd én eldöntöm, kit szeretek. – 
Az Úr határozza meg, hogy ki a felebarátod! A felebarát az, aki 
beteg, aki börtönben van – képzeljétek csak el! -, és az idegen, 
aki egészen különleges, más a kultúrája, más a vallása, mások 
a nézetei (Máté 25, 35-40). Őt kell szeretned! Te magad nem 

jobbra: Jean-Luc Schneider főa-
postol testvérekkel az istentisz-
telet után

lent: vegyes kórus énekel az 
istentiszteleten 
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döntheted el, ki a felebarátod. A felebarátod az, akit Isten mel-
léd rendelt. Persze – míg az idegen a saját hazájában él, mesz-
sze tőlünk, szeretjük. De talán Isten most úgy döntött, hogy a 
beteg, a szegény, a megbüntetett, az idegen ezentúl melletted 
él a te faludban, melletted a te városodban. Isten így akarta. Ő 
most a felebarátod. Kérlek, ítéld meg, mi az Istennek tetsző!

Jól látható tehát, hogy a hitünk, az újapostoli hit, valami egé-
szen konkrét. Nagyon gyorsan válik gyakorlatiassá. Őt, akit 
Isten mellénk állított, szeressük. Jézus azt is kiemelte, hogy 
a felebarátnak nyújtott szolgálat nem helyettesítheti az Isten 
iránti szolgálatot. Vannak emberek, akik azt gondolják, ha fe-
lebarátjukat szolgálják, akkor Istent nem kell szolgálniuk. Ez 
sem megy. Hiszen tudjátok, amikor Mária hozta az értékes 
olajat, és megkente vele az Úr lábát, a tanítványok egyike azt 
mondta: „Miért nem adták inkább el ezt a kenetet háromszáz 
dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?” Jézus 
így válaszolt: „Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta; mert 
a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig 
veletek” (János 12, 1-8). A felebarát iránti szolgálat nem helyet-
tesíti Isten szolgálását. Mindkettőt tenni kell. Ez az Istennek 
tetsző. 

„Ítéljétek meg: mi az Isten akarata, mi az, ami … tökéletes.” Is-
ten tökéletes, neki nem kell megváltoznia, alkalmazkodnia. De 
mi nem vagyunk tökéletesek, újra és újra meg kell vizsgálnunk 
magunkat: Miben kell megváltoznom? Nem azért, hogy a kor 
szelleméhez alkalmazkodjam, hanem hogy Isten tökéletessé-
géhez mérjem magam. Állandóan fel kell tennünk magunk-
nak ezt a kérdést, az egyház egészének ugyanúgy, mint minden 
egyes tagjának. Mi az akarata Istennek? Mit akar az Úr Jézus? 

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Isten és a felebarátunk iránti kapcsolatunkat 
nem szabad befolyásolnia az eseményeknek és a 
környezetünknek. Engedelmeskedünk Isten akara-
tának, aki elvárja tőlünk,

 ■ hogy szeressük Istent és a felebarátunkat. 

 ■ hogy megértést és tiszteletet tanúsítsunk mások 
iránt. 

 ■ hogy készek vagyunk megváltozni a tökéletesség 
elérése érdekében.

Időnként alkalmazkodnunk kell, mert megállapítjuk, hogy Is-
ten egy lépéssel előttünk jár, mert tudatosul bennünk, hogy 
nem egészen értettük meg, mit is akar. Péterrel ugyanez tör-
tént. Úgy gondolta, az üdvösség Izráel számára rendeltetett el. 
Az első küldetési-parancs is ezt támasztotta alá: Izráel gyerme-
keihez menjetek – ne a samaritánusokhoz! (Máté 10, 5). Aztán 
Isten megmutatta neki, hogy a pogányokhoz is el kell men-
nie. Péternek tehát meg kellett változtatnia a nézetét. Ugyan-
ez történik az egyházon belül. Felül kell vizsgálnunk, hogy a 
tanításunk megegyezik-e Isten akaratával, vagy szükség van-e 
változtatásokra? Ha felismerjük: Igen, most jobban megértjük 
az Úr Jézust!, lépnünk kell, mert megállapítottuk: Amit egy-
kor hirdettünk, már nem egyezik Isten akaratával. Nem volt 
ugyan helytelen vagy hamis, de időközben felismertük: Isten 
akarata tovább haladt. Ehhez pedig nekünk, kis embereknek 
alkalmazkodnunk kell.

És ami az egész egyházra vonatkozik, érvényes minden egyes 
tagjára is. Nem állhatunk meg a hagyományoknál, nem mond-
hatjuk: Mindig is így csináltuk! Tegyük fel magunknak mindig 
a kérdést: Hogy állok Istenhez, hogy állok a felebarátomhoz? 
Miben változhatok, mit kell megváltoztatnom? Nagyon ké-
nyelmetlen, a számomra is, és én sem szeretem – de feltétlenül 
szükséges. 

Sokakban a változások mérgelődést és dühöt váltanak ki. De a 
hűségesek számára, akik ezt komolyan veszik, pontosan ez, ez 
a változás, ez az alkalmazkodás, ez a kétségbevonás, ez az ál-
landó vizsgálódás jelenti a nagy öröm forrását és alapját. Egész 
egyszerűen azért, mert az Úr Jézus azt mondja: „Ez nekem tet-
sző! Megáldalak!”
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Katekizmus, kérdések-
ben és válaszokban 

Csak az tudja továbbadni a tanítást, aki önmaga elsajátította. 
De nem elég csak ismerni, szükséges, hogy meg legyünk róla 
győződve. Erre vonatkoztatva utalt a hamarosan megjelenő, 
„Az Új Apostoli Egyház katekizmusa kérdésekben és válaszok-
ban” címet viselő kiadványra, ami érthető módon bemutatja 
tanításunkat.

„Az Új Apostoli Egyház katekizmusa kérdésekben és vála-
szokban”  2015-ben tervezett kiadásával kétféle mű áll majd a 
rendelkezésünkre;  mindegyik más-más feltételnek tesz eleget.

Miután 2012-ben a főbb nyelveken kiadásra került a Katekiz-
mus, hamarosan más fordításokban is megjelent. A nyomta-
tott formán kívül a Katekizmus elektronikus úton is elérhető. 
Ezen kívül kivonatok kerültek fel az internetre. Korunk igé-
nyeinek kielégítésére került sor a „Katekizmus-App” kifejlesz-
tésére okos-telefonok és táblagépek számára. Tartalmilag ezek 
a kiadványok szó szerint megegyeznek. 

Leber főapostol fontosnak tartotta, hogy kidolgozásra kerül-
jön a Katekizmus olyan kiadványa is, ami támogatja és segíti 

„Az az egyház, amelyik elfelejti a tanítását, egy gyenge egyház” – főapostolunknak a 
Toulouse-ban tartott istentiszteleten elhangzott kijelentése rávilágít, mennyire fontos 
a főapostol számára, hogy minden újapostoli keresztény ismerje hitének tanítását. A 
hittestvérek szívébe fektette, hogy igyekezzenek elmélyülni az Új Apostoli Egyház tanítá-
sának ismeretében.
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az oktatást. Szolgálja azt a célt, hogy a részben nehéz összefüg-
gések értelmezését megkönnyítse. Kívánságának eleget tesz a 
„Katekizmus, kérdésekben és válaszokban” című mű. A könyv 
750 kérdésben és válaszban taglalja a Katekizmusban megje-
lent témákat. Könnyen követhető és érthető felépítésével világ-
szerte jól alkalmazható lehet a tisztségviselők képzésében és az 
egyházi oktatásban.

Miért „kérdések és válaszok”?

A keresztény katekizmusokban már évszázadok óta ismert 
a kérdések és válaszok sémája, melynek a mi egyházunkban 
is régi hagyománya van. A mögötte rejlő didaktikai módszer 
szintén kipróbált. A konfirmációs oktatásban hosszú ideje al-
kalmazzuk. Ezért a jövőben használjuk fontos segédanyagként 
a „Katekizmus, kérdésekben és válaszokban” című könyvet az 
oktatás területén. Ezen kívül igen alkalmas arra, hogy az álta-
lános keresztény tanítást és a mi egyházunk specifikus nézeteit 
könnyen értelmezhetően közvetítse. 
Leber főapostol indíttatására a „Katekizmus, kérdésekben és 
válaszokban” tesztelésre került, ami az összeállításával megbí-
zott projektcsoportnak fontos útmutatásokat adott. Elsőként 
például három fejezetet kérdésekre és válaszokra bontottak, 
majd a konfirmációs oktatásban alkalmazták. A tesztet Afriká-
ban végezték, ahol egyházunk legtöbb tagja él.
A szerzők mindenekelőtt arra ügyeltek, hogy a könyv olvasó-
barát legyen. A tartalom például teljes bibliai részleteket idéz. 
Így az olvasónak felkínálja azt az előnyt, hogy akkor is olvashat 
bibliai verseket, ha nincs a közelében Biblia. Ez pedig nagyon 
fontos azokban az országokban, ahol nem mindenki rendelke-
zik saját Bibliával. A könyv tehát nem csak hitünk megismeré-
sét szolgálja, hanem közvetíti a Szentírásban olvasható, hitünk 
számára fontos kijelentéseket is.
Fogalmak, melyek talán nem érthetőek mindenki számára 
azonnal, első megjelenésük helyén részletes magyarázatot kap-
nak. Hogy a Katekizmussal kombinálva használható legyen, 
felépítése megegyezik a Katekizmuséval. Így tehát a „Katekiz-
mus, kérdésekben és válaszokban” a Katekizmus „kéziköny-
veként” is alkalmazható. Ezzel elősegíti, hogy a Katekizmus 
magánúton is elsajátítható legyen.

Összeállításában nagy szerepet kapott az a célkitűzés, hogy a 
lehető legkönnyebben értelmezhető és követhető legyen. En-
nek eléréséhez többféle eszközt alkalmaztak:

■ Az egymásra épülő kérdések és válaszok szinte kézen 
fogják az olvasót, és végigvezetik az egész tartalmon.  

■ Annak érdekében, hogy az olvasó minél jobban elmé-
lyülhessen a tartalomban, a témák nagymértékben kér-
désekre és válaszokra tagolódnak. Ezzel rövid magyará-
zatokat kapunk.

■ A tartalom megfogalmazása egyszerű, a lehető legna-
gyobb mértékben kerüli a szakszavak használatát.

■ Igyekszik elkerülni, hogy a tanításokhoz vezető gondo-
latmeneteket a legapróbb részletekig ábrázolja.

■ Egyes fogalmakhoz olyan magyarázatokat fűz, melyek 
kiegészítést nyújtanak a Katekizmushoz.

A kiválasztott képek magukban elgondolkodtatók: részben 
alátámasztják az olvasottakat, melyekhez illesztették, rész-
ben csak illusztrációkként szolgálnak. Így a nyomtatási kép is 
lágyabbá válik, ami jobb olvasottsághoz vezet.

Jean-Luc Schneider főapostol, aki intenzíven követte a „Kate-
kizmus, kérdésekben és válaszokban” létrejöttének folyamatát, 
e szavakkal fordul az olvasókhoz a könyv előszavában:

„Ahogy maga a Katekizmus, úgy ez a kiadvány is felszólítás 
minden újapostoli keresztény felé, hogy intenzíven foglalkoz-
zon hitének tartalmával és lényegével. Egyúttal minden érdek-
lődést mutató embert meghív, hogy ismerje meg az újapostoli 
tanítást. Kísérje nagy áldás ennek a műnek a használatát!”

Impresszum
Kiadó: Jean-Luc Schneider, 
Überlandstrasse 243, CH-8051 Zurich, Switzerland
Verlag Friedrich Bischoff GmbH
Gutleutstrasse 298, 60327 Frankfurt/Main, Germany
Szerkesztő: Peter Johanning
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1. fejezet: Isten 
megnyilatkoztatásai

Mi az Istenbe vetett hit eredete?
Az Istenbe vetett hit eredete magában Istenben keresendő. 
Felismerhetővé teszi magát az ember számára: „megnyilatko-
zik” neki. Tehát a bizonyosságot, hogy Isten létezik, maga Isten 
ajándékozta az embernek. Isten nem rejtőzik el, hagyja, hogy 
az emberek felismerjék, hogy az emberek beszélhessenek vele, 
és hihessenek Istenben.

„Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük [az 
emberek előtt], mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami 
ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a 
világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén 
meglátható …” Róm. 1, 19.20 

Hogyan nyilatkozik meg Isten?
Isten különféle módon megnyilatkozik, a természetben és a 
történelemben.

Hogyan nyilatkozik meg Isten a természetben?
A természetben Isten a Teremtő: ő az univerzum, az emberek, 
az állatok és a növények fenntartója.

„Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével 
jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket 
a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből …” 
Zsol. 104, 13.14

Miként nyilatkozik meg Isten?
Isten egy szellemi lény. Megnyilatkozik Istenként, aki

■ az Atya, a Teremtő és a teremtés fenntartója (v.ö. Mózes I; 
Mózes I, 8, 21.22),

■ a Fiú, a Megváltó és üdvösséget hozó (v.ö. János I. 5, 20),

■ a Szentlélek, a Pártfogó, aki elvezet minden igazságra 
(v.ö. János 16, 13).

Az „Új Apostoli Egyház katekizmusa kérdésekben és válaszokban” című könyv komoly 
módszertani- és didaktikai alapokon nyugvó mű. A 750 kérdés és válasz szinte kézen 
fogja az olvasót, és könnyen érthető módon vezeti egyik kijelentéstől a másikig.
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Hol olvashatunk Isten kinyilatkoztatásairól?
Isten kinyilatkoztatásait a Szentírás közvetíti. „Isten kinyilat-
koztatásai” alatt több mindent értünk:

■ Isten felismerhetővé teszi magát. Feltárja a saját lényét 
(Isten „önmegnyilatkozása“).

■ Isten közvetíti akaratát az embernek. 

■ Isten szeretettel fordul az emberhez, elsősorban igéjével 
és szentségeivel.

Vannak további ismereteink Isten tetteiről?
Igen, az apostoli tisztségben működő Szentlélek által az em-
berek ismereteket és bepillantást kapnak Isten tetteiről, me-
lyek az üdvösség elnyerését szolgálják. A Biblia tartalmazza, a 
Szentlélek pedig feltárja ezeket.

Hogyan kell az embernek fogadnia Isten kinyilatkoz-
tatásait?
Az embernek hinnie kell Istenben és az ő kinyilatkoztatásai-
ban. Az ember kizárólag hittel fogadhatja be az isteni kinyilat-
koztatásokat. Ha hisz, annak számára értékes, és életét megha-
tározza minden, ami isteni. Ha valaki nem hisz Istenben, mint 
Teremtőben, annak szemében például a világmindenség nem 
Isten művét jelenti, melyben megmutatkozik a Teremtő, ha-
nem csak a természet véletlenszerű folyamatának eredményét 
látja benne.

Hogyan jut el az ember a hitre?
A hitet a Szentlélek ajándékozza és erősíti. Ez többek között az 
evangélium hirdetése által történik, a Szentírás alapján.

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde ál-
tal.” Róm. 10, 17

Mi a Szentírás?
A Szentírás – a Biblia – az Isten tetteit, ígéreteit és parancso-
latait tartalmazó írások gyűjteménye. Az Ószövetségből és az 
Újszövetségből áll. A Szentírás közvetíti Isten kinyilatkozta-
tásait, de nem tartalmazza teljességében Isten minden tettét. 
Isten gondoskodott arról, hogy mindaz fennmaradjon, ami az 
emberek üdvössége számára fontos.

A „Bibliai” latin eredetű szó, jelentése „könyvek, könyvteker-
csek”.

Ki a Szentírás szerzője?
A Szentírás szerzője Isten. Emberek, akiket a Szentlélek erre 
ösztönzött (inspirált), lejegyezték mindazt, amit Isten kinyi-
latkoztatott. A bibliai könyvek formáját és kifejezésmódját 
meghatározza írójuk képzeletvilága, valamint az adott korban 
szerzett megtapasztalása.

Az „inspiráció” szó jelentése: „előérzet, ösztönös megérzés”. Az 
isteni inspiráció azt jelenti, hogy a Szentlélek egy embert vala-
mire ösztönöz, valamit közvetít neki.

A bibliai könyvek tartalma hiteles?
Igen, Isten gondoskodott róla, hogy a bibliai könyvek tartalma 
évszázadokon át hamisítatlan maradjon.

Hogy jött létre a bibliai könyvek gyűjteménye?
A bibliai könyvek gyűjteménye az évszázadok folyamán jött 
létre. Létrejötte nem csupán emberi megfontolásnak köszön-
hető, hanem mindenekelőtt Isten akaratának. Az Ószövetség-
ben található keresztény kánon alapja a zsidóság héber káno-
na, melynek írásai nagy valószínűséggel közel 1000 év alatt 
keletkeztek.
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Az evangélium tiszta  
hirdetése

Jean-Luc Schneider főapostol 2014. december 20-án 
nyugdíjazta Heinz Lang apostolt, és utódjaként Thomas 
Deubel körzeti vént iktatta az apostoli tisztségbe. A Tes-
sinben munkálkodó Rolf Camenzind körzeti evangélista a 
püspöki tisztséget kapta.

Heinz Lang apostol 35 éven át tevékenykedett tisztségviselő-
ként, az utolsó nyolc évben apostolként. A főapostol szavai: 
„Annak teljes tisztaságában hirdetted az evangéliumot.” Meg-

köszönte szolgálatát, valamint kihangsúlyozta annak szüksé-
gességét, hogy továbbra is imádkozzon az egyházért, és legyen 
annak példaképe.

Az istentisztelet alapigéje Péter II. 3, 15 volt: „A mi Urunk 
hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok …” Schneider 
főapostol visszautalt a kórus énekére: „Van egy Megváltónk; 
minden ember üdvösségére eljött a földre. Az angyal először a 
pásztoroknak jelent meg a mezőn. Ők egyszerű emberek vol-
tak, különösebb tiszteletnek nem örvendtek. Ma is sok ember 
él a társadalom peremén. Lehet, néha te is úgy érzed, a közös-
ség peremére szorultál, de tudd: A Megváltó érted is eljött!”

Isten türelmét a megváltás lehetőségének és a megtéréshez 

Az ünnepi gyülekezet Zürich-Wiedikon templomában

Körzetünkben
District Apostle Area Switzerlandcommunity
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szükséges időnek kell tekintenünk, fektette a gyülekezet szívé-
be a főapostol. Jóbot idézte: „Ha magam mellett tudlak, akkor 
minden jó”, ami korunkban is időszerű.

A továbbiakban kifejtette: „Az Úr engedélyezi a társadalmi 
fejlődést. Ez mindig negatív?” Isten jóváhagyásával történik, 
és olyan előrelépések is tapasztalhatók, melyek hasznosak az 
egyház számára, pl. a modern kommunikációs eszközök. „In-
formációkat szerzünk mindarról, ami világszerte történik” és: 
„Isten minden embert szeret; meg akarja szabadítani őket. Az 
emberek sokfélék, és mindannyian a felebarátaink, akikhez 
szeretettel és előítéletek nélkül kell közelednünk.”

A főapostol szolgálatra kérte az ukrajnai Anatolij Budnik 
apostolt, akinek gondolatait ukránról németre fordították va-
lamint Heinz Lang apostolt, aki köszönetet mondott a gond-
jaira bízott testvéreknek türelmükért és együttműködésükért. 
Majd hozzáfűzte: „Köszönet illeti a családomat is, különösen 
feleségemet, Elisabethet, gyermekeimet és párjukat. Ők min-
dig, mindenben támogattak. Heinz Lang apostol, utolsó alkalommal aktív apostolként 

az oltárnál

A gyerekek kórusa énekel a sekrestyében a főapostolnak 
és kísérőinek

A gyülekezet az istentisztelet alatt a karzatról nézve

A záró ének, amit a gyerekkórus és a vegyes kórus ad előA kórus zenei előadása az istentiszteleten
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Színes csokor zenéből,  
szavakból és filmből

Ráhangolódásként a 2014.12.24-én Jean-Luc Schneider főa-
postol által, Heinz Lang apostol nyugdíjba iktatásával egy-
bekötött istentiszteletre a fiatalok szimfonikus zenekara és a 
Zürichsee-Kórus szerzett nagy örömöt zenei előadásaival a je-
lenlévő sok vendégnek. Szóban és filmben méltatták a barátok 
és munkatársak az apostol sokéves munkálkodását. Az ünnepi 
óra végén Schneider főapostol kihasználta az alkalmat arra, 
hogy nyug. Leber főapostolt felkérje, befejezésként imádkoz-
zon a gyülekezettel, amit ő szívesen teljesített.A fiatalok szimfonikus zenekar zenészei 

Heinz Lang apostol és felesége örül az előadásoknak Jean-Luc Schneider főapostol szól a jelenlévőkhöz 

A Zürichsee-Kórus énekesei  

community 01/2015 KÖRZETÜNKBEN
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Iulian Rădulescu püspök 
nyugállományba vonult

Iulian Rădulescu püspök számára 2014. december 7. 
nem egy szokásos vasárnapot jelentett. Az istentisztele-
ten, melyet délelőtt Markus Fehlbaum körzeti apostol tar-
tott Bukarestben, sor került a nyugdíjazására.

A körzeti apostol Luk. 1, 28 igéjével szolgált: „Az angyal be-
lépve hozzá így szólt: Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr 
veled van!” Szolgálatában a körzeti apostol kiemelte, milyen 
példamutató volt Mária hite, mennyire befogadta szívébe az 
isteni jövendölést. Rávilágított Krisztus egyházára, melynek 
jelképe Máriát testesíti meg. Példamutatás, aminek ma meg 
kell felelnünk.

Az istentisztelet végén a körzeti apostol nyugdíjazta Rădulescu 
püspököt. Megköszönte a püspök hosszú évekig tartó munkál-
kodását, kívánt neki kellemes és örömteljes nyugdíjas éveket.

Kereken 300 testvér és vendég vett részt az istentiszte-
leten

Markus Fehlbaum körzeti apostol a bukaresti istentiszte-
leten

Csoportkép Rădulescu püspökkel 

Koncert a hála kifejezéseként

Már előző este koncertre került sor a bukaresti újapostoli 
templomban. Énekesek és zenészek örvendeztették meg szép 
zeneművekkel a hangverseny hallgatóságát. Prózai előadások 
is elhangzottak, melyek Rădulescu püspök 24 évi munkálko-
dására emlékeztettek, valamint kiemelték Isten műve iránti 
odaadását és szeretetét. A köszönet feleségének és családjának 
is szólt, akik mindig támogatták feladatának teljesítésében. 

Első püspök Románia számára

Rădulescu püspök és felesége 1990-ben részesült a szent meg-
pecsételésben. Még ugyanebben az évben a lelkészi tisztséget 
kapta. Két évvel később, 1992. december 13-án Richard Fehr 
főapostol Klagenfurtban (Ausztria) a püspöki tisztségbe iktat-
ta, Románia számára elsőként. Rădulescu püspök több mint 
24 évig szolgált tisztségviselőként, ebből 22 évig püspökként. 
A Romániai Új Apostoli Egyháznak jelenleg kereken 100 gyü-
lekezete van 7300 testvérrel, Vasile Cone apostol gondozásá-
ban, akit Titu Anton és Georghe Sapintan püspök támogat.
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Uram, szeretem házadat, 
ahol laksz

Markus Fehlbaum körzeti apostol semmi esetre sem akarta 
megfosztani magát attól a kiváltságtól, hogy ne ő adja át ren-
deltetésének az új templomépületet Bécs Penzing körzetében. 
2014. október 5-én ünnepi istentiszteletet tartott, ami az inter-
neten keresztül Ausztria szerte közvetítésre került a gyüleke-
zetekbe. A körzeti apostol Dávid jól ismert szavaival szolgált, 
melyek Zsol. 26, 8-ban olvashatók: „Uram, szeretem háza-
dat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.” Közel 40 év elteltével 
Bécs-Penzing temploma statikai problémák miatt lebontásra 
ítéltetett, majd sor került újraépítésére. Az intenzív tervezési 
folyamat után 2013 nyarán végre megtörtént az első ásónyom. 

 „Én ezen a kősziklán építem fel egyházamat” (Máté 16, 18-19 
szerint). 

A tervezés során az építészeket Jézusnak ez a kijelentése ve-
zérelte, melyet Máté evangéliumában olvashatunk. Az elő-
térből a 145 ülőhelyet kínáló terembe lépünk. A mennyezet 
ferde elhajlásának köszönhetően a külső fény észak-nyugatról 
az oltár mögötti, 10 méter magasra épített falra áramlik. Az 
előtérből további helyiségek is elérhetők, melyek a gyerekek, 
a hitoktatás és az adminisztrációs központ rendelkezésére áll-
nak, és félemeletenként helyezkednek el. A 75 ülőhelyet kínáló 
gyülekezeti terem mellett, a földszinthez közvetlenül csatlako-

A templom hátsó homlokzata a kerttel éjszaka

Az új templomban tartott felszentelő koncert

zó szabad terület található. A kétszintes előtérből, a galérián 
keresztül érhető el a templom karzata további 30 ülőhellyel.

A nyilvánosság körében igen nagy az érdeklődés az új temp-
lom épület iránt. Ezért 2014. október 15-én és 16-án „Nyílt 
 Napokat”, csúcspontként pedig 2014. október 18-án, szomba-
ton felszentelő koncertet tartottak. Ezen kívül számos rendez-
vényre is sor került, többek között vendégeknek tartott isten-
tiszteletre, orgona hangversenyre és különféle előadásokra. 

A nyilvánosság körében folytatott munka tekintetében nagy 
örömmel tölthet el bennünket a média élénk visszhangja és az 
Új Apostoli Egyház iránt tanúsított érdeklődése. A testvérek 
boldogok, hogy új templomot tudhatnak magukénak.
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Schneider főapostol a Linzi 
Körzetben 

A linzi templomban szombaton átélt „megerősödés órája” 
után vasárnap, 2015.02.15-én Jean-Luc Schneider főa-
postol Welsben, a városháza nagytermében tartott isten-
tiszteletet.

Linz, Salzburg és Karintia körzeteiből érkeztek testvérek Wels-
be. E mellett az istentisztelet képben és hangban, internetes 
közvetítés útján is átélhető volt több gyülekezetben. Az isten-
tisztelet alapjául Zsidó 4, 9.10 bibliai igéje szolgált: „A szomba-
ti nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis 
bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munká-
itól, mint Isten is a magáétól.”

Az istentisztelet előtt a welsi gyülekezet gyermekei előadtak 
egy darabot, melyben bemutatták Jézust és az ő gyermekekhez 
fűződő viszonyát. A főapostol szívélyes köszönetet mondott a 
gyerekeknek, majd az istentisztelet bevezetéseként visszautalt 
az előadásra.

Markus Fehlbaum körzeti apostol és a Svájci Apostoli Körzet 
valamennyi apostola mellett Volker Kühnle (Dél-Németor-
szág) és Peter Klene (Hollandia) apostolok is elkísérték Schne-
ider főapostolt Welsbe.  

Az ünnepi gyülekezet

A főapostol szolgál a testvéreknek Wels dísztermében

KÖRZETÜNKBEN community 01/2015

Gyerekek előadnak egy darabot
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Hírek és információk 
a Svájci  
Apostoli Körzetből 

Az új püspök első istentisztelete  
Carrarában 

Tisztségbe iktatását követően Rolf Camenzind püspök 2015. 
január 18-án a carrarai (Olaszország) gyülekezetben szolgált. 
Az istentisztelet Lukács 8, 1 és 2 verseire épült. Szolgálatában 
a püspök többek között rámutatott arra, hogy az Úr felkészít 
bennünket eljövetelére, és mindannyiunkban éljen a vágy, 
hogy hallgassuk Isten igéjét.

Passuni körzeti apostol Spanyolor-
szágban 
A Zürichben tartott Nemzetközi Körzeti Apostoli Gyűlést 
megelőzően Norberto D. Passuni körzeti apostol március 5-9 
között Spanyolországban tartózkodott. Ezekben a napokban 
meglátogatta Madrid, La Coruña, Carballo és Pontevedra 
gyülekezeteit. Spanyolországban élnek olyan testvérek, akik 
Argentínából költöztek ide. Ennek megfelelően nagy volt az 
öröm mindenhol.

Az új spanyol énekeskönyv
Spanyolországban a testvérek egy ideje az új, közel 300 éne-
ket tartalmazó énekeskönyvből énekelnek. Az énekek közül 
200 a hagyományos gyűjteményből való. 98 darab fordítás egy 
nemzetközi válogatásból, melyek például a német és az angol 
nyelvű énekeskönyvben is megtalálhatók. Az új énekesköny-
vet ugyan Spanyolországban nyomtatták, a minta azonban 
Argentínából érkezett, akárcsak a nyomtatott orgonakönyvek. 

La Palmából Tenerifén és Fuerteven-
turán keresztül Gran Canariára
Markus Fehlbaum körzeti apostol 2014. december 28-án és 
újév napján  Las Tricas gyülekezetében szolgált La Palma szi-
getén. Erhard Suter apostol kíséretében január első hetében a 
körzeti apostol Tenerife-Súr, Tenerife, Fuerteventura és Las 
Palmas (Gran Canaria) gyülekezeteiben tartott istentisztele-
teket. A tenerifei két gyülekezet számára egy-egy evangélistát 
iktatott tisztségbe.

Különösen megható esemény volt az elhunytakért ünnepelt 
szent úrvacsora Fuerteventurában, melynek során imádságá-
ban a körzeti apostol közbenjárt azért a több ezer menekültért, 
akik az elmúlt években úton Afrikából Fuerteventura felé a 
tengerbe fulladtak.

Megbékélési nyilatkozat aláírása
A történelmi dokumentumot mindkét egyház képviselői alá-
írták 2014. november 29-én, szombaton, a düsseldorfi Apos-
toli Közösség épületében megrendezett ünnepségen. A közös 
nyilatkozat kiadása a küldöttek többszöri találkozásának ered-
ménye, célja az Európa apostoli közösségei és az Új Apostoli 
Egyház közötti kapcsolat szorosabbra fűzése.

Camenzind püspök egy gyermeket részesített a szent 
vízkeresztség szentségében

Testvérek Las Tricias gyülekezetéből (La Palma)

Armin Gross apostol (az AG és V. elnöke) aláírja a  
„Megbékélési nyilatkozatot”



misén a Szent Péter Bazilikában, és 2015. január 4-én, vasár-
nap átélt egy istentiszteletet a római újapostoli gyülekezetben. 
Jürg Zbinden apostol Jel. 19, 17 igéjével szolgált a testvéreknek, 
a gyülekezet számára tisztségbe iktatott két lelkészt, egy lélek-
nek pedig a Szentlelket adományozta. Az istentisztelet után 
kellemes együttlét kínált lehetőséget a személyes kapcsolatok 
ápolására.

25 évvel ezelőtt: Első közvetítés  
képben és hangban
A Richard Fehr főapostol által tartott pünkösdi istentisztelet, 
melyen jelen volt a világ összes apostola, a bécsi Austria-Cen-
terből Európa szerte 900 gyülekezetbe került közvetítésre mű-
hold által: 70 fogadóállomás Svájcban, három Magyarorszá-
gon, egy pedig Jugoszláviában állt készen.
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Zenekar biztosítja a zenei keretet

A közvetítő kocsi a bécsi Austria-Center előtt

Italia Sud körzetének testvérei  
Marsico Nuovoban

Ezen a vasárnap reggelen, 2015. február 1-jén, az utolsó helyig 
megtelt a templom Marsico Nuovoban. Jürg Zbinder apostol 
és Rolf Camenzind püspök kíséretében Markus Fehlbaum 
körzeti apostol Ézsaiás 43, 21 igéjével szolgált a testvéreknek 
Italia Sud körzetében: „… a népnek, melyet magamnak for-
máltam, hogy hirdesse dicséretemet.”

Ezen az istentiszteleten a körzeti apostol, majdnem negyven 
évi szolgálat után, nyugállományba helyezte Luigi Sperti kör-
zeti evangélistát, Marsico Nuovo gyülekezetének elöljáróját, és 
egy új elöljárót állított a gyülekezet élére.

A jó kapcsolatokat ápolni kell 

Ezért utazott a „KonzertChor SüdHessen“ január elején máso-
dik alkalommal Rómába, ahol két koncertet adott, énekelt egy 

Nemzetközi
Új Apostoli Egyház

ELŐZETES KÉPEK

2015. május 24. 
Pünkösd 
Lusaka/Zambia

Imprint
Publisher: Jean-Luc Schneider, 
Überlandstrasse 243, CH-8051 Zurich, Switzerland
Verlag Friedrich Bischoff GmbH
Gutleutstrasse 298, 60327 Frankfurt/Main, Germany
Editor: Peter Johanning
Fotos: NAK Schweiz, CNA Italia, INA España, Bernhard  
Holdener, Jonas Spengler, Oliver Rütten, Jessica Krämer


