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In jurul globului

Dragi fraţi şi surori ȋn credinţă din ȋntreaga lume,

este o bucurie pentru mine să vă prezint noua revistă a mem-
brilor Bisericii Nouapostolice „Community”, a cărei primă 
ediţie o citiţi chiar acum; ea va apărea de acum ȋnainte ȋn fie-
care trimestru şi va putea ajunge ȋn fiecare casă nouapostolică 
din toată lumea, tipărită sau online. Titlul ȋn engleză, „Com-
munity”, este semnificativ din trei puncte de vedere:

■ Comunicare (engleză: communication): Noua revistă a 
membrilor trebuie să ne ajute, ca toate informaţiile im-
portante – fie de la serviciile divine, despre ȋnvăţătură, 
actualităţile sau evenimentele bisericeşti – să ajungă la 
dumneavoastră, dragi confraţi.

■ Unitate (engleză: unity): Avem o credinţă şi un ţel. De 
aceea, este important să avem cu toţii aceeaşi poziţie ȋn 
ȋnvăţătură şi ȋn aplicarea ei ȋn viaţa de zi cu zi, aşa cum 
auzim la serviciile divine. Vrem astfel să ȋntărim funda-
mentul bisericii internaţionale şi să promovăm unitatea.

■ Comuniune (engleză: community): Suntem o comuniu-
ne internaţională cu multe diferenţe sociale şi cultura-
le. Relatările unei vieţi de comunitate colorate pe ȋntreg 

globul, trebuie să contribuie la o mai bună cunoaştere şi 
ȋnţelegere ȋntre noi. Comunitatea internaţională trebuie 
să crească şi să se dezvolte şi mai mult decât până acum.

Unora dintre dumneavoastră vă va lipsi poate ediţia revistei 
„Familia noastră”, ȋn limba specifică. Dar noi am constatat, că 
pe această cale, nu mai putem ajunge la atât de mulţi confraţi, 
ca şi ȋn anii trecuţi. De aceea, Adunarea Apostolilor Districtu-
ali din toamna anului 2013, Canada, a decis asupra unui nou 
concept de comunicare. Pe lângă revista membrilor, „Com-
munity”, avem şi revista cu ştiri online, nac.today, care se pre-
ocupă zilnic cu noutăţi din lumea nouapostolică.

Fie ca aceste noutăți – pe lângă moto-ul acestui an – să ȋntă-
rească „bucuria ȋn Hristos” şi să ne ajute să ne apropiem de 
ţelul nostru comun. Sper să putem ȋncepe astfel acest an, care 
nu mai este atât de nou, şi vă doresc pentru lunile care ur-
mează, multă bucurie, creştere ȋn Isus şi binecuvântarea Celui 
preaȋnalt.

Al dumneavoastră,

Jean-Luc Schneider
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Prin încercări, prefacere 
și înnoire

“Să nu vă potriviți chipului veacului 
acestuia, ci să vă prefaceți, prin înoi-
rea minții voastre, ca să puteți deose-
bi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 

plăcută și desăvârșită.”

 Cuvânt biblic din Romani 12,2
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Serviciul divin din 11 ianuarie 2015 de la Luxemburg
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Dragi frați și surori, stimați invitați, de aici și din comunitățile 
care ne urmăriți în direct, mă bucur că mă pot afla astăzi aici, 
la Luxemburg, împreună cu frații mei și cu surorile mele și că 
putem face laolaltă un nou pas în anul acesta, care a fost decla-
rat anul bucuriei în Hristos. Între timp, câteva persoane m-au 
contactat, spunându-mi, ”ia te uită cum a început anul bucu-
riei și ce lucruri se petrec în lume !” Cu toate acestea, dragii 
mei frați și surori, trebuie să rămânem la ceea ce ne-am pro-
pus să facem în acest an : 
să ne bucurăm în Hristos ! 
Putem face cu siguranță 
acest lucru. În primul rând 
pentru că bunul Dumnezeu 
ne va dărui mereu lucruri 
frumoase, asupra cărora 
ne vom bucura. Chiar dacă 
pe fiecare dintre noi îl aș-
teaptă zile grele în acest an, 
totuși ne vom bucura. Nu 
este vorba despre veselie 
și laudă, ci vom putea trăi 
faptul că Domnul ne este 
foarte aproape în special în clipele de încercări. Iar faptul de 
a simți că bunul Dumnezeu este foarte aproape de noi este o 
bucurie deosebită.

Întotdeauna avem motiv de bucurie, atât în zilele bune, cât și 
în cele mai puțin bune, căci Domnul Isus a spus, ”bucurați-vă 
că numele voastre sunt scrise în ceruri”.(Luca 10, 20) Ieri am 
discutat cu copiii despre ceea ce înseamnă cerul. A fost o dis-
cuție interesantă. Nu vreau să intru acum în amănunte, ar fi 
bine să vă gândiți și voi la acest lucru. Ce înseamnă cuvin-
tele ”bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri” ? 
Înseamnă că Domnul Isus a murit pentru noi și că avem acces 
la comuniunea cu Dumnezeu. El s-a dus înaintea noastră să ne 
pregătească calea : ”Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti 
un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde 
sunt Eu, să fiți și voi.”(Ioan 14, 3) Cum ne putem imagina 
așa ceva ? Le-am explicat copiilor că este foarte simplu, de 
exemplu, atunci când rog pe cineva să-mi păstreze un loc la un 
serviciu divin important. Cel pe care l-m rugat pune pe locul 
de lângă el o carte de cântece sau o geantă, în semn că locul 
este ocupat. Dacă cineva întreabă de ce este ocupat locul, per-
soana răspunde că l-a rezervat pentru prietenul său. Iar când 
prietenul sosește, îi spune ”acesta este locul tău” ! La fel face 
și Domnul cu noi. El s-a întors la Tatăl și a rezervat un loc 
pentru tine și pentru mine, spunând ”acesta este locul rezervat 
pentru fratele meu, acesta este pentru sora mea, acesta este 
pentru el sau pentru ea !” Numele noastre sunt scrise în ceruri 
pentru că Domnul Isus a rezervat un loc pentru fiecare dintre 
noi în comuniunea cu Dumnezeu. Dacă ne vom gândi mereu 
la acest lucru, vom avea întotdeauna prilej de bucurie. 

V-am citit la început un cuvânt foarte cunoscut și în același 
timp foarte actual. Pavel le scrie Romanilor, ” să nu vă potri-

viți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea 
minții voastre…” Cuvintele ”veacul acesta” ne fac să ne gân-
dim numaidecât la lucruri rele, la oamenii răi, etc. Dar aici nu 
este vorba despre lucrurile rele , ci despre spiritul timpului. 
Pavel dorește să ne explice că, pe de-o parte, îl avem pe Dum-
nezeu care nu se schimbă niciodată, căci el este perfect. El nu 
se schimbă nicodată sub influența evenimentelor epocii. În tot 
ceea ce face, el nu este influențat de ceea ce se petrece pe pă-

mânt. Așa este Dumnezeu. 
”Căci Eu sunt Domnul, Eu 
nu Mă schimb.”(Maleahi 
3, 6)

Iar pe de altă parte este 
spiritul timpului prezent 
ca expresie a faptului că 
oamenii se schimbă în mod 
continuu. Dați-mi voie 
să amintesc numai două 
puncte : relația cu Dum-
nezeu și relația cu aproa-
pele. Acestea se modifică 

permanent. Dacă unui om îi merge bine, el nu are nevoie de 
Dumnezeu prea des. Dacă îi merge rău, aleargă degrabă la el 
și îl roagă, ”Doamne, trebuie să mă ajuți !” Relațiile oamenilor 
se schimbă în funcție de comportamentul semenilor și de ceea 
ce se petrece pe pământ. Uneori, oamenii sunt buni și amabili, 
iar altădată aproapele este cel mai mare dușman. Este o per-
manentă schimbare sau prefacere. În funcție de ce se petrece 
în lume, relația cu aproapele se schimbă, la fel și relația cu 
adevărul. Pavel spune, ” să nu vă potriviți chipului veacului 
acestuia, … ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu ” ! El 
ne îndeamnă să ne bazăm pe Dumnezeu, să nu ne schimbăm 
după chipul sau spiritul timpurilor actuale, iar relația noas-
tră cu Dumnezeu să rămână neschimbată. Relația noastră cu 
aproapele să nu fie influențată de ceea ce se petrece în lume. 
Punctul nostru de referință trebuie să fie Dumnezeul atotpu-
ternic. Noi ne orientăm în funcție de ceea ce vrea și spune 
Dumnezeu; adevărul lui este adevărul nostru. Să nu ne lăsăm 
influențați de părerile lumești ! Iar dacă lumea întreagă consi-
deră că nu este bine și vede lucrurile altfel, trebuie să spunem 
astfel : ”îmi pare rău, eu mă bazez pe ceea ce spune Dumne-
zeu, iar porunca lui nu se schimbă niciodată, așa că nu pot face 
altfel.” Chiar dacă am fi numai un grup foarte mic, ceea ce nu 
suntem, am face la fel și ne-am baza numai pe Dumnezeu. Nu 
este bine să spunem ”dar toată lumea face altfel și vede altfel”. 
Nu. Pavel spune că trebuie să verificăm singuri și că purtăm 
propria răspundere în acest sens. Fiecare este răspunzător de 
relația pe care o are cu Dumnezeu și cu aproapele. Fiecare 
dintre noi are sarcina de a verifica dacă voia lui coincide cu 
voia lui Dumnezeu. 

”Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, …”. 
Care este voia cea bună ? Pavel spune că binele este Legea lui 
Dumnezeu, și poruncile pe care i le-a dat lui Moise.(Romani 

”Numele noastre sunt scrise 
în ceruri, pentru că Domnul 
Isus a rezervat un loc pentru 
fiecare dintre noi în comuni-

unea cu Dumnezeu.”
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7, 12) Porunca iubirii face parte din Lege. ”Să-l iubești pe 
Dumnezeu” și ”să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți”. Isus 
a explicat foarte clar ce înseamnă să-ți iubești aproapele ca 
pe tine însuți. El a spus, ”tot ce voiți să vă facă vouă oame-
nii, faceți-le și voi la fel.”(Matei 7, 12) Mai clar ca atât nu 
se poate. Lucrul acesta este valabil pentru toate timpurile și 
toate situațiile, chiar și astăzi, în anul 2015, în Europa, Africa, 
în America. Trebuie să ne autoverificăm mereu, dacă respec-
tăm porunca, dacă gândim astfel. Care este voia ”bună” ? Voia 
”bună” este voia sau Legea lui Dumnezeu, cele zece porunci, 
porunca iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. 

În continuare se spune ”ca să puteți deosebi bine voia lui 
Dumnezeu: cea … plăcută”. Aici trebuie să ne punem întreba-
rea, care sunt lucrurile pe placul Domnului.

Uneori, ucenicii credeau că ceea ce făceau era conform cu 
ceea ce se aștepta Isus de la ei să facă, dar se înșelau. Atunci, 
Domnul le-a spus că nu fac bine, iar ucenicii au înțeles care 
era sarcina lor. Sarcina lor era aceea de a urma Legea, de a-i 
sluji Domnului. Sarcina lor era cea de a propovădui și a apă-
ra credința. Înțelegînd ce sarcină aveau, făceau fapte plăcute 
Domnului. Totuși, nu întotdeauna au știut să aleagă ce era mai 
important. Să ne gândim la Petru, care a înțeles că trebuia să-l 
apere pe Isus. Când au venit soldații să-l aresteze pe Dom-
nul, el a ridicat sabia și i-a retezat unui soldat urechea.(Ioan 
18, 10) Isus a fost nevoit să intervină și a spus,: ”nu, acest 
lucru nu este pe placul 
meu, nu în felul acesta 
trebuie să mă aperi. ” Pe 
scurt : faptul de a-l jigni 
pe aproapele nostru, în 
scopul de a propovădui 
sau apăra credința, nu 
este pe placul lui Dum-
nezeu. Să nu uităm ni-
ciodată lucrul acesta în 
cadrul societății în care 
trăim astăzi. Nu este pe placul lui Dumnezeu. 

O altă dată, Ioan a venit la Domnul și i-a spus, ”Învățătorule, 
noi am văzut pe un om scoțând draci în Numele Tău ; și l-am 
oprit, pentrucă nu venea după noi.”(Marcu 9, 38) Ioan a fost 
consternat, dar Domnul i-a spus, ”nu-l opriți, … căci cine nu 
este împotriva noastră, este pentru noi.”(Marcu 9, 40) Cred 

că aceste cuvinte l-au surprins pe Ioan, care era sigur că făcea 
ceva bun. Poate s-a așteptat chiar ca Domnul să-l laude, dar 
Isus a văzut lucrurile cu totul altfel. 

M-am gândit de multe ori la această întâmplare. Au existat 
oameni care nu l-au 
urmat pe Domnul. Ei 
nu au văzut în Domnul 
pe Fiul lui Dumnezeu,  
dar totuși au vrut să 
facă bine, să-i ajute 
pe oameni, au alungat 
duhurile rele, deci au 
înfăptuit minuni. Este 
clar că Dumnezeu a fost 
cu el și l-a folosit drept 

unealtă ca să le facă altora bine, și totuși nu l-a urmat pe Isus. 
Iar Isus a spus că este în ordine. 

Există mulți oameni pe acest pământ care nu împărtășesc cre-
dința noastră, și nici credința în Isus Hristos, Fiul lui Dume-
zeu. Cu toate acestea, ei se străduiesc să-și ajute aproapele și 
să-i slujească lui Dumnezeu. Dumnezeu îi folosește pe acești 

Apostolul Jens Lindemann 
(Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland) 

în timpul conslujirii

”Nu este pe placul lui Dumne-
zeu să ne propovăduim sau 

apărăm credința, jignindu-i pe 
cei din jur.”
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noastră. Noi credem în Isus Hristos, mergem pe calea către 
mântuire. Credem în revenirea lui Hristos și în apostolat. Dar 
pentru că avem această credință, nu trebuie să-i disprețuim 
pe ceilalți, știind că bunul Dumnezeu mai lucrează și prin alți 
oameni, ajutându-i și binecuvântându-i spre a face bine. Este 
pe placul lui Dumnezeu dacă îi respectăm. 

Altă dată, Ioan a văzut că Isus nu a fost primit în Samaria și a 
spus, ”Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și 
să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” (Luca 9, 54) Dar Isus l-a certat. 
Nu i-a plăcut. El nu a vrut să îi forțeze pe oameni prin amenin-
țări, ca să-l primească, spunându-le, ”dacă nu faceți astfel, va 
cădea foc din cer peste voi.” 

A-i convinge pe oameni prin amenințări sau prin a le face frică 
nu este pe placul lui Dumnezeu. Trebuie să-i iubim pe Dum-
nezeu și pe aproapele ! Porunca aceasta trebuie să fie înțeleasă 
corect și apoi aplicată corect. Domnul Isus a explicat foarte 
clar : relația noastră cu Dumnezeu depinde de relația noastră 
cu aproapele. Nu-l putem despărți pe Dumnezeu de aproape-

sus: coriștii corului mixt
stânga: apostolul Rudolf Kainz (Austria) conslujește

oameni drept unelte spre a face bine. Nu ar fi pe placul lui, 
dacă nu am aprecia acești oameni, dacă i-am disprețui sau 
i-am îndepărta. Nu sunt cuvintele mele, ci ale Domnului. 

Aprecierea acestor oameni nu schimbă cu nimic credința 
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le nostru. El a explicat acest lucru prin următoarele cuvinte : 
”Așa că, dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte 
că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înain-
tea altarului, și du-te întâi și împacă-te cu fratele tău ; apoi 
vino de adu-ți darul.”(Matei 5, 23.24) Nu putem să-i slujim 
lui Dumnezeu și totodată să-l disprețuim pe aproapele, sau să 
trăim în dușmănie cu el. Dragostea 
pentru Dumnezeu și dragostea pen-
tru aproapele sunt strâns unite. 

Isus a mai explicat de asemenea 
foarte clar că nu ne putem alege 
aproapele. Ar fi bine dacă aș putea 
să aleg, pe cine vreau să iubesc. 
Domnul hotărăște care este aproa-
pele tău ! Aproapele este cel bolnav, 
cel din închisoare, străinul care este 
atât de diferit de noi, care are o altă 
cultură, o altă credință, o altă con-
cepție, omul pe care Dumnezeu l-a 

așezat să stea lângă tine. (Matei 25, 35-40) Pe acela trebuie 
să-l iubești ! Tu nu poți hotărî singur cine este aproapele tău. 
Aproapele este cel pe care l-a pus Dumnezeu lângă tine. Si-
gur că dacă aproapele se află într-o țară îndepărtată, este ușor 
să-i iubești. Dar Dumnezeu ți-a dat poate acum aproapele în 
apropiere, prin bolnavul, săracul, deținutul, străinul din satul 

În dreapta: apostolul patriarh 
Jean-Luc Schneider după ser-
viciul divin împreună cu frații și 
surorile

jos: corul mixt interpretează cân-
tece în timpul serviciului divin
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tău, sau din orașul tău. Așa a vrut Dumnezeu. El este acum 
aproapele tău. Iar tu trebuie să verifici ce este pe placul lui 
Dumnezeu! 

Observăm, deci, următorul lucru : credința noastră, cea nou-
apostolică, este foarte concretă, și poate fi aplicată în practică. 
Astfel, trebuie să-l iubim pe omul pe care Dumnezeu îl așează 
lângă noi ! 

Isus a mai arătat de asemenea că slujirea aproapelui nu poate 
înlocui slujirea lui Dumnezeu. Ambele sunt importante. Unii 
oameni cred că dacă îi slujesc aproapelui, nu mai este nevo-
ie să-i slujească lui Dumezeu. Nu este posibil. Știți că atunci 
când Maria a vrut să-i ungă picioarele Domnului cu un ulei 
de mare preț (mir de nard curat), unul dintre ucenici a spus, 
”de ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei, și să se fi dat 
săracilor ?” Dar Isus a spus, ”lasă-o în pace ; căci ea l-a păstrat 
pentru ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu 
voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna.”(Ioan 12, 1-8) Sluji-
rea aproapelui nu poate să înlocuiască slujirea lui Dumnezeu. 
Trebuie să facem amândouă aceste activități de slujire. Așa 
este pe placul lui Dumnezeu. 

”Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea … desă-
vârșită.” Dumnezeu este desăvârșit, el nu are nevoie să se 
schimbe sau să se adapteze. Dar noi nu suntem desăvârșiți și 
trebuie să ne autoverificăm permanent : cum trebuie să mă mai 
schimb ? Nu pentru a mă adapta spiritului vremurilor actuale, 
ci pentru a mă putea măsura cu desăvârșirea lui Dumnezeu. 
Trebuie să ne verificăm permanent, iar acest lucru trebuie să-l 
facă atât biserica, cât și fiecare dintre noi. Care este voia lui 
Dumnezeu ? Ce vrea Isus Hristos ? Uneori trebuie să recu-
perăm unele lucruri, lucruri pe care nu le-am înțeles, sau pe 
care le-am înțeles prea târziu, iar acum am rămas în urmă. 
Nici Petru nu a înțeles întotdeauna voia lui Dumnezeu și a 
crezut că mântuirea era destinată numai poporului evreu. Ast-
fel, când i-a trimis pentru prima oară pe apostoli să propovă-
duiască credința, le-a spus să se ducă la copiii casei lui Israel, 
nu la samariteni. (Matei 10, 5) Apoi, Dumnezeu i-a arătat că 
trebuie să se ducă și la păgâni și a fost nevoit să-și schimbe 
părerea. La fel este și în cazul bisericii. Trebuie să verificăm 
permanent, dacă învățătura corespunde voinței lui Dumnezeu, 
dacă trebuie să schimbăm unele lucruri. Dacă vom putea re-
cunoaște că îl putem înțelege pe Domnul Isus mult mai bine, 
atunci trebuie să ne schimbăm, să ne prefacem, să ne adaptăm, 
deoarece ne dăm seama că ceea ce am predicat mai înainte nu 
mai corespunde cu voia lui Dumnezeu. Nu erau lucruri false, 
dar recunoaștem între timp că voia lui Dumnezeu progresează 
și ea, iar noi, oamenii mărunți, trebuie să ținem pasul cu aceste 
schimbări. 

Iar ceea ce este valabil pentru biserică, este valabil și pentru 
fiecare dintre noi. Nu este bine să urmăm tradițiile din obișnu-
ință sau rigiditate, considerând că așa am făcut întotdeauna și 
că, prin urmare,vom face la fel pe viitor. Trebuie să ne punem 

CORE THOUGHTS

Relația nostră cu Dumnezeu și cu aproapele nos-
tru nu trebuie să fie influențată de evenimentele din 
jur. Noi ne orientăm după voia lui Dumnezeu și o 
împlinim astfel:

 ■ îl iubim pe Dumnezeu și îl iubim pe aproapele 
nostru

 ■ dovedim toleranță și respect față de ceilalți 
oameni

 ■ suntem de acord să ne îndreptăm, pentru a 
putea dobândi desăvârșirea.

întotdeauna întrebarea, care este poziția noastră față de Dum-
nezeu, față de aproapele ? Ce pot sau ce trebuie să prefac sau 
să schimb ? Uneori sunt lucruri grele de schimbat, dar este 
necesar. 

Pentru unii, schimbările sunt un motiv de supărare, dar pentru 
cei credincioși, care iau aceste schimbări foarte în serios, ele 
sunt un adevărat izvor de mare bucurie, deoarece văd un sens 
profund în efortul de a se schimba, a se adapta, a verifica. 
Pentru simplul motiv că Domnul Isus va spune, ”acest lucru 
îmi este plăcut și te binecuvântez !”
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Catehismul – întrebări 
și răspunsuri 

Numai cine cunoaște foarte bine învățătura, o poate da mai 
departe. Totuși, nu este suficient numai să o cunoști, ci trebuie 
și să fii convins de ideile ei. În acest sens, el a vorbit despre 
lucrarea ”Catehismul Bisericii Nouapostolice – întrebări și 
răspunsuri”, care va apare în curând, și care explică învățătura 
noastră într-un mod foarte clar. 

Prin editarea în anul 2015 a lucrării ”Catehismul Bisericii No-
uapostolice – întrebări și răspunsuri” vom avea la dispoziție 
două forme ale aceleiași lucrări, care îndeplinesc cerințe di-
ferite. 

La puțin timp după apariția în 2012 a lucrării ”Catehismul” în 
limbile principale, au urmat mai multe traduceri în alte limbi. 
În afară de ediția tipărită, ”Catehismul” a mai apărut și în for-
mă electronică. Pe lângă aceasta, au fost alcătuite și variante 
pentru internet. Formele moderne ale ”Catehismului” au fost 
”Catehismul-App” pentru smartphones și tablets. Toate aceste 
variante au texte identice. 

Apostolul patriarh Leber a ținut mult să se realizeze și o versi-
une deosebită a ”Catehismului”, care să fie folosită în scopul 
predării învățăturii. Această versiune este menită să ușureze 

”O biserică care își uită învățătura este o biserică slabă”. O afirmație făcută de apos-
tolul nostru patriarh în cadrul serviciului divin ținut la Toulouse, prin care explică clar, 
cât de important este ca toți creștinii nouapostolici să cunoască învățătura credinței. 
Prin aceasta, el i-a îndemnat cu căldură pe frați și surori, să-și dea toată osteneala 
ca să-și însușească învățătura Bisericii Nouapostolice. 
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înțelegerea unor noțiuni mai dificile. Lucrarea recentă a ”Ca-
tehismului” sub forma de întrebări și răspunsuri slujește aces-
tui scop. La efectuarea acestei lucrări, textul versiunii lungi a 
”Catehismului” a fost prelucrat sub forma unui număr de 750 
de întrebări și răspunsuri. Forma lucrării este foarte accesibilă, 
putând fi folosită cu succes la cursurile de pregătire a slujito-
rilor și în cadrul învățământului religios. 

De ce ”întrebări și răspunsuri?”
Această formă de întrebări și răspunsuri este întrebuințată în 
Catehismul creștin de secole, având și în biserica noastră o 
tradiție îndelungată. Este vorba despre o metodă didactică cu 
rezultate foarte bune. În cadrul învățământului pentru con-
firmanți este folosită de mult timp. De aceea, ”Catehismul 
Bisericii Nouapostolice – întrebări și răspunsuri” va sluji de 
acum înainte drept material de predat la învățământul religios. 
De asemenea, lucrarea este foarte indicată la transmiterea în-
vățăturii creștine în general și a învățăturii specifice bisericii 
noastre. 

La propunerea apostolului patriarh Leber, lucrarea ”Catehis-
mul Bisericii Nouapostolice – întrebări și răspunsuri” a fost 
supusă unui test de verificare. Au fost prelucrate trei capitole 
cu întrebări și răspunsuri, după care au fost întrebuințate la 
învățământul pentru confirmanți. Testele au avut loc în Africa 
unde trăiesc majoritatea membrilor bisericii noastre. 

La alcătuirea lucrării s-a urmărit în special faptul ca citito-
rul să poată parcurge cu ușurință textul. Astfel, textul conține 
multe citate biblice complete. Ele oferă avantajul de a putea 
citi fragmente din Biblie, fără a deține o Biblie proprie. Lucrul 
acesta este important în deosebi pentru țările în care nu oricine 
poate avea o Biblie. În felul acesta, lucrarea nu slujește numai 
cunoașterii învățăturii credinței noastre, ci oferă totodată o 
privire de ansamblu asupra importantelor afirmații din Sfânta 
Scriptură cu privire la învățătura noastră. 

În lucrare sunt explicate foarte amănunțit anumite noțiuni pe 
care nu oricine le înțelege. Pentru a putea întrebuința lucrarea 
în combinație cu ”Catehismul Bisericii Nouapostolice”, ea 
este alcătuită după forma acesteia. Astfel, ”Catehismul Bise-
ricii Nouapostolice – întrebări și răspunsuri” poate fi întrebu-
ințat și ca manual cu teme pe lângă Catehism. La nevoie, el 
poate fi folosit și în scopul studiului individual al conținutului 
Catehismului. 

Un țel important în alcătuirea acestei lucrări l-a constituit cla-
ritatea explicațiilor, pentru o înțelegere cât mai bună a ideilor 
prezentate. Spre a putea realiza acest lucru, am folosit urmă-
toarele mijloace:

■ Prin succederea întrebărilor și răspunsurilor, cititorul 
este luat de mână și este condus cu ușurință prin tot ma-
terialul

■ Pentru a putea pătrunde cu ușurință în înțelesul complex 
al unor teme, întrebările și răspunsurile se referă la câte 
o singură idee. Astfel, explicațiile sunt scurte și ușor de 
reținut. 

■ În text se folosește o exprimare ușor de înțeles, fără ter-
meni de specialitate.

■ S-a evitat relatarea numeroaselor idei precedente care au 
dus la învățătura finală și a multor altor detalii

■ În cazul anumitor noțiuni, s-au preluat explicații din Ca-
tehism sau s-au dat explicații mai pe larg. 

Imaginile alese ne invită să reflectăm. Unele dintre ele accen-
tuează idea exprimată în textul la care se referă, iar altele sunt 
simple ilustrații. În felul acesta iau naștere spații libere în ca-
drul textului dens, ceea ce duce la lectura mai plăcută și mai 
ușoară a lucrării. 

Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider a urmărit permanent 
cu mult interes munca de redactare a lucrării ”Catehismul Bi-
sericii Nouapostolice – întrebări și răspunsuri” și li se adre-
sează cititorilor în introducerea la această lucrare prin urmă-
toarele cuvinte:

”La fel ca și Catehismul Bisericii Nouapostolice, lucrarea 
Catehismului este o chemare adresată tuturor creștinilor no-
uapostolici de a se ocupa intens cu ideile credinței lor. Ea îi 
invită pe toți cei interesați să facă cunoștință cu învățătura 
credinței nouapostolice. Fie ca prin citirea acestei lucrări să 
primim multă binecuvântare!”

Casetă tehnică
Editor: Jean-Luc Schneider, 
Überlandstrasse 243, CH-8051 Zürich, Elveția
Editura Friedrich Bischoff GmbH
Gutleutstrasse 298, 60327 Frankfurt/Main, Germania
Editor: Peter Johanning
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Capitolul 1: 
Revelarea lui Dumnezeu

Care este originea credinţei ȋn Dumnezeu?
Originea credinţei este Dumnezeu ȋnsuşi. El se lasă cunoscut 
de către oameni: El „se revelează”. Astfel, Dumnezeu i-a ară-
tat omului că, ȋntr-adevăr, El este. Dumnezeu nu se ascunde, 
ci îi lasă pe oameni să-l cunoască, astfel ȋncât ei să poată vorbi 
despre El şi crede ȋn El.

„Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este des-
coperit ȋn ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. In adevăr, ȋn-
suşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea 
Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cȋnd te uiţi cu băgare 
de seamă la ele ...” Romani 1,19.20

Cum se revelează Dumnezeu?
Dumnezeu se revelează ȋn diferite moduri, ȋn natură şi ȋn ca-
drul istoriei.

Cum se revelează Dumnezeu ȋn natură?
Dumnezeu se arată ȋn natură drept Creator: al Universului, a 
oamenilor, animalelor şi plantelor.

„Din locaşul Tău cel ȋnalt Tu uzi munţii; şi se satură pămȋntul 
de rodul lucrărilor Tale. Tu faci să crească iarba pentru vite, 
şi verdeţuri pentru nevoile omului, ca pămȋntul să dea hrană 
...” Psalm 104,13.14

Ca ce anume se lasă Dumnezeu cunoscut?
Dumnezeu este o fiinţă spirituală. El se lasă cunoscut ca Dum-
nezeu

■ Tatăl, creatorul şi păzitorul creaţiei (Genesa 1; Genesa 
8,21.22),

■ Fiul, salvatorul şi aducătorul mântuirii (1Ioan 5,20),

■ Sfântul Duh, mângâietorul, care duce la adevăr (Ioan 
16,13).

Unde sunt păstrate revelările lui Dumnezeu?
Revelările Lui sunt păstrate ȋn Sfânta Scriptură. Prin „revelă-
rile lui Dumnezeu” ȋnţelegem următoarele:

„Catehismul Bisericii Nouapostolice, ȋn ȋntrebări şi răspunsuri” este conceput ȋntr-o 
formă metodico-didactică. Cu ajutorul celor 750 de ȋntrebări şi răspunsuri, cititorul 
este ȋndrumat foarte uşor de la o ȋntrebare sau afirmaţie la alta.
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■ Dumnezeu se lasă cunoscut. El dă informaţii despre sine 
(„auto-revelarea” lui Dumnezeu).

■ Dumnezeu le ȋmpărtăşeşte oamenilor voia Lui.

■ Dumnezeu ȋi ȋntâmpină pe oameni cu dragostea Lui, ȋn 
special prin cuvântul Său şi sacramente.

Mai cunoaştem ceva despre acţiunile divine?
Da, prin lucrarea Sfântului Duh ȋn apostolat, oamenii primesc 
cunoaştere şi perspective cu privire la acţiunile lui Dumnezeu, 
spre mântuirea oamenilor. Biblia prefigurează aceste lucruri, 
care sunt mai apoi dezvăluite prin Sfântul Duh.

Ce atitudine ar trebui să aibă omul faţă de revelările 
lui Dumnezeu?
Omul trebuie să creadă ȋn Dumnezeu şi ȋn revelările Lui. Doar 
prin credinţă poate omul să ȋnţeleagă revelările divine. Dacă el 
crede, divinitatea va fi valoroasă şi hotărâtoare ȋn viaţa lui. De 
exemplu, pentru cineva care nu crede ȋn Dumnezeu drept Cre-
ator, Universul nu reprezintă lucrarea lui Dumnezeu prin care 
El ni se dezvăluie, ci este doar rezultatul proceselor naturii.

Cum ajunge omul să creadă?
Credinţa este dăruită şi ȋntărită de Sfântul Duh. Acest lucru se 
ȋntâmplă prin predicarea Evangheliei pe baza Sfintei Scripturi.

„Astfel, credinţa vine ȋn urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvȋntul lui Hristos.” Romani 10,17

Ce este Sfânta Scriptură?
Sfânta Scriptură – Biblia – reprezintă colecţia de scrieri refe-
ritoare la acţiunile, profețiile și poruncile lui Dumnezeu. Ea 
este alcătuită din Vechiul şi Noul Testament. Sfânta Scriptură 
mărturiseşte despre revelările lui Dumnezeu, şi totuşi ea nu 
este o relatare absolut completă a tuturor faptelor Lui. Dar 
Dumnezeu a avut grijă să se păstreze ceea ce este important 
pentru mântuirea oamenilor.

„Biblie” este derivat de la latinescul „biblia” şi ȋnseamnă 
„cărţi, pergamente”.

Cine este autorul Sfintei Scripturi?
Autorul Sfintei Scripturi este Dumnezeu. Oamenii pe care i-a 
inspirat Sfântul Duh, au scris ceea ce le-a revelat Dumnezeu. 
Din punct de vedere al formei şi al modului de exprimare, 
cărţile biblice sunt marcate de autorii acelor vremuri şi de con-
cepţiile şi experienţele perioadei ȋn care au trăit.

„Inspiraţie” mai ȋnseamnă: „impuls, revitalizare”. Inspiraţia 
divină ȋnseamnă că Sfântul Duh ȋl impulsionează pe om la 
ceva, ȋi transmite ceva.

Se poate spune că textele cărților biblice au fost 
transmise în mod credibil?
Da, Dumnezeu a avut grijă ca textele cărţilor biblice să rămâ-
nă nefalsificate timp de secole ȋntregi.

Cum a luat naştere colecţia de cărţi biblice?
Scrierile biblice au fost culese pe parcursul secolelor. Mate-
rializarea acestei colecţii nu se datorează doar oamenilor, ci, 
ȋnainte de toate, voinţei divine. Canonul creştin al Vechiului 
Testament se bazează pe canonul ebraic al iudaismului, al că-
rui scrieri se presupune că au luat naştere ȋntr-un interval de 
o mie de ani.
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Evanghelia predicată în 
mod autentic 

La data de 21 decembrie 2014 apostolul patriarh Jean-
Luc Schneider l-a pensionat pe apostolul Heinz Lang și 
l-a numit în locul acestuia pe prezbiterul districtual Tho-
mas Deubel, în slujba de apostol. Evanghelistul distric-
tual Rolf Camenzind din Ticino a fost numit în funcția de 
episcop. 

Apostolul Heinz Lang a activat ca slujitor bisericesc timp 
de 35 de ani, dintre care ultimii opt ani în slujba de apostol. 
Apostolul patriarh i-a adresat următoarele cuvinte: ”ai pre-
dicat Evanghelia în mod autentic.” I-a mulțumit apoi pentru 
munca de slujire și a subliniat faptul că biserica are în conti-

nuare nevoie de el, apostolul fiind un exemplu pentru ceilalți 
prin calitatea lui deosebită de a se ruga pentru alții.

La baza serviciului divin a fost ales un cuvânt din 2 Petru 3, 
15: ”… îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire”. 
Apostolul patriarh Schneider s-a referit la început la cuvinte-
le cântecului interpretat de cor : ”avem un Mântuitor care a 
venit pe pământ pentru a-i mântui pe toți oamenii. Îngerul li 
s-a arătat mai întâi păstorilor de pe câmp. Erau niște oameni 
obișnuiți, fără faimă. Astăzi există de asemenea mulți oameni 
aflați la marginea societății. Chiar dacă ne simțim uneori la 
marginea societății, Mântuitorul a venit în lume pentru fiecare 
dintre noi.”

Răbdarea lui Dumnezeu constituie o șansă de salvare și o peri-
oadă de îndreptare, i-a spus apostolul patriarh comunității. El 
l-a citat apoi pe Iov : ”chiar dacă nu te am decât pe tine, totul 

Comunitatea festivă în biserica Zürich-Wiedikon

LOCALcommunity Districtul apostolic Elveția
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este bine” - un semn de maturitate. Și, ”Domnul are nevoie de 
oameni-exemplu”, chiar și în zilele noastre. 

În continuare el a adăugat: ”Domnul îngăduie dezvoltarea 
societății așa cum este. Sunt oare întotdeauna numai aspecte 
negative?” Există totuși și un anumit progres de care biserica 
poate profita, de exemplu mijloacele de comunicare moderne. 
”Suntem mereu informați despre tot ce se petrece în lume, pe 
tot globul.” Și, ”Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și dorește 
să-i salveze. Oamenii sunt foarte diferiți, dar fiecare este totuși 
aproapele nostru și trebuie să ne purtăm cu ei cu dragoste și 
fără prejudecăți.”

Au conslujit apostolii Anatolij Budnik din Ucraina, a cărui 
predică a fost tradusă din limba ucraineană în limba germană, 
precum și apostolul Heinz Lang, care le-a mulțumit fraților și 
surorilor pentru răbdarea avută cu el și pentru munca depusă 
în lucrarea lui Dumnezeu. El a continuat, spunând : ”mulțu-
mesc de asemenea familiei mele, care m-a sprijinit întotdeau-
na, în deosebi soției mele Elisabeth, copiilor mei și parteneri-
lor lor de viață.” 

Apostolul Heinz Lang pentru ultima oară activ, la altar

Corul de copii cântă în camera preoților pentru apostolul 
patriarh și însoțitorii lui

Comunitatea în timpul serviciului divin, văzută de sus

Cântecul de încheiere a fost interpretat de corul de copii 
împreună cu corul mixt

Corul interpretează un cântec
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Un buchet colorat de  
muzică, cuvânt şi film

Ca pregătire pentru Serviciul Divin din 21.12.2014 cu aposto-
lul patriarh Jean-Luc Schneider şi pentru pensionarea aposto-
lului Heinz Lang, orchestra simfonică a tinerilor şi corul din 
Zürichsee i-au încântat pe numeroșii oaspeţi cu aportul lor 
muzical. Prietenii şi apropiaţii au sărbătorit prin cuvinte fru-
moase şi diferite filme activitatea ȋndelungată a apostolului. 
La finalul acestei ore, apostolul patriarh Schneider a profitat 
de ocazie şi l-a rugat pe apostolul patriarh la pensie, Leber, să 
rostească rugăciunea de final, ceea ce a şi făcut cu mare drag.Instrumentiștii orchestrei simfonice a tinerilor

Apostolul Heinz Lang și soţia lui se bucură de reprezenta-
ţiile festive

Apostolul patriarh le vorbește celor prezenţi

Corul din Zürichsee

community 01/2015REGIONAL
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Episcopul Iulian Rădulescu 
iese la pensie

Pentru episcopul Iulian Rădulescu, 7 decembrie 2014 
nu a fost o zi de duminică ca oricare alta. La Serviciul 
Divin ţinut de apostolul districtual Markus Fehlbaum la 
Bucureşti ȋn acea dimineaţă, episcopul a ieşit la pensie.

Apostolul districtual a slujit cu un cuvânt din Luca 1, 28: „Ȋn-
gerul a intrat le ea, şi a zis: Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut 
mare har; Domnul este cu tine!” Apostolul districtual a sub-
liniat ȋn slujirea lui, cât de exemplară a fost credinţa Mariei 
şi cum a păstrat ea ȋn inima ei profeţia divină. Acest lucru 
este reprezentativ pentru biserica lui Hristos, iar Maria este un 
simbol, un exemplu pe care astăzi ar trebui să ȋl urmăm. 

La finalul Serviciului Divin, apostolul districtual l-a pensionat 
pe episcopul Rădulescu. El i-a mulţumit episcopului pentru 
activitatea lui ȋndelungată şi i-a urat o pensionare plăcută şi 
fericită.

Aproximativ 300 de confraţi și oapeţi au participat la 
Serviciul Divin

Apostolul districtual Markus Fehlbaum în timpul Serviciu-
lui Divin la București

Poză de grup cu episcopul Rădulescu

Un concert ca exprimare a recunoştinţei 

In seara precedentă, ȋn Biserica Nouapostolică din Bucureşti 
a avut loc un concert. Cântăreţi, cântăreţe şi instrumentişti au 
ȋncântat participanţii cu reprezentaţii muzicale deosebite. In-
tre timp, ne-am amintit de lucrarea de 24 de ani a episcopului 
Rădulescu, de dăruirea şi dragostea lui pentru opera lui Dum-
nezeu. Soţiei şi familiei li s-au adus de asemenea mulţumiri, 
pentru susţinerea constantă ȋn sarcinile sale.

Primul episcop pentru România

Episcopul Rădulescu şi soţia lui au primit ȋn anul 1990 sacra-
mentul Sfintei pecetluiri. In acelaşi an, el a primit ȋnsărcinarea 
de preot. Doi ani mai târziu, ȋn data de 13 decembrie 1992, 
ȋn cadrul unui Serviciu Divin din Klagenfurt (Austria), a fost 
ȋnsărcinat de apostolul patriarh Richard Fehr ca prim episcop 
pentru România. Episcopul Rădulescu a slujit mai bine de 24 
de ani ca slujitor, dintre care 22 de ani ca episcop. Biserica 
Nouapostolică din România cuprinde astăzi aproximativ 100 
de comunităţi, cu cca. 7300 de confraţi, ȋngrijiţi de apostolul 
Vasile Cone, susţinut la rândul său de episcopii Titu Anton şi 
Gheorghe Săpȋnţan.
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Doamne, eu iubesc locașul 
Casei Tale

Apostolul districtual Markus Fehlbaum a dat în folosință bise-
rica nou construită în Viena Penzing. Pe 5 octombrie 2014 el a 
ținut un serviciu divin festiv care a fost transmis pentru prima 
oară prin internet în mai multe comunități de pe teritoriul Aus-
triei. Apostolul districtual a slujit cu un cuvânt cunoscut al lui 
David, din Psalmii 26, 8 : ”Doamne, eu iubesc locașul Casei 
Tale, și locul în care locuiește slava Ta.”

După 40 de ani, datorită unor probleme de statică, biserica din 
Viena-Penzing a trebuit să fie dărâmată și construită din nou. 
După o muncă intensă de efectuare a planurilor, s-au început 
lucrările de construcție în vara anului 2013. 

”Pe această piatră voi zidi Biserica Mea”(Matei 16, 18.19).

Aceste cuvinte ale lui Isus din Evanghelia după Matei l-au 
călăuzit pe arhitect în munca de concepere. Din holul de la 
intrare se ajunge în sala bisericii cu 145 de locuri. Prin fe-
reastra oblică aflată aproape de tavan, lumina venită dinspre 
nord-vest inundă biserica, căzând direct pe peretele înclinat 
și înalt de zece metri din spatele altarului. Din hol se ajunge 
în celelalte încăperi destinate comunității, și anume camera 
pentru copii, pentru învățământul religios și administrație. De 
la parter se ajunge direct în sala bisericii cu o capacitate de 75 

Spatele bisericii și grădina în timpul nopții

Concertul de inaugurare din biserica cea nouă

de locuri. Din hol se ajunge pe o scară la etajul întâi, unde se 
află alte 30 de locuri. 

Datorită marelui interes al publicului față de noua biserică au 
fost organizate pe 15 și 16 octombrie 2014 două zile a ușilor 
deschise. Punctul culminant l-a reprezentat un concert de in-
augurare desfășurat în ziua de sâmbătă 18 octombrie. Pe lângă 
aceasta, au mai avut loc diferite alte evenimente, printre care 
un serviciu divin pentru invitați, un concert de orgă și vizi-
tări ale clădirii bisericii. În urma activității depuse de serviciul 
pentru relații publice, inaugurarea bisericii a avut răsunet în 
medii, iar interesul dovedit pentru Biserica Nouapostolică a 
produs în rândul nostru multă bucurie. Frații și surorile sunt 
bucuroși să aibă o nouă casă a lui Dumnezeu. 
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Apostolul patriarh  
Schneider ȋn districtul Linz

După o oră de rugăciune sâmbătă seara, ȋn biserica din 
Linz, duminică a avut loc un Serviciu Divin cu apostolul 
patriarh, Jean-Luc Schneider, ȋn sala de evenimente din 
Wels.

Confraţi din districtele Linz, Salzburg şi Kärnten au ocupat 
ȋntreaga sală de evenimente din oraşul Wels. Mai mult de atât, 
acest Serviciu Divin a fost transmis cu imagine şi sunet prin 
internet, ȋn mai multe comunităţi. Serviciul Divin s-a bazat 
pe cuvântul din Evrei 4,9.10: „Rămȋne dar o odihnă ca cea 
de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră ȋn 
odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit 
Dumnezeu de lucrările Sale.”

Inainte de Serviciul Divin, copiii din comunitatea nouaposto-
lică Wels au jucat o piesă de teatru, ȋn cadrul căreia au temati-
zat relaţia dintre Isus şi copii. Apostolul patriarh le-a mulţumit 
copiilor şi a abordat această piesă de teatru la ȋnceputul Ser-
viciului Divin.

Impreună cu apostolul patriarh au fost apostolul districtual 
Markus Fehlbaum, toţi apostolii din zona districtuală a Elve-
ţiei, apostolii Volker Kühnle (sudul Germaniei) şi Peter Klene 
(Olanda).

Comunitatea festivă

Apostolul patriarh le slujește confraţilor din Wels

Copiii interpretează o scenetă
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Ştiri scurte  
din zona de lucru a aposto-
lului districtual, Elveţia

Primul serviciu divin al noului  
episcop la Carrara

Pentru prima dată de la numirea sa în funcție, episcopul Rolf 
Camenzind, a slujit pe data de 18 ianuarie 2015 în comuni-
tatea Carrara (Italia). Ideea de bază a serviciului divin a fost 
constituită de cuvântul biblic din Luca 8,1 si 2. Episcopul a 
subliniat, printre altele, că Domnul, pregătirea pentru reveni-
rea Lui trebuie să fie prezente în inimile fiecăruia dintre noi. 

Apostolul districtual Passuni în  
Spania
Înainte de începutul întâlnirii internaționale a apostolilor dis-
trictuali la Zürich, apostolul disctrictual Norberto D. Passuni a 
vizitat Spania din 5 până în 9 martie. În acest timp el a vizitat 
comunitățiile din Madrid, La Coruña, Carballo și Pontevedra. 
Un număr mare de frați și surori din Spania s-au mutat aici din 
Argentina. Peste tot bucuria a fost deosebit de mare. 

Cartea nouă de cântece ȋn spaniolă
Fraţii şi surorile din Spania cântă de puţină vreme dintr-o carte 
nouă de cântece, cu aproape 300 de cântece. 200 dintre ele 
sunt specifice ţării. 98 sunt traduceri dintr-o selecţie internaţi-
onală, care se regăseşte de exemplu şi ȋn cărţile de cântece ȋn 
germană şi engleză. Cărţile noi au fost tipărite ȋn Spania, ȋnsă 
modelul a fost preluat din Argentina, la fel şi cartea tipărită 
pentru orgă.

Din La Palma până în Tenerife și din 
Fuerteventura până în Gran Canaria 
Pe data de 28 decembrie 2014 și în prima zi a noului an 2015, 
apostolul districtual Markus Fehlbaum a slujit în comunitatea 
Las Tricias pe insula La Palma. În prima săptămână din ianu-
arie a noului an, apostolul districtual, însotit de către apostolul 
Erhard Suter a ținut servicii divine în comunitățiile Teneri-
fe-Sud, Tenerife, Fuerteventura și Las Palmas (Cran Canaria). 
Pentru ambele comunități din Tenerife a numit câte un evan-
ghelist.

Un moment deosebit de emoționant a fost sărbătorirea Sfin-
tei Cine pentru răposați în Fuerteventura, când s-a amintit de 
miile de refugiați care s-au înnecat în ultimii ani încercând să 
treacă marea din Africa către Fuerteventura.

Iscălirea declarației de împăcare
Documentul istoric a fost iscălit de către reprezentanții ambe-
lor biserici, în ziua de sâmbătă 29 noiembrie 2014, în cadrul 
unei festivități desfășurate în comuniunea apostolică din Düs-
seldorf. Declarația comună este rezultatul mai multor întâlniri 
dintre reprezentanții uniunii Comunităților apostolice din Eu-
ropa și Biserica Nouapostolică. 

Episcopul Camenzind oferă unui copil sacramentul  
Sfântului Botez cu apă

Surorile din comunitatea Las Tricias (La Palma)

Iscălirea declarației de împăcare de către apostolul Armin 
Groß (Președintele AG e.V.)
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a da două concerte, a participa la un serviciu divin în Domul 
Sfântul Petru și pentru a participa la un serviciu divin în ca-
drul comunității nouapostolice din Roma, la data de 4 ianuarie 
2015. Apostolul Jürg Zbinden le-a slujit fraților și surorilor cu 
un cuvânt din Apocalipsă 19, 17, a numit pentru comunitate 
doi preoți și a pecetluit un suflet cu Sfântul Duh. În încheie-
rea serviciului divin, participanții au avut prilejul să discute 
în liniște și să contribuie astfel la întreținerea contactelor per-
sonale. 

În urmă cu 25 de ani: prima transmi-
sie cu imagine şi sunet
Serviciul Divin de Rusalii al apostolului patriarh Richard 
Fehr, ȋn prezenţa tuturor apostolilor din lume, a fost trans-
mis pentru prima dată cu imagine şi sunet prin satelit, din 
 Austria-Center, Viena, ȋn toată Europa, ȋn aproximativ 900 de 
comunităţi; printre acestea, 70 de staţii de recepţie au fost ȋn 
Elveţia, trei ȋn Ungaria, două ȋn Austria şi una ȋn Iugoslavia.
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Acompaniament muzical al orchestrei

Carul de transmisie mobil în fața clădirii Austria-Center 
din Viena

Frații și surorile comunității din sudul 
Italiei în MarsicoNuovo

Sala bisericii din MarsicoNuovo a fost duminică dimineață pe 
data de 1 februarie 2015 ocupată până la ultimul loc. Apos-
tolul districtual Markus Fehlbaum, însoțit de către apostolul 
Jürg Zbinden și episcopul Rolf Camenzind a slujit fraților și 
surorilor din comunitatea din Italia de sud cu un cuvânt din Is-
aia 43, 21: ,,... poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească 
laudele Mele.” 

La aceste servicii divine apostolul districtual i-a pensionat 
după aproape patruzeci de ani de activitate pe evanghelistul 
districtual Luigi Sperti și pe conducătorul comunității din 
MarsicoNuovo și a numit pentru comunitate un alt conducă-
tor.

Contactele bune trebuie să fie  
întreținute
Iată de ce, la începutul lunii ianuarie, corul nemțesc „Konzert-
ChorSüdHessen“ s-a dus pentru a patra oară la Roma pentru 
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