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По света
Скъпи братя и сестри във вярата по целия свят,

■ НАЦ Интернационал

за мен е удоволствие да Ви представя новото международно списание за членовете на Новоапостолската църква: „Community“, чиито първи брой четете в момента,
ще се публикува всяко тримесечие и по възможност ще
достигне до всяко новоапостолско домакинство по света,
напечатано или онлайн.
Английското заглавие „community“ е актуално в три аспекта.
■ Комуникация (английски: communication): Новото
списание за членовете на НАЦ да помогне за това,
щото важната информация – дали от богослуженията, за поука, за актуални събития или за църковното
развитие – да достигне до Вас, скъпи братя и сестри
във вярата.

■ Общност (английски: community): Ние сме една международна общност с много социални и културни
различия. Статиите за пъстрия енорийски живот по
цялото земно кълбо биха помогнали за по-доброто
опознаване и разбиране помежду ни. Така международната енория още повече ще се сближи и ще израстне заедно.

■ Единство (английски: unity): Ние имаме една вяра и
една цел. Затова е важно всички ние да сме по възможност на едно ниво в учението и прилагането му
в ежедневието, както го чуваме на богослужението.
Така искаме да заздравим основите на международната Църква и да насърчим единството.

На някои от вас може би ще липсва изданието на списанието „Нашето семейство“ на собствения Ви език. Но установихме, че по този начин вече не достигаме толкова
много братя и сестри във вярата, колкото през миналите
десетилетия. Затова събранието на районните апостоли в
Канада през есента на 2013 г. прие нова комуникационна концепция. Към нея, освен списанието „Community“,
е включено и онлайн новинарското списание nac.today,
което ежедневно Ви предоставя новини от новоапостолския свят.
Нека тези новости – верни на мотото за тази година –
да засилят „радостта в Христос“ и да ни помогнат да се
доближим малко повече до общата ни цел. Надявам се, че
можете да започнете тази вече не чак толкова Нова година
в този смисъл и Ви желая много радост, растеж в духа на
Исус и благословията на Всевишния за следващите месеци.
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■ Снимка: Марсел Фелде

Проверка, промяна,
обновяване

Богослужение на 11. януари 2015 г. в Люксембург

Слово от Библията из Римляни 12, 2

“И недейте се съобразява с този
век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, какво е Божията воля това, което е добро, благоугодно на
Него и съвършено.”

33

community 01/2015

Богослужение в Европа

Мили братя и сестри, скъпи гости, тук във включените
енории. Радвам се, че днес мога да съм в Люксембург с моите братя и сестри и че можем да направим една стъпка
по-нататък в тази година, която трябва да бъде година на
радост в Христа. Вече ми се обадиха няколко души, които
ми споделиха: „Годината на радостта започва добре. Видя
ли ти, какви хубави неща се случиха вече?” Но, братя и сестри, въпреки това ние оставаме на тази позиция: Ние искаме да се радваме през
тази година в Христос.
И това го можем също.
Първо, тъй като милият
Бог отново и отново ще
ни прави хубави подаръци, на които ще можем
да се радваме. Ако и да
има трудни дни, а това
имаме всички пред себе
си. Всеки е имал веднъж
труден ден – също и през
тази година. Но ние все
таки можем да се радваме. Това няма нищо общо с веселост и с хвалене и прославяне, но ние можем тогава да изживеем, че Господ Исус е
съвсем близо до нас, именно във време на изпитание. И
това е една особена радост, когато човек забележи, милият Бог е съвсем близо до мен.

Когато се занимаваме с това, то това е винаги причина за
радост. Е и аз прочетох едно много отдавна известно, но
съвременно слово. Павел пише на римляните: „И недейте
се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си …” При думата „век” веднага мислим
за злото, лошите хора и всичко възможно. Тук не става
въпрос за това. Тук става въпрос за времето, за духа на
времето. Павел иска да покаже с това: От една страна
имаме всемогъщия Бог,
Който никога не се променя. Той няма нужда да
се променя, Той е съвършен. Той не се променя
също така под натиска
на събитията. Неговите
действия не се повлияват
от това, какво се случва
на земята. Това е Бог. „Аз,
Господ, не се изменям”
(Малахия 3, 6). От другата страна имаме духа
на времето като израз на
това, че човечеството се променя непрекъснато. Нека да
засегна само две точки: отношението към Бог и отношението към ближния. Те се променят непрекъснато. Когато
на един човек му е добре, тогава Бог не му е нужен така
често. Когато някой е зле, тогава отново бягаме при Него:
Мили Боже, Ти трябва да помогнеш! Според това, как се
държи другият и какво става на земята, междучовешките
отношения се променят. Веднъж всички други са добри и
мили, а друг път ближният е най-лошият враг.

„Нашите имена са написани на небето, защото
Господ Исус е приготвил за
всеки от нас едно място в
общността с Бог.”

Едно основание за радост имаме винаги – в добри и
по-малко добри дни –самият Господ Исус го е назовал:
„Но се радвайте, че имената ви са написани на небесата”
(из Лука 10, 20). Вчера говорихме с децата за това, какво е
небе. Това бе интересна дискусия. Не бих желал сега да се
връщам към това. Вие можете да разсъждавате някога за
това. „Радвайте се ,че вашите имена са написани на небесата.” Какво означава това? Това означава, че Господ Исус
е умрял за нас, че ние имаме достъп до общността с Бог.
Той е отишъл преди нас: „И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.” (Йоан 14, 3). Как можем да
си представим това? Понякога вече съм казвал на децата,
това е много просто: При някои мероприятия, например
при едно голямо богослужение, изпращаме някого преди
нас и казваме: „Запази ми едно място, моля!” Тогава този
човек слага на мястото песнопойка или чанта или нещо
подобно. И когато някой дойде, тогава се казва: „Мястото е заето!” „Да, как така?” – „Да, това е за моя приятел!”
Запазваме мястото. И когато после дойде този, на когото
сме запазили място, се казва: „Това е твоето място!” Точно така е направил Господ Исус за теб. Той се е върнал
при Отца и запазил място за теб и за мен и казва: „Това е
мястото на моя брат, това е мястото на моята сестра, то е
предвидено за него, то е предвидено за нея.” Нашите имена са написани на небето, защото Господ Исус е предвидил за всеки един от нас едно място в общността с Бог.

Това е една непрекъсната промяна. Според световните
събития се променя отношението към Бог, променя се
отношението към ближния, променят се мненията и отношението към истината. Павел казва: „И недейте се съобразява с този век, а да познаете от опит, какво е Божията
воля.” Той ни призовава: Позовете се на Бог, с други думи:
Не се оставяйте да бъдете увлечени от духа на времето!
Нашето отношение към Бог не бива да се променя от това.
Нашето отношение към ближния не бива да се повлиява от това, какво става в света. Нашата отправна точка
е всемогъщият Бог. Ние се уповаваме на Него, на това,
какво иска Той, какво казва Той; Неговата истина е наша
истина. Ние не се оставяме да бъдем повлияни от мнението на болшинството. И ако целият свят вижда нещата по
друг начин, ние казваме: „Съжаляваме! Ние се уповава на
Бог а Божията заповед не се е променила. Ние не можем
да участваме.” Дори и да бяхме една съвсем малка група,
което впрочем не сме – ние се уповаваме като християни,
като вярващи хора на Бог. Тогава не може да се каже също:
Но всички хора го правят така и всички хора виждат това
така! Не, Павел казва, вие трябва сами да проверите, това
е ваша отговорност.
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Апостол Йенс Линдерман
(Хесен/Райнланд-Пфалц/Заарланд)
При подготовка за словото си

За моето отношение към Бог, за моето отношение към
ближния съм отговорен аз. Това е моя задача, да проверя:
„Хармонира ли това с Божията воля?
„Проверете, каква е Божия воля … именно доброто” Какво е доброто? Павел казва: Добро е Божият закон, заповедите, които Бог е дал на Мойсей (Римляни 7, 12). Дали
светът е надолу с главата си или не, това е нашата отправна точка. Това важи винаги. Към закона спада заповедта
на любовта. „Да обичаш Бог”, и „Да обичаш ближния като
себе си”. Исус много нагледно е обяснил, какво означава
да обичаш ближния като себе си. Той е казал: „И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и
вие правете на тях.” (Матей 7, 12). Не може да е по-просто.
Това важи за всички времена и при всички обстоятелства,
също така и днес, 2015 г., в Европа, в Африка, в Америка. Ние отново и отново трябва да проверяваме себе си:
Така ли е това все още? Така ли действам още? Все още
така ли съм настроен? Какво е добро? Добро е Божият
закон, десетте заповеди, заповедта за любовта към Бог и
към ближния. Когато по-нататък се казва: „Проверете,
какво е Божия воля … именно благоугодното”, трябва да
помислим за това, кое е благоугодно на Господ. Учениците мислили понякога, че действат така както Исус очаква от тях, но те се заблуждавали. Господ трябвало да им
каже: Така не става! Учениците разбрали, каква е тяхната
задача. Задачата била да оповестяват и защитават вярата.
Така те разбрали задачата си и това било наред. Само че
след това те не винаги
поставяли правилния
приоритет. Помислете
за Петър. Той разбрал,
трябва да защитавам
Господ. Когато дошли
войниците, за да заловят Господ, той извадил меча си и отсекъл
ухото на един слуга
(Йоан 18, 10). Тогава
Исус казал: Не, това не ми е благоугодно. Така не можеш
да ме защитаваш!

отишъл при Господ и казал: „Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му забранихме, защото
не ни следваше” (Марк 9,38). Йоан се възмутил. Но Господ
му казал: „Не му забранявайте […] Понеже онзи, който не
е против нас, е на наша страна” (Марк 9, 40). Предполагам,
че това изненадало
Йоан, който бил сигурен, че е направил
нещо добро. Може
би е чакал похвала от
Господ: Това направи
ти добре! - Исус гледал на това обаче по
съвсем друг начин.
Често съм си мислил
вече за тази случка.
Това е сега един, който не следва Господ. Той не е видял
в Господ определено Божия Син, но той искал да направи
добро, и го направил, помогнал на хората около себе си.
Той прогонил бесове, тоест извършил чудо. Очевидно Бог
е бил с него и го е използвал като инструмент, за да направи добро на другите и при това той не е последвал Исус. А
Исус казал: Това е наред!

„Не е благоугодно на Бог, когато ние, за да оповестим нашата вяра или да я защитим,
нараняваме ближния.”

Заключение: Не е благоугодно, когато за да оповестим или
защитим вярата си нараняваме ближния. Това трябва да
се казва днес в нашето общество отново и отново. Това не
е благоугодно на Бог. Това важи и за нас. Друг път Йоан
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Горе: Певици от смесения хор
Вляво: Апостол Рудолф Кайнц (Австрия) съслужи

ги оценим, ако ги пренебрегваме или дори нападаме. Това
не е измислено от мен, то произтича от думите на Господ.
Това уважение не променя нищо в нашата вяра. Ние вярваме в Исус Христос, ние вървим по пътя, който ни е постлан към спасението. Ние вярваме в идването отново на
Христос, вярваме в апостолския сан. Но заради това ние
не трябва да не уважаваме другите, знаейки, милият Бог
може да работи също така и с други хора, да им помага и
да ги благослови и те могат да вършат добро. Благоугодно
е на Бог, ако ги уважаваме.
Друг път Йоан казал, когато видял, че Исус не бил приет
в Самария: „ Господи, искаш ли да заповядаме да падне
огън от небето и да ги изтреби?” (Лука 9, 25). Исус обаче
ги смъмрил. Това също не Му е било угодно. Той не искал хората да бъдат принуждавани да Го приемат, като
ги заплашват: Ако не направите това, тогава ще падне
огън от небето! Не е благоугодно на Бог, когато хората биват мотивирани като се заплашват и им се всяват страх.

Има много хора на земята, които не споделят нашата
вяра, също така и вярата в Исус Христос, Сина Божи. Въпреки това те се стараят да вършат добрини на ближния
и да служат на Бог. Бог ги използва като инструменти, за
да върши добро. Не би Му било благоугодно, ако ние не
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– Господ определя, кой е твоят ближен! Ближният, това
е този, който е болен, който е в затвора – да си представим това! – и чуждият човек, който е съвсем друг, който
има друга култура, друга вяра, друго мнение, (Матей 25,
35-40). Него трябва да обичаш! Ти не можеш сам да определяш, кой ще е твоят ближен. Ближният е този, когото

Ние трябва да обичаме Бог и нашия ближен. Тази заповед трябва да се разбира правилно и да се прилага. Господ Исус е разяснил това: Нашето отношение към Бог е
зависимо от отношението към ближния. Едното не бива
да се дели от другото. Той е осветлил това с думите: „И
така, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против
теб, остави дара си там, пред олтара, и първо си иди и се помири
с брат си, и тогава ела, и принеси
дара си.” (Матей 5, 23.24). Не може
човек да служи на Бог и да презира ближния си или да е скаран с
ближния. Любовта към Бог и любовта към ближния са неразделно
свързани.
Исус също така изяснил, че ние не
можем да си избираме, кой е нашият ближен. Това би било хубаво! Да определям, кого да обичам.

Вдясно: Главен апостол Ян-Лук
Шнайдер след богослужение с
братя и сестри
Долу: По време на богослужението пее смесеният хор
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Бог е поставил до теб. Сигурно – докато чуждият човек
е в родината си, далеч, е обичан. Но сега може би Бог е
решил, че болният, бедният, наказаният, чуждият, живее
при тебе в селото, при тебе в твоя град. Бог е поискал това
така. Той е сега твоят ближен. Е, моля, провери, какво е
благоугодно на Бог!

поставяме под въпрос: Какво е моето отношение към Бог,
какво е моето отношение към ближния ми? Какво мога да
променя, какво трябва да променя? Много неудобно – за
мен също, аз също не харесвам това – но е непременно
необходимо! За някои хора промените са повод за ядосване. Но за верния човек, който възприема това сериозно, е
точно това, тази промяна, това приспособяване, запитването, тази непрекъсната проверка - един извор и основание за голяма радост. Затова много просто, защото Господ
Исус казва след това: Това ми харесва! Ще ви благословя!”

Вижда се, нашата вяра, новоапостолската вяра, е нещо
много конкретно. То става много бързо съвсем практично. Този, когото Бог е поставил на нашата страна, него
трябва да обичаме. Исус е обяснил също, че услугата на
ближния не може да замести услугата на Бог. Двете неща
принадлежат едно на друга. Някои хора мислят, че като
служат на ближния, няма нужда да служат на Бог. Това
също не става. Та вие знаете, когато Мария донесла скъпоценно масло и с него миросала краката на Исус, един от
учениците казал:” Защо не се продаде това миро за триста
динария, за да се раздадат на сиромасите?” Тогава Исус
казал: „Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми. Сиромасите винаги се намират между нас,
но Аз не съм всякога между вас” (Йоан 12, 1-8). Услугата
на ближния не замества службата за Бог. Трябва да се вършат двете неща. Това е благоугодни на Бог.
„Провери, каква е Божията воля … именно съвършеното.” Бог е съвършен, Той няма нужда от промяна, Той не
бива да се приспособява. Но ние сме несъвършени и трябва отново и отново да се проверяваме сами: Какво трябва
да променя у мен? Не да се напасвам на духа на времето,
а да се меря със съвършенството на Бог. Тук трябва да си
задаваме отново и отново въпроса и това важи както за
Църквата така и за всеки поотделно. Каква е Божията
воля? Какво иска Исус Христос? В даден случай трябва
да се приспособим, защото установяваме, че Бог е една
крачка по-напред, защото осъзнаваме, че не сме разбрали
напълно, какво е искал Той. Така е било и при Петър. Той
мислел, че спасението е определено за Израел. Първата
заповед при пращането гласяла също така съответно:
Отидете при децата на Израел – не при самаряните! (Матей 10, 5). След това обаче Бог му показал, че той трябва
да отиде също така при езичниците. Тогава той трябвало
да промени своето мнение.Точно така стоят нещата и в
Църквата. Ние отново и отново трябва да проверяваме,
дали нашето учение е приспособено към Божията воля,
дали е нужна промяна. Ако ние схванем: Да, сега разбираме Господ Исус по-добре!, тогава трябва да предприемем
промени, трябва да се приспособим, защото установяваме: Това, което сме проповядвали, не отговаря повече на
Божията воля. То впрочем не е било грешно, но междувременно сме разбрали: Божията воля продължава.

CORE THOUGHTS
Нашето отношение към Бог и нашия ближен не
бива да се повлиява от събития и обкръжението
ни. Ние се ръководим от Божията воля, която
очаква от нас

Затова ние, малките хора, трябва също да се приспособим.
И онова, което важи за църквата, важи за всеки отделен
човек. Не можем да останем при традициите и да казваме:
Така сме го правили това. Отново и отново трябва сами да
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■

да обичаме Бог и ближния си.

■

да показваме толерантност и респект към
другите.

■

съгласие да се подобряваме, за да достигнем съвършенство.

■ Снимка: Оливер Рюттен

Учение community 01/2015

Катехизис под формата
на въпроси и отговори
„Една Църква, която забравя учението си, е слаба Църква” – това изказване на
главния апостол на богослужението в Толуза, разяснява, колко е важно за главния апостол всички новоапостолски християни да познават верческото учение.
Той настоятелно моли братята и сестри по вяра да проявят старание при изучаване съдържанието на учението на Новоапостолската Църква.

Само този, който би се вглъбил в учението, би могъл
също така да го предава по-нататък. При това не би било
достатъчно само да го познаваш, а би трябвало да бъдеш
убеден в това. В тази връзка той насочи вниманието към
появилия се наскоро „Катехизис на Новоапостолската
Църква под формата на въпроси и отговори”, който отразява нашето учение по разбираем начин.

ВО) през 2015 г. са на разположение две форми на една
книга, които изпълняват различни изисквания.
Съвсем скоро след появата на Катехизиса през 2012 г. на
главните езици последваха много други преводи. Наред
с печатното издание Катехизисът бе изготвен също така
и в електронна форма. Освен това бяха подготвени оформления за Интернет. Напълно в пулса на времето стана
разработката на „Арр-Катехизис” за смартфони и таблети. Всички тези издания са дословно еднакви.

С предвиденото издание на „Катехизис на Новоапостолската Църква под формата на въпроси и отговори” (КНЦ
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Главен апостол Лебер имал молба да се разработи също
така подходяща редакция на Катехизиса за учебни цели.
Тя трябва да служи за това да облекчи достъпа до отчасти
трудни контексти. На тази молба ще откликне най-новата
книга, Катехизис под формата на въпроси и отговори. За
създаването на тази книга текстът на дългото издание на
Катехизиса бе разделен на 750 въпроси и отговори. Структурата на произведението е лека и понятна и то може да се
използва по целия свят за обучение на сановниците и при
църковните занятия

Съществена цел при съставянето беше да се постигне възможно най-голямо разбиране и задълбочаване. За да се
постигне това се предлагат няколко средства:
■

■

Защо „Въпроси и отговори?”
■

Схемата въпроси отговори се използва в християнския
Катехизис от векове и има дълга традиция и в нашата
Църква. Дидактическата методика, която се използва,
е многократно проверена. Тя се прилага от дълго време
в обучението на конфирмантите. Така КНЦ ВО трябва в
бъдеще да се използва като придружаващ учебник. Той
освен това е много подходящ за онагледено предаване на
християнското учение в общи линии и на специфичните
изрази в нашата Църква.

■

■

Чрез следващи един след други градивни въпроси и
отговори читателят бива воден сякаш за ръка през
съдържанието.
За да може читателят да навлезе в отчасти комплексните съдържания, темите са разчленени в голям
брой отделни въпроси и отговори. Така смисловите
откъси можаха да се разгледат кратко.
Текстът е формулиран възможно достъпно, без да се
използват много специални понятия.
Бе избегнато представянето в детайл на съответния
ход на мисълта, който води до съответното изказване от учението.
Определени понятия са обяснени, съответно разширени, в сравнение с КНЦ.

Избраните картини задържат вниманието. Те подчертават отчасти текстовете, към които спадат, отчасти подкрепят естествено илюстрацията. Така и напечатана картина
не е натоварваща, което допринася за по-лесното четене.

По предложение на главен апостол Лебер „Катехизисът
на Новоапостолската Църква под формата на въпроси и
отговори” бе тестван, като това даде важни указания на
натоварената със съставянето на книгата проекта група.
Най-напред били подготвени три глави като примери във
формата на въпроси и отговори и били тествани по време
на занятията за конфирманти. Тестовете се провели в Африка, където има най-много членове на Църквата.

Главен апостол Жан-Люк Шнайдер, който проследяваше
интензивно създаването на КНЦ ВО, се обръща със следните думи в предговора на книгата: Както КНЦ и това
оформление на Катехизиса е призив към всички новоапостолски християни да се занимават интензивно със съдържанията на вярата си. Тя приканва всички проявяващи интерес да се запознаят с новоапостолското верческо
учение. Нека използването на тази книга е благословено.

При съставянето на книгата се обръщало внимание на
радостта от четене. Така текстът съдържа много цялостни цитати от Библията. Те предлагат на читателя предимството той да може и след това да прочете местата от
Библията, ако няма под ръка Библия. Това е от значение
именно имайки предвид онези страни, в които не всеки притежава Библия. С това книгата служи не само за
запознаване с верческото учение, но предлага и преглед
на съществени за нашето верческо учение изказвания от
Светото Писание.
Понятия, които не се разкриват на всеки безпроблемно,
се разясняват подробно там, където се появяват за първи път. За да може книгата да се комбинира също така с
КНЦ, нейният строеж отговаря на разделението на КНЦ.
Така „Катехизисът под формата на въпроси и отговори”
може да се използва също така като „Работна тетрадка”
към Катехизиса. С това тя служи на намерението да се
разкрие съдържанието на Катехизиса и в самостоятелни
занимания.

Импринт

Издател: Жан-Люк Шнайдер,
Юбелрандсщрасе 243, CH-8051 Цюрих, Швейцария
Издателство Фридрих Бишов ДОО
Гутлойтщрасе 298, 60327 Франкфурт/Mайн, Германия
Редактор: Петер Йоханинг
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■ Снимка: Оливър Рюттен
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Глава 1:
Божите откровения
„Катехизисът на Новоапостолската Църква под формата на въпроси и отговори”
е обогатен в методико-дидактична форма. Посредством 750 въпроси и отговори
читателят сякаш бива вземан за ръка и е воден от описание към описание и лесно разбира всичко.

Къде се крие началото на вярата в Бог?
Началото на вярата е в самия Бог. Той се открива на хората: Той се „разкрива”. Познанието, че Бог съществува,
е дарено на хората следователно от самия Бог. Бог не се
крие, а се оставя да бъде разпознат, така че хората могат
да говорят за Бог и да вярват в Бог.

Как се разрива Бог в природата?
Бог се разкрива в природата като Творец: в съществуването на вселената, на хората, животните и растенията.
„Ти си, Който поиш планините от високите Си обиталища, така че от плода на Твоите дела се насища земята;
правиш да никне трева за добитъка и зеленчуци, необходими на човека, за да изважда храна от земята …” Псалм
104, 13.14

„Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им
е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света това, което е невидимо у Него, вечната
Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез
творенията…” Римляни 1, 19.20

Като какъв се открива Бог!
Бог е същество-дух. Той се открива като Бог.

Как се разкрива Бог?
Бог се разкрива по различен начин, в природата и историята.

■

■
■
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Отец, Създател и Крепител на сътворението (срв. Битие 1; Битие 8, 21.22),
Син, Спасител и Избавител (срв. 1. Йоан 5, 20),
Свят Дух, Утешител, Който води към всички истини
(срв. Йоан 16, 13).
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„Инспирация” в превод означава: „вдъхновение, внушаване”. Божие вдъхновение означава Светият Дух да подтикне един човек да направи нещо, съответно му предава
нещо.

Къде са отбелязани откровенията на Бог?
Откровенията на Бог са отбелязани в Светото Писание.
Под „Божи откровения” разбираме няколко неща:
■

■

■

Бог прави така, че да бъде открит. Той дава разяснение за същността Си („Божие самооткровение”)

Предадени ли са текстовете на Библейските книги
достоверно?
Да, Бог се е погрижил за това текстовете на Библейските
книги да се запазят неподправени през вековете.

Бог споделя на хората Своята воля
Бог среща човек изпълнен с любов предимно в словото Си и в тайнствата.

Как е станало събирането на Библейските книги?
Събирането на Библейските писания, е ставало в продължение на векове. То дължи своето съставяне не само на
човешки обмисляния, а преди всичко на Божията воля.
Християнският канон на Стария Завет се основава на еврейския канон на юдаизма, чиито писания са възникнали
в рамките вероятно на 1000 години.

Има ли други познания за действието на Бог?
Да, чрез действието на Светия Дух в апостолския сан се
даряват познания и прозрения за действията на Бог, свързани със спасението на хората. Те са набелязани в Библията и продължават да се разкриват чрез Светия Дух.
Как да се отнася човек към Откровенията на Бог?
Човек трябва да вярва в Бог и Неговите откровения. Само
чрез вярата човек може да схване откровенията на Бог.
Ако човек вярва, тогава Божественото ще стане за него
ценно и определящо за живота му. За някой, който не вярва, че Бог е Създател, не е дело на Бог например вселената,
в която Създателят се открива, а е следствие на случайни
природни процеси.
Как достига човек до вярата?
Вярата се дарява и подсилва от Светия Дух. Това става
между другото чрез проповед на Евангелието, основаваща се на Светото Писание.
„И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.” Римляни 10, 17
Какво представлява Светото Писание?
Светото Писание – Библията – е сбор на писанията за
действието на Бог, обети и заповеди. То се състои от Стария завет и Новия завет. Светото Писание дава свидетелство за откровенията на Бог, то не съобщава обаче напълно и без пропуски всичките Божи дела. Бог се е погрижил
да се запази онова, което е важно за спасението на хората.
Думата „Библия” идва от латински език и означава „книги, книжни рула.”
Кой е автор на Светото Писание?
Автор на Светото Писание е Бог. Хора, които са били подтикнати от Светия Дух за това, са записали разкриваното
от Бог. Що се отнася до формата и начина на изказ Библейските книги са формулирани от съответните съставители и носят отпечатъка на техните представи за света
както и на опита им по времето, в което са живели.
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Област на районния апостол Швейцария

Ясно проповядване на
Евангелието
Главен апостол Жан-Люк Шнайдер пенсионира на 21.
декември 2014 г. апостол Хайнц Ланг и определи като
наследник на апостолския сан районен старейшина
Томас Дойбел. За епископ бе определен районния
евангелист Ролф Каменцинд от Тесин.

В основата на богослужението бе словото от Библията
- 2. Петър 3, 15: „… и смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение”. Относно песента,
изпята от хора, главен апостол Шнайдер каза: „Ние имаме един Спасител; Той е дошъл на земята за спасение на
всички хора. Ангелът се появил най-напред на пастирите
на полето. Това са били обикновени хора, без голям авторитет. И днес има много хора на ръба на обществото.
Ако ти понякога се чувстваш също на ръба на енорията:
Спасителят също е дошъл за теб”.

Апостол Хайнц Ланг действаше 35 години като сановник,
последните осем години като апостол. Главният апостол
каза: „Ти ясно проповядваше Евангелието.” Той му благодари за неговата служба и насочи внимание към това, че
той ще продължава да бъде нужен на Църквата като молещ се и като пример.

Главният апостол споделил с енорията: На Божието търпение би трябвало да се гледа като възможност за спасение и като време за завръщане. Той цитирал и Хиоб: „Ако
имам само Тебе, тогава всичко е добре” – един знак за
зрялост. И: „Господ се нуждае от примери”, също така и в
днешно време.

Празничната енория в църквата Цюрих-Виедикон
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По-нататък той заявява: „Господ оставя обществото да се
развие. То винаги ли е негативно?” Бог допуска това, а има
също така прогрес, който може да се използва от Църквата, например модерните средства за комуникация. „Човек
се информира, какво става в света, по цялото земно кълбо” И: „Бог обича всички хора; Той иска да ги спаси. Хората са различни и те са всички наши ближни, които трябва
да посрещаме с любов и без предразсъдъци”
Съслужили апостол Анатоли Будник от Украйна, чието
служене бе превеждано от украински на немски, както и
апостол Хайнц Ланг, който благодари на поверените му
братя и сестри за тяхното търпение към него и съвместната работа. По-нататък той каза: „Благодаря и на моето
семейство, особено на моята съпруга Елизабет и на моите
деца и техните партньори. Те винаги ме подкрепяха.”

Апостол Хайнц Ланг за последен път като активен
апостол на олтара

Музикално оформление на богослужението от хора

Заключителната песен, изпълнена от детския и смесения хор

Детски хор пее в стаята за сановници за главния апостол и придружаващите го.

Енорията по време на богослужението, видяно от галерията в църквата
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Певици и певци от Цюрихзеехор

Апостол Хайнц Ланг и жена му се радват на представеното

Главен апостол Жан-Люк Шнайде се обръща към присъстващите

Пъстър букет от музика,
слово и филм
Многобройните гости бяха зарадвани с музикални изпълнения от младежкия симфоничен оркестър и Цюрихзеехор като подготовка за богослужението на 21.12.2014 г. с
главен апостол Жан-Люк Шнайдер и пенсионирането на
апостол Хайнц Ланг. С думи и филм приятели и съратници осветлиха дългогодишното действие на апостола.
В края на тържествения час главен апостол Шнайдер използва възможността да помоли главен апостол Лебер в
пенсия да изкаже заключителната молитва, което той направи с най-голямо удоволствие.

Музиканти от младежкия симфоничен оркестър
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Епископ Лулиан Радулеско
бива пенсиониран

Kонцерт като израз на благодарност
Предната вечер се бе състоял вече концерт в Новоапостолската Църква в Букурещ. Певици, певци и инструменталисти зарадвали посетителите на концерта с хубави
музикални изпълнения. Междувременно имало различни изказвания, които напомняли за 24-годишната служба
на епископ Радулеско и които изтъкнаха неговата отдаденост и любов за Божието дело. Благодарността важала
също така за жена му и неговите деца, които са го подкрепяли винаги при изпълнение на задачите му.

За епископ Лулиан Радулеско 7. декември 2014 г. не
бе обикновена неделя. На богослужението, което районен апостол Маркус Феелбаум проведе тази сутрин
в Букурещ, той бе пенсиониран.
Районният апостол служи със словото от Библията - Лука
1, 28: „И като дойде ангелът при нея, каза: Здравей, благодатна! Господ е с теб!” В своето богослужение районният
апостол обърнал внимание на това, че вярата на Мария е
за пример, на това, как тя съхранила Божия обет в сърцето си. Той показал картината на Христовата църква, чийто символ била Мария. Един пример, който трябва да се
поддържа днес.

Първи епископ за Румъния
Епископ Радулеско и неговата жена получили през 1990
г. тайнството на Светото Запечатване. Още същата година той бил ръкоположен за свещеник. Вече две години
по-късно, на 13. декември 1992 г., той е бил ръкоположен
за първи епископ за Румъния от главен апостол Рихард
Феер на богослужение в Клагенфурт (Австрия). Епископ
Радулеско служил повече от 24 години като сановник, от
тях 22 като епископ. Новоапостолската Църква в Румъния
има днес около 100 енории с приблизително 7 300 братя и
сестри, за които се грижи апостол Василе Коне подкрепян
от епископите Титу Антон и Джордже Сапитан.

В края на богослужението районният апостол пенсионирал епископ Радулеско. Той благодари на епископа за неговата дългогодишна служба и му пожела приятно и радостно пенсионерство.

Групова снимка с епископ Радулеско

Около 300 братя и сестри и гости участвали в това
богослужение

Районен апостол Маркус Феелбаум по време на богослужение в Букурещ
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Задната страна на църквата с градинското пространство нощем

Господи, обичам местонахождението на Твоя дом

етаж нагоре и надолу. Към енорийската зала със 75 седящи места има едно директно приземно свободно пространство. Посредством дълъг балкон във фоайето между
първия и втория етаж се достига до църковната галерия с
други 30 седящи места.

Районен апостол Маркус Феелбаум не се лиши от това
да предаде по предназначение новопостроената църковна сграда във Виена-Пенцинг. На 5. октомври 2014 г., той
проведе празнично богослужение, което за първи път бе
предавано също така в други енории в Австрия. Районният апостол служи с едно известно слово от Давид, където
в Псалм 26, 8 се казва: „Господи, обичам местонахождението на Твоя дом и мястото на скинията на славата Ти”.

Интересът на обществеността към нова църковна сграда
е голям. Затова на 15. и 16. октомври 2014 г. се проведоха
Дни на отворените врати и като кулминация концерт в
събота, 18. октомври 2014 г. по случай освещаването. Освен това се състояха различни други инициативи, между
другото богослужение за гости, концерт с орган и различни развеждания. Имайки предвид извършеното от
обществеността можем да се радваме на оживеното медийно ехо и интерес към Новоапостолската Църква. За
братята е добре да имат един нов Божи дом.

След повече от 40 години църквата във Виена-Пенцинг
трябваше да се разруши в следствие на строително-статични проблеми и да се изгради наново. След интензивна фаза на планиране през лятото на 2013 г. бе направена
копката.
„Ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква”
(според Матей 16, 18-19)
Това изказване на Исус в Евангелието на Матей ръководеше архитектите при изготвяне на проекта. От фоайето се
достига до църковното помещение със 145 седящи места.
През горно осветление на полегатия таван прониква светлина от северозапад върху над 10 метровата наклонена
стена зад олтара. От фоайето се отива към другите енорийски помещения за деца, занятия по религия и управление, които са разположени между партера и първия

Концертът по повод освещаването в новата църква
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Главен апостол Шнайдер в
църковен район Линц
След като в събота в рамките на един час главен апостол Жан-Люк Шнайдер подкрепи вярата на братята и
сестрите в църквата в Линц, в програмата в неделя,
15.2.2015 г., бе включено богослужение в Градската
зала на Велс.
Братя и сестри от църковния район Линц, Залцбург и
Кертнер бяха дошли в изпълнената до краен предел Градска зала във Велс. Това богослужение бе допълнително
предавано в няколко енории по Интернет с образ и звук.
В основата на богослужението бе слово от Библията – из
Евреи 4, 9+10: „Следователно за Божия народ остава една
съботна почивка. Защото онзи, който е влязъл в Неговата
почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от
Своите Си.”

Главният апостол служи на братята и сестрите в Празничната зала във Велс
Деца представят театралната пиеса

Преди богослужението децата от новоапостолската енория Велс изнесоха театрално представление, в което тема
бяха Исус и Неговото отношение към децата. Главният
апостол се отблагодари мило на децата и преди богослужението съпреживя театралната постановка.
Заедно с главен апостол Шнайдер бяха дошли районен
апостол Маркус Феелбаум, всички апостоли от областта
на районния апостол Швейцария, апостол Фолкер Кюнле
(Южна Германия) и Петер Клене (Холандия)

Празничната енория
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кратки съобщения
от областта на районния
апостол Швейцария
Първо богослужение на новия епископ в Карара

Братя и сестри от енорията Лас Трисиас (Ла Палма)

От Ла Палма през Тенерифе и
Фуертевентура към Гран Канария

За първи път след ръкополагането му, епископ Ролф Камензинд служил на 18. януари 2015 г. в енория Карара
(Италия). За основа на богослужението служило словото
от Лука 8, 1 и 2. По време на службата епископът обърнал
внимание и на това, че Господ ни подготвя за деня на Неговото идване и че желанието да се чуе Божието словото
би трябвало да е присъщо за всекиго.

На 28. декември 2014 г. и в новогодишния ден на 2015
районен апостол Маркус Феелбаум служил в енория Лас
Трикас на остров Ла Палма. През първата януарска седмица районният апостол, придружаван от апостол Ерхард
Зутер, водил богослужения и в енориите Тенерифе-Сур,
Тенерифе, Фуертевентура и Лас Палмас (Гран Канария).
За двете енории на Тенерифе той ръкоположил по един
евангелист.
Особено вълнуващ момент било празнуването на Светото Причастие за починалите във Фуертевентура, по време
на което той се застъпил в молитва за хилядите бежанци,
които през последните години са се удавили в морето по
време на преминаването от Африка към Фуертевентура.

Подписване на Помирителна Декларация
Историческият документ бе подписан в събота, 29. ноември 2014 г., в рамките на празничен час в енорийския дом
на Апостолическата Общност в Дюселдорф от представители на двете Църкви. Общата Декларация е резултат от
множество срещи между представители на Обединението
на Апостолическата Общност на Европа и на Новоапстолската Църква.

Епископ Камензинд дари едно дете с тайнството на
Светото Кръщение с вода

Районен апостол Пасуни в Испания
Преди началото на Международното събрание на районните апостоли в Цюрих, от 5. до 9. март районен апостол
Норберт Д. Пасуни посетил Испания. През това време
той посетил енориите Мадрид, Ла Коруня, Карбало и
Понтеведра, Много братя и сестри в Испания са дошли от
Аржентина. Радостта навсякъде била съответно голяма.

Новата испанска Песнопойка
Отскоро братята и сестрите в Испания пеят от нова
Песнопойка с близо 300 песни. От тях 200 са от традиционния песенен репертоар. 98 са преводи от международната Песнопойка, такива, които се срещат например и
в немските) и английски Песнопойки. Новите Песнопойки са били отпечатани в Испания, обаче проектът както и
Песнопойките за орган, са от Аржентина.

Подписване на Помирителната Декларация от апостол
Армин Грос (председател на АД)

19

community 01/2015

Регионално

деля, 4. януари 2015 г., богослужение в новоапостолската
енория в Рим. Апостол Юрг Цбинден служи на братята и
сестрите със слово от Откровение 19, 17, можа да ръкоположи двама свещеници за енорията и дари Светия Дух на
една душа. След богослужението имаше приятна среща,
която даде възможност да се поощрят лични контакти.

Преди 25 години: Първото предаване в с картина и звук

Оркестърът свири преди и след Богослужението

Братя и сестри от област Италия-Юг
в Марсико Нуово

Богослужението на главен апостол Рихард Фeер за Петдесетница, в присъствието на всички апостоли по земята, беше предавано за първи път с картина и звук в цяла
Европа посредством сателит от Austria-Center във Виена
в около 900 енории, от които 70 приемни станции в Швейцария, три в Унгария, две в Австрия и една в Югославия.

В неделното утро на 1. февруари 2015 г., църковната зала в
Марсико Нуово била пълна до последното място. Районен
апостол Маркус Феелбаум, придружаван от апостол Юрг
Сбинден и епископ Ролф Камензинд, служил на братята
и сестрите от район Италия-Юг със слово от Исая 43, 21:
„…народа, който създадох за Себе Си, за да оповестява
хвалата Ми.“
По време на това богослужение районният апостол пенсионирал районния евангелист Луиджи Сперти, както и
настоятеля на енория Марсико Нуово, след почти четиридесет години служба и избрал нов настоятел за енорията.

Добрите контакти трябва да се поддържат
Затова „Концертният хор Южен Хесен” отпътува в началото на януари за втори път за Рим, изнесе два концерта,
участва в меса в Катедралата св. Петър и изживя в не-

Подвижната телевизионна станция пред Austria-Center
във Виена

Импринт
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