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community 01/2015 EDITORIAL

Milí bratři a sestry ve víře na celém světě,

mám radost, že vám můžu představit nový mezinárodní 
časopis pro členy Novoapoštolské církve: je to časopis „Com-
munity (Společenství)“, jehož první vydání právě teď čtete. 
Tento časopis bude nyní vycházet každé čtvrtletí a měl by být 
v tištěné podobě nebo v on line verzi dostupný každé novoa-
poštolské domácnosti na celém světě.

Anglický název „Community“ vystihuje obsah časopisu v 
těchto třech bodech:

■ Komunikace (anglicky: communication): Nový časopis 
pro členy Novoapoštolské církve má pokud možno 
vám všem, milí bratři a milé sestry ve víře, nabídnout 
důležité informace – ať už se jedná o bohoslužby, učení, 
aktuální události nebo informace, které se týkají rozvoje 
církve. 

■ Jednota (anglicky: unity): Máme jednu víru a jeden cíl. 
Proto je důležité, abychom byli v učení i v jeho použití 
v každodenním životě, jak to slyšíme na bohoslužbě, 
pokud možno na stejné úrovni. Tak posílíme základ me-
zinárodní církve a podpoříme jednotu. 

■ Společenství (anglicky: community): Jsme mezinárodní 
společenství s mnoha rozdíly, které jsou podmíněny 
společenskými a kulturními aspekty. Zprávy o pestrém 
životě v obcích na celém světě mají přispět k tomu, 
abychom se  vzájemně lépe poznali a učili se porozumět 
jeden druhému. Tak se mezinárodní obec semkne ještě 
silněji než dosud a vytvoří jednotu.

Možná, že někdo z vás bude přesto postrádat časopis „Naše 
rodina“ ve své mateřštině. My jsme však zjistili, že touto 
cestou již neoslovíme tolik bratrů a sester ve víře, jak tomu 
bylo v minulých desetiletích. Proto se shromáždění apoštolů 
oblasti na podzim roku 2013 v Kanadě rozhodlo pro novou 
koncepci, týkající se komunikace. K ní patří kromě časopisu 
pro členy církve „Community“ také on line zpravodajský ma-
gazín nac.today, který vás každý den informuje o novinkách 
ze světa novoapoštolských křesťanů.

Přál bych si, aby tyto novinky – v souladu s aktuálním mo-
ttem roku –  posilovaly „radost v Kristu“ a nám pomohly se 
o trochu více přiblížit našemu společnému cíli. Doufám, že 
Váš začátek roku probíhal v tomto  duchu a přeji vám v násle-
dujících měsících hodně radosti, růst v duchu Ježíše Krista a 
požehnání Všemohoucího.

Váš Jean-Luc Schneider
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Poznání, proměna,  
obnova

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, 
nýbrž proměňujte se obnovou své  

mysli, abyste mohli rozpoznat,  
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu  

milé a dokonalé.”

 Biblické slovo z Římanům 12,2
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Bohoslužba dne 11. ledna 2015 v Lucemburku
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Milí sourozenci, vážení hosté, zde i v obcích přenosu. Mám 
velkou radost, že dnes mohu být se svými bratry a sestrami 
v Lucemburku (Lucembursko) a že můžeme společně učinit 
další krok v tomto roce, jež má být rokem radosti v Kristu. 
Někteří sourozenci mi již hlásili: „Rok radosti začíná dobře! 
Všiml sis, co všechno se již stalo?“ Ale, bratři a sestry, naše 
roční motto platí dál: Radujme se v Kristu celý rok! Máme 
k tomu důvod, protože nám milý Bůh přináší stále pěkné 
dary, z nichž se můžeme 
radovat. Ačkoliv někdy 
nastanou těžké dny, které 
máme všichni před sebou. 
Každý z nás bude muset 
prožít nějaký těžký den – i 
letos. Přesto se můžeme 
radovat. Tato radost nijak 
nesouvisí s veselím, chvá-
lou a velebením. Zažijeme 
totiž blízkost Pána Ježíše 
právě v době zkoušek. A to 
nás naplní zvláštní radostí, 
když si uvědomíme, že nám je milý Bůh zcela nablízku. 

Jeden důvod k radosti máme vždy – ve dnech dobrých i méně 
dobrých. Uvedl ho sám Pán Ježíš: „Radujte se, že vaše jména 
jsou zapsána v nebesích“ (z Lukáše 10,20). Včera jsem si s dět-
mi povídal o tom, co jsou nebesa. Byla to zajímavá diskuse. 
Nyní se k ní nebudu vracet, ale sami se nad tím zamyslete! 
„Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ Co to 
znamená? Že Pán Ježíš zemřel kvůli nám, abychom získali 
přístup do společenství s Bohem. Ježíš šel napřed: „A ode-
jdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k 
sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“ (Jan 14,3). Jak si to máme 
představit? Už jsem kdysi dětem říkal, že je to prosté: Při 
některých velkých bohoslužbách pošleme někoho napřed a 
řekneme: „Prosím, drž mi místo!“ Ten člověk položí na rezer-
vované místo například zpěvník nebo kabelku. A přijde-li ně-
kdo jiný, uslyší: „Místo je obsazené!“ „Proč?“ – „Je pro mého 
přítele! Držím mu místo!“ A když dotyčný přijde, řekne mu: 
„To je tvoje místo!“ Stejně to Pán Ježíš udělal pro tebe. Vrátil 
se k Otci a rezervuje tam pro tebe a pro mne místo a říká: 
„To je místo pro mého bratra, to je místo pro mou sestru, je 
určeno pro něj, pro ni.“ Naše jména jsou zapsána v nebesích, 
protože Pán Ježíš rezervuje pro každého z nás místo ve spole-
čenství s Bohem. Když se tím budeme zabývat, probudí to v 
nás radost.

Dnes jsem přečetl dávno známé, ale přesto aktuální slovo. Pa-
vel píše Římanům: „Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž 
proměňujte se obnovou své mysli…“ U výrazu „tomuto věku“ 
nás okamžitě napadne zlo, špatní lidé a všechno možné. O to 
zde ale nejde. Zde je míněna doba, duch doby. Pavel tím chce 
ukázat: Na jedné straně máme všemohoucího Boha, který se 
nikdy nemění. Nemusí se měnit, protože je dokonalý. Nemění 
se ani pod tlakem událostí. Jeho jednání neovlivňují pozem-

ské události. Je to Bůh. „Já Hospodin jsem se nezměnil“ (Ma-
lachiáš 3,6).

A na druhé straně máme ducha dnešní doby, kvůli němuž 
se lidstvo stále mění. Dovolte mi zmínit pouze dva body: 
vztah k Bohu a vztah k bližnímu. Ten se neustále mění. Když 
se člověku vede dobře, nepotřebuje milého Boha tak často. 
A když se mu vede špatně, opět se k němu uchyluje: milý 

Bože, musíš pomoci! Podle 
chování druhého a podle 
událostí na zemi se mění i 
mezilidské vztahy. Někdy 
jsou všichni ostatní dobří 
a milí a jindy je bližní nej-
horší nepřítel. Podle udá-
lostí ve světě se mění vztah 
k Bohu, mění se vztah k 
bližnímu, mění se názory 
i postoje k pravdě. Pavel 
říká: „Nepřizpůsobujte se 
tomuto věku, nýbrž roz-

poznávejte, co je vůle Boží.“ Vybízí nás: uchylujte se k Bohu! 
Jinými slovy: nenechte se strhnout duchem dnešní doby! 
Ten nesmí náš vztah k Bohu ovlivnit. Náš vztah k bližnímu 
by také neměly ovlivnit události ve světě. Naším vztahovým 
bodem je všemohoucí Bůh. Uchylujeme se k němu, k tomu, 
co si přeje, co říká; jeho pravda je naší pravdou. Nenechme 
se ovlivnit většinovým názorem. A pokud celý svět vidí věc 
jinak, řekněme: „Je nám líto! My se uchýlíme k Bohu, pro-
tože Boží zákon se nezměnil. Nemůžeme se k vám přidat.“ 
I kdybychom byli sebemenším zástupem, kterým ostatně 
nejsme – uchýlíme se jako věřící křesťané k Bohu. Nelze také 
argumentovat tím, že to tak dělají a vnímají všichni! Nikoliv, 
Pavel říká, že to musíme sami rozpoznat, že jsme za to sami 
zodpovědní. Za svůj vztah k Bohu, svůj vztah k bližnímu od-
povídám sám. Mým úkolem je rozpoznat, zda to či ono je v 
souladu s Boží vůlí.

„Rozpoznejte, co je vůle Boží, co je dobré.“ Co je dobré? 
Pavel říká: dobrý je zákon Boží, přikázání, které dal Bůh 
Mojžíšovi (Římanům 7,12). I kdyby byl svět vzhůru nohama, 
toto je náš vztahový bod. To platí neustále. Součástí zákona 
je zákon lásky. „Miluj Boha“, a „miluj svého bližního jako 
sám sebe“. Ježíš velmi názorně vysvětlil, co znamená milovat 
svého bližního jako sám sebe. Řekl: „Jak byste chtěli, aby 
lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi!“ (Matouš 
7,12). Jednodušeji to vyjádřit nelze. Platí to v každé době a za 
všech situací, i dnes v roce 2015, v Evropě, Africe, Americe. 
Zpytujme vždy sami sebe: Je tomu ještě tak? Jednám ještě tak? 
Smýšlím ještě tak? Co je dobré? Dobrý je Boží zákon, desate-
ro, zákon lásky vůči Bohu a bližnímu. 

Jestliže se dále píše: „rozpoznejte, co je Boží vůle, co je Bohu 
milé“, měli bychom se nad tím zamyslet. 

„Naše jména jsou zapsána  
v nebesích, protože Pán  

Ježíš připravuje pro každého z 
nás místo ve společenství  

s Bohem.“
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Učedníci si někdy mysleli, že jednají podle Ježíšova očekává-
ní, ale mýlili se. Pán jim musel říct: Tak to nejde! Učedníci 
pochopili, co je jejich úkolem. Jejich úkolem bylo jednat v 
souladu se zákonem. Jejich úkolem bylo sloužit Pánu. Jejich 
úkolem bylo zvěstovat a hájit víru. Tak chápali svůj úkol a tak 
to bylo v pořádku. Jen si vždy nedokázali určit správné prio-
rity. Připomeňme si Petra, který pochopil, že musí hájit Pána. 
Když potom přišli sluhové velekněze, aby Pána zatkli, vytasil 
meč a jednomu sluhovi usekl ucho (Jan 18,10). Ježíš na to 
zareagoval slovy: To se mi nelíbí. Takto mě nemůžeš bránit! 
Z toho plyne ponaučení, že Bohu není milé, když v zájmu 
zvěstování nebo obrany své víry zraňujeme bližního. V naší 
společnosti je třeba opakovaně říkat, že to není Bohu milé a 
že to platí i pro nás. 

Jindy přišel Jan za Pánem a řekl mu: „Mistře, viděli jsme ko-
hosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i 
bránili jsme mu, protože s námi nechodil“ (Marek 9,38). Jana 
to pobouřilo. Ježíš však odpověděl: „Nebraňte mu […] Kdo 
není proti nám, je pro nás“ (Markus 9,40). Myslím si, že to 
Jana překvapilo, neboť byl přesvědčen, že udělal něco dobré-
ho. Možná čekal, že ho Pán pochválí: To jsi udělal dobře! – Je-
žíš to však viděl jinak. 

Často jsem o této události přemýšlel. Kdosi nenásleduje Pána. 
V Ježíši určitě nespatřuje Syna Božího, ale chce udělat něco 
dobrého, a tak to také 
udělá. Pomáhá svým 
bližním. Vyhání démo-
ny, tedy činí zázraky. 
Očividně s ním byl Bůh 
a použil ho jako svůj 
nástroj, aby mohl učinit 
dobrý skutek pro ostat-
ní. Přitom Ježíše ani ne-
následoval. A Ježíš řekl, 
že je to v pořádku! 

Na této zemi je mnoho lidí, kteří nesdílejí naši víru, ani víru v 
Ježíš Krista, Božího Syna. Přesto se snaží dělat něco dobrého 
pro bližního a sloužit Bohu. Bůh je používá jako nástroj ke 
konání dobra. Nebylo by mu milé, kdybychom si jich neváži-
li, opovrhovali jimi nebo je dokonce napadali. To není žádný 
můj výmysl, to vyplývá z Ježíšových slov. 

Na naší víře se nic nezmění, když si budeme těchto lidí vážit. 
Věříme v Ježíše Krista a jdeme cestou, která nás dovede ke 
spáse. Věříme v Kristův nový příchod a v apoštolský úřad. 
Ale proto ještě nemusíme pohrdat druhými, když víme, že 
milý Bůh s nimi může pracovat, pomáhat a žehnat jim a oni 

mohou konat dobro. 
Bohu je milé, když si 
těchto lidí vážíme. 

Jindy, když Jan viděl, 
že Ježíše v Samaří ne-
přijali, zeptal se: „Pane, 
máme přivolat oheň 
s nebe, aby je zahu-
bil“ (Lukáš 9,54)? Ježíš 
je však pokáral. Ani to 

mu nebylo milé. Nechtěl, aby učedníci pod pohrůžkou nutili 
ostatní k tomu, aby ho přijali: Když to neuděláte, snese se z 
nebe oheň! 

Bohu se nelíbí, když chceme druhé motivovat, vyhrožovat 
jim nebo jim nahánět strach. Máme Boha i svého bližního 
milovat. Musíme toto přikázání správně pochopit a naplnit. 

Apoštol Jens Lindemann 
(Hesensko/Porýní-Falc/Sársko) 

při svém příspěvku

„Bohu není milé, když v zájmu 
zvěstování nebo obhajoby své 

víry zraňujeme bližního.“
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teprve přijď a přines svůj dar“ (Matouš 5,23.24). Nelze sloužit 
Bohu a opovrhovat bližním nebo s ním být znesvářen. Láska 
k Bohu i k bližnímu patří neoddělitelně k sobě. 

Ježíš poukázal také na to, že si svého bližního nevybíráme. 
Bylo by to skvělé! Sám rozhodnu o tom, koho mám rád. – 
Pán rozhoduje, kdo je tvůj bližní! Bližní je ten, který je ne-
mocný, který je ve vězení, a cizí je ten, který je zcela odlišný, 
pochází z jiné kultury, má jinou víru, názory (Matouš 25,35-
40). Toho máš milovat! Nemůžeš sám rozhodovat o tom, kdo 
je tvůj bližní. Bližní je ten, koho Bůh postavil vedle tebe. Jistě, 
dokud je cizí člověk ve své zemi, daleko, milujeme ho. Ale 
nyní možná Bůh rozhodl, že nemocný, chudý, trestaný, cizí, 
bude žít u tebe ve vesnici, u tebe v tvém městě. Bůh to tak 
chtěl. Nyní je tvým bližním. A nyní, prosím, zkoumej, co je 
Bohu milé!

Je vidět, že naše víra, novoapoštolská víra, je něco velmi kon-
krétního a praktického. Máme milovat toho, koho k nám Bůh 
přivedl.

Nahoře: zpěvačky smíšeného sboru 
Vlevo: přisluhující apoštol Rudolf Kainz (Rakousko) 

Pan Ježíš to demonstroval takto: Náš vztah k Bohu závisí na 
našem vztahu k bližnímu. Jedno nelze oddělovat od druhého. 
Přiblížil to slovy: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se 
rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar 
před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom 
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Ježíš také poukázal na to, že služba bližnímu nemůže nahradit 
službu Bohu. Obojí patří k sobě. Někteří lidé myslí, že když 
slouží bližnímu, nemusí sloužit Bohu. To však není možné. 
Víte přece, že když Marie vzala drahý olej a pomazala jím 
Ježíšovy nohy, řekl jeden z učedníků: „Proč nebyl ten olej 
prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ Na to Ježíš 
odvětil: „Nech ji, uchovala to ke dni 
mého pohřbu! Chudé máte vždycky 
s sebou, ale mne nemáte vždycky“ 
(Jan 12,1-8). Služba bližnímu ne-
nahradí službu Bohu. Obojího je 
zapotřebí. To je Bohu milé. 

„Rozpoznejte, co je vůle Boží, co 
je dokonalé.“ Bůh je dokonalý, ne-
musí se měnit, přizpůsobovat. Ale 
my jsme nedokonalí a musíme 
sami sebe neustále zkoumat: Co na 
sobě musím změnit? Nikoliv proto, 
abych se přizpůsobil duchu doby, 
ale abych se mohl poměřovat s Boží 
dokonalostí. Je zapotřebí neustálého 

zkoumání, a to platí jak pro církev, tak i pro jednotlivce. Co je 
vůle Boží? Co si přeje Pán Ježíš? Případně se musíme přizpů-
sobit, když zjistíme, že Bůh udělal krok dál, když si uvědomí-
me, že jsme zcela nepochopili to, co si přál. Podobně to bylo 
i u Petra. Myslel, že spása je určena pro Izrael. Tak také zněl 
příkaz týkající se prvního vyslání: Jděte ke ztraceným ovcím 

Vpravo: kmenový apoštol Jean-
-Luc Schneider po bohoslužbě se 
sourozenci 

Dole: během bohoslužby zpívá 
smíšený sbor
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z lidu izraelského, nikoliv do samařské obce! (Matouš 10,5). 
Poté mu však Bůh ukáže, že má jít také k pohanům. Proto 
musel své mínění změnit. Totéž platí pro církev. Zkoumejme 
neustále, zda je naše učení v souladu s Boží vůlí, nebo zda 
je potřeba něco změnit. Poznáme-li, že nyní Pánu Ježíši lépe 
rozumíme, musíme provést změnu, musíme se přizpůsobit, 
pokud zjistíme, že to, co jsme kdysi hlásali, již neodpovídá 
Boží vůli. Sice to nebylo špatně, ale mezitím jsme poznali, že 
Boží vůle směřuje jinam. Proto se musíme přizpůsobit. 

A to, co platí pro církev, platí i pro jednotlivce. Nemůžeme 
lpět na tradicích a tvrdit, že tak jsme to dělali odjakživa. Mu-
síme zpytovat sami sebe: jaký je můj vztah k Bohu a k bližní-
mu? Co mohu a musím změnit? Je to velice nepohodlné – i 
pro mne a nemám to rád – ale je to nezbytně nutné! 

Pro některé jsou změny příčinou zloby. Ale pro toho, kdo je 
věrný a bere svou víru vážně, je právě tato změna, toto při-
způsobování, zpytování a zkoumání zdrojem velké radosti. 
Jednoduše proto, že Pán Ježíš řekne: „To se mi líbí! Požehnám 
ti!“ 

Základní myšlenky

Náš vztah k Bohu a k bližnímu nemohou ovlivňovat 
události a naše okolí. Řídíme se Boží vůlí, která od 
nás očekává, že

 ■ budeme milovat Boha a bližního.

 ■ budeme vůči druhým tolerantní a respektovat je.

 ■ souhlasíme s tím, že se chceme zlepšovat,  
abychom dosáhli dokonalosti.
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Katechismus v otázkách 
a odpovědích 

Pouze ti, kteří prohlubují své poznání, ho mohou rozdávat 
dál. Přitom však nestačí to, že něco známe, ale musíme být o 
tom také přesvědčeni. V této souvislosti apoštol poukázal na 
„Katechismus Novoapoštolské církve v otázkách a odpově-
dích“ (KNK FA), který vyšel před nedávnem a který srozumi-
telným způsobem přibližuje naše učení. 

Pro připravovanou publikaci „Katechismus Novoapoštolské 
církve v otázkách a odpovědích“ v roce 2015 jsou k dispozici 
dvě podoby díla, které mají splnit různé požadavky.

Brzy po zveřejnění Katechismu v několika světových jazycích 
v roce 2012 následovalo mnoho dalších překladů. Kromě tiš-
těného vydání je Katechismus k dispozici také v elektronické 
podobě a vznikly i verze pro internet. Obrovskou výhodou, 
odpovídající současnému zrychlenému tempu, bylo vytvoření 
verze „Katechismus App“ pro chytré telefony a tablety. Veške-
rá vydání se obsahově shodují.

Kmenový apoštol Leber žádal, aby také vznikla odpovídající 
verze katechismu pro vzdělávací účely. Tato verze má usnad-
nit přístup k někdy obtížným kontextům. Tento požadavek 

„Církev, která zapomene na své učení, je slabá církev“ – tento výrok kmenového apo-
štola na bohoslužbě v Toulouse jasně dokládá, jak důležité je podle apoštola to, aby 
všichni novoapoštolští křesťané znali nauku církve. Apoštol kladl bratřím a sestrám na 
srdce, aby usilovali o poznání obsahu učení Novoapoštolské církve.

■
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nyní splňuje nejnovější produkt „Kate chismu v otázkách a 
odpovědích“. Toto dílo tvoří Katechismus rozdělený na 750 
otázek a odpovědí. Díky své jednoduché struktuře může být 
používán pro výuku nositelů úřadu na celém světě a k církev-
ním školením.

Proč „otázky a odpovědi“?

Schéma otázek a odpovědí v křesťanských katechismech se 
používá již po staletí a má také v naší církvi dlouhou tradici. 
Základní didaktika byla již mnohokrát testována a dlouho 
používaná při výuce konfirmandů. Výuka konfirmandů má 
najít i v budoucnu podporu v KNK FA. Zároveň je KNK FA 
vhodný jak pro křesťanské učení obecně, tak i pro konkrétní 
učení naší církve.
Na návrh kmenového apoštola prošel „Katechismus Novoa-
poštolské církve v otázkách a odpovědích“ testovací fází, která 
přinesla projektovému týmu, zodpovědnému za jeho vytvoře-
ní, několik důležitých podnětů. Tři kapitoly jako příklad byly 
připraveny ve formě otázek a odpovědí a otestovány ve výuce 
konfirmandů. Testovalo se v Africe, kde žije většina členů 
církve.
Při zpracovávání díla byl kladen důraz na čtivost. To zname-
ná, že text obsahuje mnoho kompletních citátů z Bible. To 
nabízí čtenářům tu výhodu, že mohou číst citáty z Písma, i 
když nemají Bibli po ruce. To vzniklo zejména s ohledem 
na ty země, v nichž ne každý člověk vlastní Bibli. Dílo tak 
neslouží pouze k poznání nauky o naší víře, ale také nabízí 
dobrý přehled o podstatných výpovědích Písma, které jsou 
důležité v naší víře.
Pojmy, které jsou pro mnohé lidi nesnadné, jsou dopodrobna 
vysvětleny tam, kde jsou poprvé zmíněny. Aby se dílo mohlo 
použít v kombinaci s Katechismem, odpovídá jeho struktura 
členění Katechismu. To znamená, že „Katechismus v otáz-
kách a odpovědích“, lze použít jako pracovní sešit Katechismu 
a zároveň slouží i k samostudiu Katechismu. 

Hlavním cílem při tvorbě bylo zajistit maximální srozumi-
telnost a pochopitelnost. Aby se toho dosáhlo, použily se 
nejrůznější prostředky:

■ Tím, že na sebe otázky a odpovědi navazují, je čtenář 
jako by brán za ruku a prováděn obsahem.

■ Aby mohl čtenář snadno proniknout do někdy složitého 
obsahu, byla témata rozdělena na velký počet jednotli-
vých otázek a odpovědí. To znamená, že tematické úse-
ky jsou krátké.

■ Text je formulován jednoduše, bez použití velkého 
množství odborných termínů.

■ Myšlenkové pochody jsou směrovány k určitému závěru 
tak, aniž by vše působilo dogmaticky.

■ K určitým pojmům byly oproti Katechismu přidány vy-
světlivky.

Vybrané obrazy nás vybízejí k zamyšlení. Částečně zdůrazňují 
texty, ke kterým jsou přiřazeny, částečně slouží jako ilustrace. 
Tím se oživil celkový vzhled, což také přispívá k lepší čtivosti.

Kmenový apoštol Jean-Luc Schneider, který pozorně a in-
tenzivně sledoval vznik KNK FA, se obrací v předmluvě ke 
čtenářům s těmito slovy:

„Stejně jako Katechismus, tak i tato verze je výzvou pro 
všechny novoapoštolské křesťany, aby se intenzivně zabývali 
obsahem své víry. Také tímto vyzývám všechny, kdo mají 
zájem, aby poznali učení novoapoštolské víry. Kéž toto dílo 
slouží k požehnané práci!“
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Kapitola 1:   
Boží zjevení 

Odkud se bere víra v Boha?
Původ víry je v Bohu samotném. Bůh se dává lidem poznat: 
„zjevuje se“. Vědomí, že Bůh je, daroval tedy lidem Bůh sám. 
Bůh se neskrývá, nýbrž dává se lidem poznat, aby o něm 
mohli mluvit a věřit v něho.

„Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim [lidem] přístupné, Bůh 
jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou ne-
viditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o 
jeho díle…“ Římanům 1,19.20

Jak se Bůh zjevuje?
Bůh se zjevuje různým způsobem, v přírodě i v historii.

Jak se zjevuje Bůh v přírodě?
Bůh se zjevuje v přírodě jako Stvořitel: v existenci vesmíru, 
lidstva, zvířectva i rostlinstva. 

„Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. 
Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, 
a tak si ze země dobýval chléb…“ Žalm 104,13.14

Jakým způsobem se dává Bůh poznat?
Bůh je duchovní bytost. Dává se poznat jako Bůh, 

■ Otec, jenž stvořil svět a uchovává jej (srov. 1. Mojžíšova 
1; 1. Mojžíšova 8,21.22),

„Katechismus Novoapoštolské církve v otázkách a odpovědích“ je zpracován metodic-
ko-didaktickou formou. 750 otázek a odpovědí vede čtenáře od jednoho pojmu k dru-
hému a přináší velmi srozumitelný výklad. 
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■ Syn, Vykupitel a Nositel spásy (srov. 1. list Janův 5,20),

■ Duch svatý, Přímluvce, Utěšitel, jenž uvádí do veškeré 
pravdy (srov. Jan 16,13).

Kde jsou Boží zjevení zachycena?
Boží zjevení jsou zachycena v Písmu svatém. „Božím zjeve-
ním“ rozumíme následující skutečnosti: 

■ Bůh se dává poznat. Podává vysvětlení o své bytosti 
(Boží „sebezjevení“).

■ Bůh sděluje člověku svou vůli.

■ Bůh projevuje člověku svou lásku, zejména svým slovem 
a svátostmi.

Existují další poznatky týkající se Božího jednání?
Ano, působením Ducha svatého v apoštolském úřadu je daro-
váno poznání týkající se Božího jednání ke spáse lidstva. Toto 
poznání je naznačeno v Bibli a Duch svatý je dále odhaluje.

Jak má člověk k Božím zjevením přistupovat?
Člověk má věřit v Boha a jeho zjevení. Boží zjevení může 
člověk uchopit pouze ve víře. Pokud uvěří, bude Bůh a vše 
Božské pro něj cenné a pro jeho život určující. Pro někoho, 
kdo nevěří v Boha jako Spasitele, není například vesmír Bo-
žím dílem, v němž se dává poznat Spasitel, ale je výsledkem 
náhodných procesů v přírodě.

Jak dospěje člověk k víře?
Víru daruje a posiluje Duch svatý. Děje se tak mimo jiné 
zvěstováním evangelia na základě Písma svatého. 

„Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.“ Ří-
manům 10,17

Co je Písmo svaté?
Písmo svaté – Bible – je sbírka knih o Božích skutcích, přísli-
bech a zákonech. Sestává ze Starého a Nového zákona. Písmo 
svaté podává svědectví o Božích zjeveních, není však úplným 
a vyčerpávajícím výčtem všech Božích činů. Bůh se postaral o 
zachování toho, co je důležité pro spásu člověka. 

„Bible“ je odvozeno z latinského slova „biblia“ a znamená „kni-
hy, svitky“.

Kdo je autorem Písma svatého?
Autorem Písma svatého je Bůh. Lidé, které k tomu podnítil 
(inspiroval) Duch svatý, zapsali, co Bůh zjevil. Do formy a 
použitých výrazových prostředků biblických knih se promítá 
osobnost pisatele, jeho představy o světě a poznání tehdejší 
doby. 

„Inspirace“ znamená v překladu: „vnuknutí, vdechnutí“. Božská 
inspirace znamená, že Duch svatý člověka k něčemu ponouká, 
resp. mu něco zprostředkovává.

Jsou texty biblických knih spolehlivě zachovány?
Ano, Bůh se postaral, aby texty biblických knih zůstaly po 
staletí zachovány v nezměněné podobě.

Jak vznikla sbírka biblických knih?
Sbírka biblických spisů vznikala v průběhu staletí. Za svůj 
vznik vděčí nejen lidským úmyslům, ale především Boží vůli. 
Křesťanský kánon Starého zákona je založen na hebrejském 
kánonu židovství, jehož spisy vznikaly pravděpodobně v prů-
běhu tisíciletí.
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Hlásat čisté  
evangelium 

Kmenový apoštol Jean-Luc Schneider uvedl 21. prosin-
ce 2014 apoštola Heinze Langa na odpočinek a jako jeho 
nástupce povolal do apoštolského úřadu staršího oblasti 
Thomase Deubela. Evangelista oblasti Rolf Camenzind z 
Ticina přijal úřad biskupa. 

Apoštol Heinz Lang působil jako nositel úřadu 35 let, z toho 
posledních osm let jako apoštol. Kmenový apoštol řekl: „Hlá-
sal jsi čisté evangelium.“ Za jeho službu mu poděkoval a pou-

kázal na to, že ho církev potřebuje i nadále jako modlícího se 
bratra a vzor.

Základem bohoslužby bylo biblické slovo z 2. listu Petrova 
3,15: „A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas 
ke spáse“.  K přednesu sboru se kmenový apoštol Schneider 
vyjádřil: „Máme Vykupitele, který přišel na zem ke spáse 
všech lidí. Anděl se nejprve zjevil pastýřům na poli. Byli to 
prostí lidé, bez velké vážnosti. I dnes je mnoho lidí na okraji 
společnosti. I kdyby ses někdy cítil být na okraji obce, věz, že 
Vykupitel přišel i pro tebe“.

Na Boží trpělivost je třeba nahlížet jako na možnost spásy a 
na čas k obrácení, upozornil kmenový apoštol obec. Citoval 

Slavnostní obec v kostele Curych-Wiedikon

Společenství
regionálně Okruh působení apoštola oblasti Švýcarsko
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Závěrečná píseň, přednesená dětským a smíšeným sbo-
rem

SPOLEČENSTVÍ REGIONÁLNĚcommunity 01/2015

také Jóba: „Jen když mám tebe, je všechno dobré“ – znak zra-
losti. A: „Pán potřebuje vzory“, i v dnešní době.

Dále uvedl: „Pán ponechává vývoj na společnosti. Je vývoj 
vždy negativní?“ Bůh vývoj společnosti dopouští a dochází i 
k pokroku, který může církev využít, např. moderní komu-
nikační prostředky. „Člověk je informován o tom, co se děje 
na celém světě“ A: „Bůh miluje všechny a chce je spasit. Lidé 
jsou rozdílní, ale všichni jsou našimi bližními, k nimž by-
chom měli přistupovat s láskou a bez předsudků“.   

Přisluhovali také apoštol Anatolij Budnik z Ukrajiny, jehož 
kázání bylo tlumočeno z ukrajinštiny do němčiny, a apoštol 
Heinz Lang, jenž svěřeným sourozencům poděkoval za jejich 
trpělivost s ním a za spolupráci. Dodal také: „Děkuji též své 
rodině, zvlášť své manželce Elisabeth a svým dětem a jejich 
partnerům. Vždy mě podporovali“.

Apoštol Heinz Lang naposledy jako aktivní apoštol u oltáře

Dětský sbor zpívá v sakristii pro kmenového apoštola a 
jeho doprovod

Obec během bohoslužby pohledem z galeriePísňový přednes sboru
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Pestrá kytice hudby, slova a 
filmu

Jako přípravu na bohoslužbu dne 21.12.2014 s kmenovým 
apoštolem Jean-Luc Schneiderem a uvedením na odpočinek 
apoštola Heinze Langa potěšily četné diváky svým hudebním 
doprovodem orchestr „Symfonie mladých“ a sbor z oblasti 
Curyšského jezera. Přátelé a všichni ti, kteří apoštola Langa 
během jeho práce v úřadu doprovázeli, přiblížili jeho dlou-
holetou činnost slovem a filmovým dokumentem. Na závěr 
této slavnostní události požádal kmenový apoštol Schneider 
kmenového apoštola Lebera na odpočinku o závěrečnou 
modlitbu. Ten prosbu s radostí vyplnil. Hudebníci z orchestru „Symfonie mladých“

Apoštol Heinz Lang a jeho žena s radostí sledují hudební 
program

Kmenový apoštol Jean-Luc Schneider hovoří k přítomným

Sbor z oblasti Curyšského jezera nadchl posluchače

community 01/2015 SPOLEČENSTVÍ REGIONÁLNĚ
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Biskup Iulian Rădulescu 
odešel do důchodu

Pro biskupa Iuliana Rǎdulesca nebyla neděle 7. prosince 
2014 nedělí jako každou jinou. Na bohoslužbě, kterou slou-
žil toho rána oblastní apoštol Markus Fehlbaum v Bukureš-
ti, byl uvedený na odpočinek. 

Oblastní apoštol sloužil se slovem z Písma, z Lukášova evan-
gelia 1,28: „Přistoupil k ní a řekl: Buď zdráva, milostí zahrnu-
tá, Pán s tebou.“ Ve svém kázání připomíná oblastní apoštol 
to, jak příkladná byla víra Marie, která si uchovávala Boží pří-
slib ve svém srdci. Poukázal na obraz církve Kristovy, jejímž 
je Marie symbolem a zároveň vzorem hodným následování, 
který platí dodnes.

Na konci bohoslužby uvedl oblastní apoštol biskupa Rặ-
dulesca na odpočinek. Poděkoval biskupovi za jeho dlou-
holeté působení ve službě a popřál mu příjemný a radostný 
odpočinek (důchod).

Bohoslužby se zúčastnilo na 300 sourozenců a hostů Oblastní apoštol Markus Fehlbaum během bohoslužby v 
Bukurešti

Skupinová fotka s biskupem Rǎdulescu

Koncert jako výraz vděčnosti

Večer předtím uspořádala Novoapoštolská církev v Bukurešti 
koncert. Zpěvačky, zpěváci a hráči na hudební nástroje potě-
šili návštěvníky koncertu krásným hudebním vystoupením. 
Mezi tím zazněly různé příspěvky, které připomněly 24 let 
dlouhé působení biskupa Rặdulesca a zdůraznily jeho odda-
nost a lásku k Božímu dílu. Poděkování patří i jeho ženě a 
celé jeho rodině, která ho při plnění úkolů vždy podporovala.

První biskup Rumunska

Biskup Rặdulescu a jeho žena obdrželi v roce 1990 svátost 
Svatého zapečetění. On byl ještě téhož roku vysvěcen na kně-
ze. Jen o dva roky později, 13. prosince 1992, ho na bohosluž-
bě v Klagenfurtu (Rakousko) kmenový apoštol Richard Fehr 
pověřil úřadem biskupa a stal se tak prvním biskupem v Ru-
munsku. Biskup Rặdulescu sloužil více než 24 let jako nositel 
úřadu, z toho 22 let jako biskup. Novoapoštolská církev v Ru-
munsku má přibližně 100 sborů se zhruba 7300 sourozenci, o 
které se stará apoštol Vasile Cone, podporován biskupy Titu 
Antonem a Gheorghe Sapintanem.
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Hospodine, zamiloval jsem 
si dům, v němž bydlíš 

Apoštol oblasti Markus Fehlbaum si nenechal ujít příležitost 
slavnostního předání nově vybudované církevní budovy ve 
Vídni Penzingu. Dne 5. října 2014 sloužil bohoslužbu přená-
šenou poprvé prostřednictví internetu do ostatních obcí v Ra-
kousku. Oblastní apoštol použil známé Davidovo slovo, které 
je zapsáno v Žalmu 26,8: „Hospodine, zamiloval jsem si dům, 
v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva“.

Po téměř 40 letech musela být církevní budova ve Vídni-Pen-
zingu kvůli statickým problémům stržena a postavena nová. 
Po intenzivní projekční fázi se v létě roku 2013 uskutečnil 
symbolický první výkop.  

„Ty jsi skála, na níž zbuduji svou církev“ (dle Matouše 16, 
18–19). 

Těmito Ježíšovými slovy z Matoušova evangelia se architekti 
inspirovali při návrhu stavby. Z foyeru lze vstoupit do církev-
ního sálu se 145 místy k sezení. Díky šikmému světlíku pro-
niká světlo ze severozápadu a odráží se na více než 10 metrů 
vysoké mírně skloněné stěně za oltářem. Z foyeru je přístup do 
dalších místností pro děti, pro výuku náboženství a pro admi-
nistrativu, které jsou uspořádány mezipatrově nahoru a dolu. 

Zadní část kostela se zahradou v noci

Koncert u příležitosti vysvěcení nového kostela

K obecnímu sálu se 75 místy k sezení je připojen přízemní vol-
ný prostor. Přes galerii v dvoupodlažním foyeru se dostaneme 
na balkon s dalšími 30 místy k sezení.

Zájem veřejnosti o novou církevní budovu je velký. Proto se 
15. a 16. října 2014 uskutečnily Dny otevřených dveří a jako 
vyvrcholení v sobotu 18. října 2014 koncert u příležitosti vy-
svěcení kostela. Kromě toho proběhly různé další akce, mimo 
jiné bohoslužba pro hosty, varhanní koncert a různé prohlíd-
ky. Z pohledu public relations se můžeme radovat z pěkné 
odezvy v médiích a ze zájmu o Novoapoštolskou církev. Pro 
sourozence je pěkné, že mají nový Boží dům.  
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Kmenový apoštol Schneider 
v církevní oblasti Linec 

Po sobotní duchovní hodině v kostele v Linci byla v ne-
děli 15. 2. 2015 na programu bohoslužba s kmenovým 
apoštolem Jean-Lucem Schneiderem v Městské hale ve 
Welsu. 

Sourozenci z církevních okrsků Linec, Salcburk a Korutany 
zavítali do plně obsazené Městské haly ve Welsu. Tato boho-
služba byla navíc audiovizuálně přenášena také prostřednic-
tvím internetu do několika obcí. Základem bohoslužby bylo 
biblické slovo z Listu Židům 4, 9+10: „Tak má Boží lid pravý 
sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do 
Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh od-
počinul od svého.“

Před bohoslužbou předvedly děti z novoapoštolské obce 
Wels divadelní představení, které pojednávalo o Ježíši a jeho 
vztahu k dětem. Kmenový apoštol dětem vřele poděkoval a v 
úvodu bohoslužby se o divadelním představení zmínil.

S kmenovým apoštolem Schneiderem přijeli do Welsu kromě 
apoštola oblasti Markuse Fehlbauma, všech apoštolů apoš-
tolské oblasti Švýcarsko také apoštolové Volker Kühnle (Jižní 
Německo) a Peter Klene (Holandsko).

Slavnostní obec

Kmenový apoštol slouží sourozencům v slavnostním sále 
ve Welsu

SPOLEČENSTVÍ REGIONÁLNĚ community 01/2015

Děti uvádějí divadelní představení
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Krátké zprávy  
z apoštolské oblasti  
Švýcarsko 

První bohoslužba nového biskupa v 
obci Carrara

Poprvé po svém jmenování do úřadu sloužil biskup Rolf 
Camenzind bohoslužbu v neděli dne 18. ledna 2015 v obci Ca-
rrara (Itálie). Základem této bohoslužby byla slova z Lukášova 
evangelia 8,1 a 2. Biskup ve svém sloužení poukázal mimo jiné 
na to, že Pán nás připravuje na den jeho opětovného návratu a 
že přání, slyšet slovo Boží, by měl mít každý z nás. 

Oblastní apoštol Passuni ve Španělsku

Před začátkem Mezinárodního zasedání oblastních apoštolů 
v Curychu navštívil oblastní apoštol Norberto D. Passuni v 
době od 5. do 9. března Španělsko. V tomto období navštívil 
obce Madrid, La Coruña, Carballo a Pontevedra. Někteří sou-
rozenci ve Španělsku se přistěhovali z Argentiny. Všude měli 
obrovskou radost.

Nový španělský zpěvník
Sestry a bratři ve Španělsku nedávno zpívali z nového zpěvní-
ku, který obsahuje téměř 300 písní. Z toho asi 200 písní jsou 
písně tradiční. 98 písní jsou překlady z mezinárodního výbě-
ru, které je možné nalézt například v německém i anglickém 
zpěvníku. Nové zpěvníky se sice tiskly ve Španělsku, nicméně 
předloha pochází z Argentiny, stejně jako varhanní knihy.
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Z La Palma přes Tenerife a Fuerteven-
tura na ostrov Gran Canaria  
Dne 28. prosince 2014 a na Nový rok 2015 sloužil apoštol 
oblasti Markus Fehlbaum bohoslužbu v obci Las Tricias na 
ostrově La Palma. První týden v lednu sloužil apoštol oblasti 
bohoslužby za doprovodu apoštola Erharda Sutera v obcích 
Tenerife-Sur, Tenerife, Fuerteventura a Las Palmas (Cran Ca-
naria). Pro každou z obou obcí na Tenerife uvedl do úřadu 
nového evangelistu.

Obzvlášť působivý okamžik byla oslava Svaté večeře Páně pro 
zesnulé na Fuerteventura, při které apoštol oblasti s přímlu-
vou uctil památku tisíců utečenců, kteří utonuli v posledních 
letech v moři při převozu z Afriky na ostrov Fuerteventura.

Podpis deklarace o usmíření 
Tento historický dokument byl podepsán v sobotu dne 29. 
listopadu 2014 v rámci slavnostního aktu v církevním sále 
Apoštolského společenství v Düsseldorfu zástupci obou círk-
ví. Společné prohlášení je výsledkem několika setkání zástup-
ců Sdružení Apoštolských církví v Evropě a Novoapoštolské 
 církve.

Biskup Camenzind uděluje dítěti svátost Svatého křtu 
vodou

Bratři a sestry z obce Las Tricias (La Palma)

Apoštol Armin Groß (předseda Apoštolského společen-
ství, reg. spol. ) při podpisu deklarace o usmíření 



a v neděli 4. ledna 2015 se zúčastnili bohoslužby v římské no-
vopoštolské obci. Apoštol Jürg Zbinden sloužil sourozencům 
slovem ze Zjevení 19,17, ordinoval v obci dva kněze a jedné 
duši udělil dar Ducha svatého. Po bohoslužbě sourozenci spo-
lečně strávili příjemné chvíle a mohli navázat osobní vztahy. 

Před 25 lety: První přenos slovem a 
obrazem

Bohoslužba o Svatodušních svátcích kmenového apoštola Ri-
charda Fehra, která se za přítomnosti všech apoštolů světa ko-
nala v Austria-Center ve Vídni, byla poprvé přenášena slovem 
a obrazem přes satelit do celé Evropy. Přenos se uskutečnil asi 
do 900 obcí, z toho bylo 70 přijímacích stanic ve Švýcarsku, tři 
v Maďarsku, dvě v Rakousku a jedna v Jugoslávii.
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Hudební doprovod orchestru

Přenosový vůz před Austria-Center ve Vídni

Bratři a sestry z oblasti jižní Itálie v 
Marsico Nuovo
Sál kostela v Marsico Nuovo byl v neděli ráno 1. února 2015 
zaplněn do posledního místa. Oblastní apoštol Markus Fehl-
baum, kterého doprovázeli apoštol Jürgen Zbinden a biskup 
Rolf Camenzind, sloužil bratřím a sestrám oblasti jižní Itálie 
se slovem z Izajáše 43,21: “Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten 
bude vyprávět o mých chvályhodných činech.“

Na této bohoslužbě uvedl oblastní apoštol na odpočinek ob-
lastního evangelistu Luigi Spertiho stejně jako představeného 
obce Marsica Nuova po téměř čtyřiceti letech činnosti nositelů 
úřadu. Zároveň stanovil do čela obce nového představeného. 

Udržujme dobré vztahy

Členové německého hudebního tělesa „KonzertChor SüdHe-
ssen“ cestovali počátkem ledna již počtvrté do Říma, kde uspo-
řádali dva koncerty, doprovodili mši v Svatopetrském chrámu 
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