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Kedves Hittestvéreim szerte a világon!

Már eltelt néhány hónap a 2015-ös esztendőből. Hoztak 
szerencsét és szerencsétlenséget, szomorúságot és gyászt, 
örömöt és reményt. Amikor az év elején kiadtam az „Öröm 
Krisztusban” éves mottót, egyáltalán nem voltam tudatában 
annak, milyen sokrétű is ez a kijelentés. Hallatán néhányan 
talán a földi boldogságukra gondoltak. Ki ne örülne tiszta 
szívből ennek? De ez a jelige sokkal többet jelent: Öröm az 
istentiszteleten, öröm a bűnök alóli feloldozás által, öröm 
a szent úrvacsorában. Nem éltük-e meg már valamennyi-
en a közösség, az együttlét, a vigasztalás és a segítség szép 
pillanatait? 

Biztos vagyok benne, hogy éves mottónk tovább él. Sokkal 
több, mint csupán egy mondat. 

Szívesen átadok néhány gondolatot, melyek az idei évi mot-
tónkra: „Öröm Krisztusban” építenek:

■ Örülhet a szívünk, hogy Isten gyermekeinek ilyen
szép közössége vesz körül bennünket. Egy gyülekezet
részét képezzük – Isten nem hagy magunkra hitünk
útján.

■ Az Úr Jézus szeret bennünket, és meghalt értünk.
Megbocsátást nyernek a bűneink, és asztalához hív
minket, hogy egy közösségben legyünk vele. Minden
istentiszteleten megéljük őt! Közöttünk van.

■ Az Úr újra el akar jönni. Megígérte, és teljesíteni is
fogja. Nem ez jelenti-e a legnagyobb örömünket? El-
jön, hogy haza vezesse menyasszonyát. Mi pedig vár-
hatjuk őt.

Valljuk meg: Nem csodálatos ez?

Közösen, együtt örülünk ennek. Emlékeztetek Zsol. 103,2 
igéjére: „És ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

Kívánok boldog, örömteljes időszakot

Jean-Luc Schneider

Öröm  
Krisztusban
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Jézus nevében kérni

„Ha valamit kértek  
tőlem az én nevemben,  

megteszem.” 

János 14,14
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Gyerekek köszöntik Schneider főapostolt  
és az apostolokat az istentisztelet előtt 2015. 

április 19-én Dodomában (Tanzánia)
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Kedves Testvérek, kedves Vendégek! Isten műve számára 
a mai vasárnap egy egészen különleges nap itt, Kelet-Af-
rikában. Afrika valamennyi körzeti apostola itt van, mivel 
a ti körzeti apostolotok nyugállományba vonul, és új kör-
zeti apostol lép a helyébe. Biztos vagyok benne, hogy a 
mai egy döntő fontosságú nap lesz az egyház kelet-afrikai 
történelmében. De semmi gond, csak egy új szolgáló lép 
tisztségbe. A Mester ugyanaz marad. Mi mindannyian, főa-
postol, körzeti apostolok és apostolok, csupán az Úr szolgái 
vagyunk. Ő a Mester, az 
Úr, mi csak szolgálók. Az 
új körzeti apostol is az 
Úr szolgálója, akárcsak a 
régi volt. De van egy kí-
vánságom: ma közülünk 
mindenki – beleértve 
engem is – egy határo-
zott, döntő lépést tud-
jon megtenni a hitünk 
céljába vezető úton, és 
ezzel kerüljünk közelebb 
Krisztushoz. Tegyünk 
meg ma egy nagy lépést 
őfelé, legyünk egyre ha-
sonlóbbak hozzá, hogy akarata szerint cselekedhessünk!

A bibliai ige, amit felolvastam, egy csodálatos ígéretet tar-
talmaz. Azt mondja Jézus: „Ha valamit kértek tőlem az én 
nevemben, megteszem.” Képzeljétek csak el, mi mindent 
kérhetnénk! Milyen csodálatos volna, ha Jézust csak kér-
nünk kellene, és a kívánságunk máris teljesülne! De bizo-
nyos feltételeket szabott ehhez az 
ígérethez. Először is, hinnünk kell 
őbenne: Hinnünk kell, hogy ő Isten 
Fia, és nem valamiféle csodatévő 
vagy nagy próféta, aki szép törté-
neteket mesél, vagy olyasvalaki, aki 
a problémáinkban segít. Hinnünk 
kell, hogy ő Isten Fia, aki eljött a 
földre, hogy Megváltóként üdvös-
séget és örök életet hozzon az em-
bereknek.

A második feltétel, hogy az ő ne-
vében kérjünk, tehát úgy kérjünk, 
ahogy ő tenné, ha a mi helyünk-
ben lenne. Ha választ akarunk az 
imádságainkra, olyannak kell len-
niük, mintha Jézus imádkozna. Az 
ő nevében kérni tőle, azt jelenti: 
Mintha maga Jézus nyilvánítaná 
ki a kérést. Amikor az emberek ké-

résekkel fordultak Jézushoz, és számára világos volt, hogy 
nem rendelkeznek elegendő hittel vagy nem értett egyet a 
kéréssel, vonakodott teljesíteni kéréseiket.  Egyszer farize-
usok jöttek hozzá, és jelt követeltek: „Mester, jelt akarunk 
látni tőled.” Azt felelte: „Ez a gonosz és parázna nemzedék 
jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta 
jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a 
hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében 
három nap és három éjjel” (Máté 12, 39-40). Ez egyértelmű 

válasz volt. Hinnetek kell 
a feltámadásban, más jelt 
nem fogtok kapni. 

Kedves testvérek, hin-
nünk kell Isten Fiában. 
Hinnünk kell Megvál-
tónkban, és hinnünk 
kell, hogy az életét adta 
értünk. Ez az ő irántunk 
érzett szeretetének a bi-
zonyítéka. Nem kérhet-
jük Istentől minden reg-
gel: „Ó, adj egy jelt, hogy 
felismerjük, milyen nagy 

a szereteted irántunk!” Ez nem működik. Jézus már rég bi-
zonyította irántunk érzett szeretetét: Meghalt értünk.

Nem várhatjuk el Jézustól: „Ó, adj egy jelt, hogy világo-
san felismerhessük, hogy a te műved valóban a megváltás 
műve!” Képzeljétek, itt, Dodomában valami nagyszerű dol-
got tenne Isten, hogy bizonyítsa: Ők az én gyermekeim, ez 

Az Úr számára az örök élet 
mindig fontosabb lesz, mint 

minden, ami földi. Tehát  
semmi értelme arra kérni őt, 

hogy változtassa meg a priori-
tásokat.

Apostolok és püspökök az oltárnál
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Isten műve. De nem teszi. Azt mondja: Gyermekeim a bi-
zonyítéka annak, hogy ez Isten műve, mert új teremtmény-
nyé fejlődnek. Egyfajta feltámadás következik be. A régi 
Ádám meghal, kibontakozik, és egyre láthatóbbá válik az 
új teremtmény. Hiszünk 
Isten művében, mert lát-
juk, hogyan fejlődik az 
új teremtmény.

Jézus sok példát adott. 
Ott volt például a minák-
ról mondott példázata. 
Egy nemes ember távoli 
országba utazott, magá-
hoz hívatta tíz szolgáját, 
és adott nekik tíz minát 
az utasítással: „Keres-
kedjetek, amíg vissza nem jövök!” (Luk. 19, 13). Amikor 
a nemes ember visszatért, számon kérte őket. Az egyik 
szolga, aki kendőbe kötve őrizte meg a minát, így próbált 
érvelni: „Féltem tőled, mert könyörtelen ember vagy”, de 
Jézus egyértelművé tette, hogy nem ez volt a megbízás, egy-
szerűen engedelmeskednie kellett volna. Ezzel azt mondja 

nekünk Jézus: „Én Isten Fia vagyok. Ezért az én beszédem 
soha el nem múlik.”

Ma bizonyára sok ember szívesen kérné Jézust: „Nem tu-
dod megváltoztatni az 
evangéliumodat? Ezzel 
kapcsolatban vannak 
kétségeim. Igazítsd a mai 
korhoz, az országunk-
ban uralkodó körülmé-
nyekhez!”

De Jézus ezt nem teszi. 
Aki hiszi, hogy ő Isten 
Fia, tudja, hogy mind-
az, amit mondott, örök-
ké érvényes. Nem fogja 

megváltoztatni üzenetét miattunk. Ezért nem is kell ezt 
kérnünk tőle.

Van itt még valami, amit nem kérhetünk Jézustól, mert 
nem egyezik az ő gondolataival: Nem kérhetjük tőle, hogy 
büntesse meg a bűnösöket. A tanítványok egyszer megpró-

Ha erős hitet kérünk az  
Úrtól, meg fogja adni,  

mert pontosan ezért imádkozik 
érted és értem is.
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fent balra: Shadreck Lubasi körzeti apostol 
az oltárnál az istentisztelet közben

mertelek titeket, távozzatok tőlem, ti 
gonosztevők” (Máté 7, 21-23). Tudta, 
hogy megosztott volt a szívük, bár az 
ő nevében nagy tetteket vittek vég-
hez. 

Nem kérhetünk Jézustól áldást, ha 
megosztott a szívünk, ha nem enge-

delmeskedünk. Tudjátok, ha problémánk adódik, kérhetjük 
Jézust, hogy segítsen. De egy problémát nem tudunk azzal 
megoldani, hogy hazugsággal megpróbáljuk semmissé ten-
ni. Ez nem működik. Az Úr ezt nem tudja megáldani. Végül 
is ezzel azt kérnénk tőle, hogy áldja meg az engedetlensé-
günket. Nem tettünk eleget a szövetségnek, de elvárjuk, 
hogy segítsen és áldásban részesítsen. Ez nem megy.  

Egy utolsó példázat. Amikor Jézus Máriánál és Mártánál 
járt, Mária a lábához telepedett, és hallgatta. Márta nagyon 
elfoglalt volt. Megkérdezte Jézust: „Uram, nem törődsz 
azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? 
Mondd hát neki, hogy segítsen!” Így válaszolt: „Mária a jó 
részt választotta” (Luk. 10, 40.43). Nem várhatjuk el, hogy 
Jézus nagyobb jelentőséget tulajdonítson földi létünknek, 

bálkoztak ezzel: „Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Száll-
jon le tűz az égből, és égesse meg őket!” (Luk. 9, 54). Jézus 
rendreutasította őket. Mások egy asszonyt vezettek elé: „Ezt 
az asszonyt házasságtörés közben tetten értük” (János 8, 4). 
Jézus megtagadta kérésüket, mert ezek a gondolatok nem 
egyeztek az ő gondolataival. Jézus a Megváltó. Megmente-
ni, és nem büntetni akarja a bűnösöket.

Annak sincs értelme, hogy arra kérjük Jézust, áldja meg a 
megosztott vagy ingatag szívet. Ő Isten Fia, és az egész szí-
vet akarja. A hegyi beszédben kifejtette, hogy végül sokan 
könyörögnek majd bebocsátásért a mennyek kapujában: 
„Uram, uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a 
te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben 
tettünk-e csodákat? És akkor kijelentem nekik: Sohasem is-
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mint örök életünknek. Az Úr számára mindig fontosabb 
lesz az örök élet, mint minden, ami földi. Tehát semmi ér-
telme azt kérni tőle, hogy változtassa meg a prioritásokat. 
Nem fogja megtenni. Látjátok, bizonyos dolgokban értel-
metlen segítséget kérni Jézustól. Nem tudja megváltoztatni 
őket, mert hitünk hiányosságairól tanúskodnak, és ez nem 
egyezik az ő akaratával. Azt akarja, hogy higgyünk.

Mit kérhetünk tehát tőle? 
Ez egészen egyszerű. Azt 
kérjük tőle, amit ő kért 
Atyjától. Simon Péternek 
azt mondta: „Könyörögtem 
érted, hogy el ne fogyatkoz-
zék a hited” (Luk. 22,32). 
Kérhetjük tehát az Urat, 
hogy ne fogyatkozzék meg 
a hitünk, történjen bármi 
is. Hogy tudjunk hinni, je-
lek nélkül, csak az ő beszé-
dére. Ez jelenti az erős hitet. Ha erős hitet kérünk az Úrtól, 
meg fogja adni, mert pontosan ezt kéri ő is érted és értem. 
Jézus nevében így imádkozhatunk: „Uram, legyen meg a te 
akaratod!” Tudom, ez nem egyszerű, mert néha helytelenül 
értelmezzük Isten akaratát. Úgy gondoljuk, Isten akarata, 
hogy szenvedünk, hogy betegek vagyunk, hogy megha-

Jean-Luc Schneider főapostol a körzeti apostoli tisztségbe iktatja Joseph 
Ekhuya-t;  
Háttér: Patrick Mkhwanazi körzeti apostol (Délkelet-Afrika) és Michael 
Deppner körzeti apostol (Kongói Demokratikus Köztársaság) 

lunk. Ez nem teljesen így van. Isten nem akarja, hogy szen-
vedjünk, hogy igazságtalanságot kelljen átélnünk. Isten azt 
akarja, hogy szenvedésünkben is hűségesek maradjunk.

Jézus pontosan tudta, mi az Atya akarata: „Meg kell ten-
nem ezt az utat, de Isten azt akarja, hogy hűséges marad-
jak hozzá mindvégig.” Atyjának ez volt az akarata. Amikor 

Jézus azt mondta: „Történ-
jék a te akaratod, ne az én 
akaratom szerint”, egészen 
pontosan tudta: „Atyám 
nem a szenvedésemet 
akarja látni. Csak azt akar-
ja, hogy mindvégig enge-
delmes maradjak. Ez az ő 
akarata. Annak kell telje-
sülnie.” És ha ugyanezért 
imádkozunk: „Atyám, 
történjen a te akaratod 
szerint”, ezzel bizonyítjuk, 

meghoztuk a döntésünket: hűséges maradok, jöjjön bármi 
is! Akkor Jézus segíteni fog nekünk. 

Jézus nevében valamit kérni azt is jelenti, hogy kegyelmet 
kérünk tőle, mégpedig úgy, ahogy elvárja tőlünk. Világosan 
rámutatott, mi szükséges a kegyelem elnyeréséhez: aláza-

Kívánom, hogy minden  
gyülekezetben, mindenki így 
imádkozzon: „Atyánk, add, 
hogy egyek legyünk, jöjjön 

bármi is.”
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Köszönet a búcsúzó körzeti apostoltól; balról jobbra: Noël Barnes körzeti apostol (Fokváros), nyug. Shadreck Lubasi 
körzeti apostol (Kelet-Afrika), Jean-Luc Schneider főapostol

tosnak és bűnbánatra késznek kell lennünk, megbocsátani 
felebarátunknak. Ez Krisztus evangéliuma, és ha elfogadjuk 
és kegyelemért esedezünk, megajándékoz vele bennünket. 

Sőt, az öreg apostol még azt is mondta, hogy a mennyben 
Jézus közbenjár értünk, és kéri az Atyát, bocsásson meg ne-
künk. „Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyá-
nál: az igaz Jézus Krisztus” (János I. 2,1). Ő a mennyben 
van, és pártfogásába vett bennünket. Ha tehát alázatosak 
vagyunk, készen állunk a bűnbánatra és megbocsátást re-
mélve kegyelemért imádkozunk, akkor megadja. Ő is ezt 
kéri értünk.

Jézus egy másik alkalommal apostolainak és mindazoknak 
az egységét kérte, akik küldöttei által hisznek őbenne. Így 
értünk is imádkozott. Mi vagyunk azok, akik hisznek Jézus 
Krisztusban, hála az apostoloknak. És imádkozik népének 
egységéért. Kívánom, hogy mindenki, minden gyülekezet-
ben így imádkozzon: „Atyánk, add, hogy egyek legyünk, 
bármi is várjon ránk a jövőben!” Ha komolyan közbenjá-
runk a gyülekezet egységéért, Jézus megadja, mert ő ugyan-
ezért könyörög. 

Ha kérjük: „Rövidítsd le az időt, és jöjj el hamar!”, teljesíti a 
kérésünket, mert ugyanezt kéri.

Látjátok, ebben az öt pontban mindig Jézus nevében imád-
kozunk. Válaszolni fog rá. Teljesíteni fogja őket. Ha azt kér-

Generációváltás 
Kelet-Afrikában 

Jean-Luc Schneider főapostol négy napig volt úton 
Kelet-Afrikában – mindenekelőtt Tanzániában, de 
utazásához tartozott egy kitérő is Zanzibár-szige-
tére.  Befejezésként megkoronázta látogatását az 
istentisztelet, melyet április 19-én, vasárnap tartott 
Dodomában, Tanzánia fővárosában. Változás történt 
az apostoli körzet vezetésében, ezért az istentiszte-
leten a főapostol nyugállományba helyezte Shadreck 
Lubasi körzeti apostolt, és Joseph Opemba Ek-
huya-t iktatta a körzeti apostoli tisztségbe Kelet-Afri-
ka számára. Az istentiszteletet televízión közvetítették 
a tanzániai, kenyai és ugandai gyülekezetekbe.

jük, erősítse meg a hitünket, meg fogja tenni. Ha azt kérjük, 
hadd maradjunk engedelmesek és hűségesek, történjen 
bármi is, meg fogja adni. Ha kegyelmet kérünk tőle – meg-
adja. De az ő nevében kell kérnünk a kegyelmet, és el kell 
fogadnunk az ő feltételeit!
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Hitvallásunk

Mi a hitvallás?
A hitvallás összefoglalja egy hit tanításának alapvető lénye-
gét. A hitvallás tartalmazza, hogy miről tesznek hitbeli bi-
zonyságot egy vallásfelekezet tagjai. A hitvallás által külön-
bözik egymástól egyik vallásfelekezet a másiktól.

Hogyan keletkeztek az első keresztény  
hitvallások?
Az első keresztény hitvallásokat „ősegyházi hitvallások-
nak” hívjuk. A Krisztus utáni második és negyedik évszá-
zad között születtek. Ebben az időszakban formálódott ki a 
háromszemélyű Istenről és a Jézus Krisztus lényéről szóló 
tanítás. Mindez azért vált szükségessé, mert vita támadt 
hitbeli tartalmak miatt. Például, voltak olyan nézetek, mi-
szerint Jézus Krisztus valójában nem szenvedett keresztha-
lált, és valójában nem is támadt fel. A hitvallásokkal elhatá-
rolódtak ezektől a hamis tanításoktól.

Melyek a leglényegesebb ősegyházi hitvallások?
A leglényegesebb ősegyházi hitvallás az apostoli hitvallás 
(„Apostolikum”) és a Nicea-konstantinápolyi hitvallás. Fő 
vonásaiban az apostoli hitvallást a második században állí-
tották össze, majd a negyedik évszázadban kiegészítették. A 
Nicea-konstantinápolyi hitvallás a Niceában (Kr.u. 325) és 
a Konstantinápolyban (Kr.u. 381) tartott zsinat eredménye. 
Ez a hitvallás mindenekelőtt rögzíti a bizonyságtételt a há-
romszemélyű Istenről.

A zsinat egyházi főemberek, méltóságok gyülekezete, akik a 
hit fontos kérdéseinek megvitatására gyűlnek össze.

Milyen jelentősége van az ősegyházi hitvallások-
nak az Új Apostoli Egyházra?
Az Új Apostoli Egyház alapja a Szentírás. Az ősegyházi hit-
vallások lényeges tartalmakat foglalnak össze, melyek igaz-
ságát a Szentírás alátámasztja. 

Ezért az Új Apostoli Egyház mindkét ősegyházi hitvallás 
tartalmát elfogadja: hiszünk a háromszemélyű Istenben, Jé-
zus Krisztusban, mint valódi Istenben és emberben, Jézus 
születésében a szűz Mária által, a Szentlélek elküldésében, 
az egyházban, a szentségekben, Krisztus visszajövetelének 
elvárásában és a holtak feltámadásában.

Az egyes felekezetek közötti különbségek ellenére ezek a 
hitvallások egy olyan elemet testesítenek meg, ami össze-
köti a keresztényeket.

„Konfesszió“ (szó szerint: „vallástétel“) jelentése „hitvallás, 
egyházi hovatartozás“. A „konfesszió” szót használjuk a kü-
lönféle keresztény vallási felekezetek megnevezésére is.

Hogy hangzik az újapostoli hitvallás?
Hiszek Istenben, az Atyában, a Mindenhatóban, a menny-
nek és a földnek Teremtőjében.

2015 szeptemberében könyv formájában megjelenik az „Új Apostoli Egyház katekiz-
musa kérdésekben és válaszokban” című kiadvány. Az összesen 750 kérdésből és 
válaszból a Community kivonatokban bemutat néhány kérdést és választ – ebben a 
kiadásban a hitvallással és a háromszemélyű Istennel foglalkozunk.

■
 F

ot
ó:

 N
A

C
 In

te
rn

at
io

na
l



10

community 02/2015 TANÍTÁS

10

Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, ki megfogant a Szentlélektől, született a szűz 
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, keresztre feszí-
tették, meghalt, eltemették, elment az elhunytak birodal-
mába, harmadnapon feltámadt halálából, a mennybe ment; 
Isten, a mindenható Atya jobbján ül, onnan újra eljön.

Hiszek a Szentlélekben, az egyetlen, szent, egységes és 
apostoli egyházban, a szentek közösségében, a bűnök meg-
bocsátásában, a holtak feltámadásában és az örök életben.

Hiszem, hogy az Úr Jézus kormányozza egyházát, és eh-
hez élő apostolokat küldött el és küld el visszajöveteléig a 
megbízással, hogy tanítsanak, az ő nevében megbocsássák 
a bűnöket, valamint kereszteljenek vízzel és a Szentlélekkel.

Hiszem, hogy Krisztus egyházában a tisztségviselők beik-
tatása csak apostolok által történhet, és hogy az apostoli 
tisztségből teljhatalom, áldás és megszentelődés árad szol-
gálatukhoz.

Hiszem, hogy a szent vízkeresztség az ember megújulásá-
nak első lépése a Szentlélekben, és hogy általa a megke-
resztelkedett felvételt nyer azok közösségébe, akik hisznek 
Jézus Krisztusban, és Uruknak vallják őt.

Hiszem, hogy a szent úrvacsorát maga az Úr rendelte el, 
emlékezésül Krisztus egyszer hozott, mindörökre érvényes 
áldozatára és halálára. A szent úrvacsora méltó magunkhoz 
vétele biztosítja számunkra az életközösséget Jézus Krisz-
tussal, a mi Urunkkal. Kovásztalan kenyérrel és borral ün-
nepeljük; mindkettőt meg kell szentelnie egy apostol által 
felhatalmazott tisztségviselőnek.

Hiszem, hogy a vízzel megkeresztelkedetteknek egy apostol 
által meg kell kapniuk a Szentlelket, hogy Isten gyermekei 
lehessenek, és elnyerjék az első zsengéhez tartozás előfel-
tételeit.

Hiszem, hogy amint felment a mennybe, olyan biztosan 
visszajön az Úr Jézus, és a halottak és élők közül magához 
veszi kiválasztottait, akik bíztak az ő visszajövetelében, és 
felkészültek erre; hogy az égi menyegző után ezekkel vissza-
tér a földre, felépíti békebirodalmát, és ők királyi papság-
ként uralkodnak vele. A béke birodalmának végén megtart-
ja az utolsó ítéletet. Ezután Isten új eget és új földet teremt, 
és népe körében lakozik.

Hiszem, hogy köteles vagyok engedelmeskedni a világi ha-
talmaknak, amennyiben azok nem mondanak ellen az iste-
ni törvényeknek.

Mi a jelentősége az újapostoli hitvallásnak?
Az újapostoli hitvallás tíz pontban lényegileg összefoglalja 
és kifejezésre juttatja az Új Apostoli Egyház tanítását. Fela-
data az is, hogy formálja és erősítse az újapostoli kereszté-
nyek hitbeli beállítottságát.

Mind e mellett a hitvallás azt is szolgálja, hogy más embe-
reket megismertessünk az újapostoli hit legfontosabb tar-
talmával.
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A háromszemélyű Isten

Ki a háromszemélyű Isten?
Isten egy szellemi, tökéletes, teljes mértékben független 
lény. Örökkévaló, nincs kezdete és vége. Az egy Isten az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ha az „Atyáról, a Fiúról és a 
Szentlélekről” van szó, akkor ez nem három istenséget je-
lent, hanem három személyt, akik az egy Istent alkotják.

Isten mely jellemvonásait ismerjük?
Az emberek nem tudják teljes körűen leírni Istent. Ismer-
jük azonban Isten néhány jellemvonását: ő az Egy (Egyet-
len), a Szent, a Mindenható, az Örökkévaló, a Szerető, az 
Irgalmas, az Igazságos, a Tökéletes.

Milyen kapcsolatban áll egymással az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek?
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek a háromszemélyű Isten ne-
vét alkotja. Bár egymástól el kell választanunk őket, mégis 
ők jelentik az egyetlen Istent. A keresztény hagyományban 
a három isteni személyiség külön hangsúlyt kap: Isten, az 
Atya a menny és a föld Teremtője. Isten, a Fiú a Megváltó, 
aki emberré lett, és életét áldozatul adta az emberek meg-
váltásáért. Isten, a Szentlélek az Újjáteremtő: Gondoskodik 
arról, hogy Isten üdvössége elnyerhető legyen az emberek 
számára, és az új teremtmény eljusson a tökéletességre.

Mit jelent az „Atya” fogalma, ha Istennel összefüg-
gésben alkalmazzuk?
Ha az „Atya” elnevezést Istennel összefüggésben használ-
juk, úgy ehhez a megteremtés, a tekintély és a gondoskodás 
kapcsolódik súlypontként. Isten a teremtője és oltalmazója 
mindannak, amit létrehozott. Ezért minden ember Istent, 
aki a teremtője, „Atyjának” szólíthatja.

Mit mond a teremtés Istenről?
A teremtés és annak szabályszerűségei bizonyságot tesz-
nek Isten bölcsességéről, melynek nagysága meghaladja az 
emberi képzelőerőt. Csodálattal mondja a zsoltáríró: „Az 
egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a 
menny” (Zsol. 19, 2).

Mennyi idő alatt teremtette Isten a világot?
Isten hat „teremtő nap” alatt hozta létre a világot. A „terem-
tő napok” bizonyos időszakokat jelentenek, melyek hosszú-
sága közelebbről nem ismert. Egy „nap” Isten teremtésének 
történelmében nem hasonlítható össze a mai időszámítá-
sunk szerinti egy nappal. Mózes I. 2,2 azt írja: „A hetedik 
napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, 
és megpihent a hetedik napon egész alkotói munkája után.”

„... hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer 
esztendő annyi, mint egy nap” (Péter II. 3, 8-ból).

„Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely 
elmúlt” (Zsol. 90,4).

Isten teremtése csak az, amit érzékszerveivel 
megtapasztalhat az ember?
Nem, létezik egy Isten által létrehozott láthatatlan teremtés 
is. Ennek rejtélye – akárcsak maga Isten – feltárhatatlan az 
emberi elme előtt. A Szentírás azonban tartalmaz utaláso-
kat az anyagi teremtésen kívüli területekre, folyamatokra, 
állapotokra és lényekre. 

Az ördög a láthatatlan teremtéshez tartozik?
Eredetileg az ördög az angyalok egyike volt. Mint ilyen, a 
láthatatlan teremtéshez tartozott. Ez az angyal ellenszegült 
Istennek, és engedetlensége, irigysége és hazudozása miatt 
kíséretével együtt kitaszíttatott a mennyből és az Istennel 
való közösségből.

„Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat 
sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket…” 
(Péter II. 2,4).

„Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk 
fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké-
való bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy 
napnak az ítéletére” (Júdás 6).
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2015 szeptemberében 
könyvként

Előreláthatólag 2015 szeptemberében új formában jele-
nik meg az Új Apostoli Egyház Katekizmusa. Legutóbbi 
ülésén erről határozott a Körzeti Apostoli Gyűlés. A mű 
átdolgozásra kerül, „kérdésekből és válaszokból” áll.

Az öt fő nyelvre történő fordítás valamint a layout már 
elkészült. Most a nyomtatás előtti finom munkálatok 
zajlanak.

Közös indulás több nyelven

Tulajdonképpen a „Katekizmus, kérdésekben és vála-
szokban” lépésenként megjelenhetne angolul, németül, 
franciául, spanyolul és portugálul. A Körzeti Apostoli 
Gyűlés azonban úgy határozott, hogy a különböző 
nyelvű könyvek egyazon időpontban kerüljenek kiadásra. 
Ez jelenti az indulást további nyelvek számára is, melyek 
fordítása szintén elkészült. Hozzájuk tartozik mindenek 
előtt több nyelvjárás a Kongói Demokratikus Köztársa-
ságból, ahol egyházunk tagjainak egyharmada él.

Használata oktatóanyagként 

Az egyház vezetősége számára mindezeken kívül az is 
fontos volt, hogy kidolgozásra kerüljön egy olyan „Kate-
kizmus”, mely kifejezetten oktatási célokra is alkalmas. 
Ehhez a „Katekizmust” 750 kérdésre és válaszra osz-
tották. Ezt mutatta be az „Újapostoli hit” projektcsoport, 
mely közel tíz évig dolgozott az alapművön. 
  
A „kérdések és válaszok” séma már évszázadok óta 
használatos a keresztény katekizmusokban, és régi 
hagyománya van az Új Apostoli Egyházban is. A mögöt-
te álló didaktikai módszert sokféleképpen kipróbálták. 
Így a „Katekizmus, kérdésekben és válaszokban” című 
könyv a jövőben szolgáljon alapműként a tisztségviselők 
továbbképzésében valamint a gyerekek és fiatalok okta-
tásában.
  

Mi az angyalok feladata?
Az angyalok feladata Isten imádása, megbízásainak teljesí-
tése, és ezzel az ő szolgálása. Isten emberek iránti szerete-
te többek között abban is megnyilvánul, hogy angyalait az 
emberek szolgálatába is állítja. Máté 18,10-ből levezethető, 
hogy különösen a gyermekek élveznekv angyali védelmet.

„Ráfael vagyok, egy a hét angyal közül, aki mindig készen áll 
arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen. […] Nem magamtól 
jöttem, hanem Istenünk akaratából. Ezért őt dicsőítsétek …!” 
(Tóbiás 12, 15.18).

„Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, 
mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a 
mennyben az én mennyei Atyám arcát” (Máté 18,10).

Imádni kell az angyalokat?
Nem, az angyalok mindig Isten akarata szerint cseleksze-
nek: Ezért nem őket illeti hála vagy tisztelet, hanem kizá-
rólag Istent.

Az angyalok „szolgáló lelkek, akik azokért küldettek szolgá-
latra, akik örökölni fogják a dicsőséget” (Zsidó 1,14).

Miért kell foglalkoznunk a láthatatlan világgal?
Az ember egységet képez szellemből, lélekből és testből 
(v.ö. Thessz. I. 5,23). A test halandó, tehát Isten látható te-
remtéséhez tartozik. A szellem és a lélek halhatatlan, vagyis 
Isten láthatatlan teremtéséhez tartoznak. Mivel a szellem 
és a lélek a halál után is tovább él, fontos, hogy foglalkoz-
zunk a láthatatlan világgal.  A beállítottság, mellyel az em-
ber a földön viszonyul Istenhez, kihatással bír lényére a 
túlvilágon is. Ez a felismerés elősegítheti, hogy ellenálljon 
az ördög kísértéseinek, és egy Istennek tetsző életet éljen. 
Pál apostol megvilágítja, hogy életünkben miért van nagy 
jelentősége a láthatatlan világnak: „Mert a mi pillanatnyi 
könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, 
örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra né-
zünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, 
a láthatatlanok pedig örökkévalók” (Kor. II. 4,17.18). Így a 
láthatatlanokkal való foglalkozás elősegíti, hogy könnyeb-
ben elfogadjuk, ami történik velünk.
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Körzetünkben
District Apostle Area Switzerlandcommunity

A főapostol nyugdíjazza Rudolf Kainz apostolt 

Az Új Apostoli Egyház legtöbb, apostoli tisztségben el-
töltött évvel, összesen 34 éves tisztségviselői múlttal 
rendelkező apostola nyugállományba vonult: Jean-Luc 
Schneider  főapostol a 2015. március 15-én tartott is-
tentiszteleten nyugdíjazta Rudolf Kainz apostolt Schaff-
hausen-Neuhausenben. 

Az idei év első körzeti apostoli gyűlésének zárásaként a főa-
postol minden körzeti apostolt és körzeti apostol helyettest 
meghívott erre az istentiszteletre a Schaffhausen-neuhauseni 
újapostoli templomba. Az istentisztelet közvetítésre került 
Markus Fehlbaum körzeti apostol egész munkaterületén.

Békességre elhíva

Hol békesség, ott szabadság. 

Hol békesség, ott gazdagok vagyunk.

Hol békesség, ott törekszünk az egységre, ott 
örülünk, ha találkozunk egymással.

Rudolf Kainz apostol
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Az istentisztelet alapját képező bibliai ige Kol. 3,15-ben olvas-
ható: „És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen 
erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.” 
Szolgálatában elmagyarázta a gyülekezetnek, mennyire fontos 
a békesség Krisztusban. Ez a békesség uralkodjon a szívekben 
és határozza meg döntéseinket.  

A főapostol utalt a véget ért körzeti apostoli gyűlésre is: Itt 
mindig sok döntést kell hozni, mégpedig értelemmel, szívvel 
és lélekkel. E döntések meghozásához ismerni kell a Bibliát, 
fontos a gondolatcsere az apostolok között, engedni kell az is-
teni inspirációnak, és bensőségesen imádkozni kell érte.

Szolgálatra felkérte Enrique Minio körzeti apostol helyettest, 
Rüdiger Krause körzeti apostolt Észak-Németországból va-
lamint Rudolf Kainz apostolt, aki szolgálatában rámutatott 
a békességben rejlő nagy gazdagságra, és értelme szerint egy 
gyermekdalt idézett személyes hitvallásaként: „Jézus legyen a 
jelszavunk, Üdvözítőnket többé el nem hagyjuk!”

Rudolf Kainz apostol nyugdíjazása

Méltató szavaiban a főapostol kiemelte az apostol szolgálatá-
nak egy részét és határozott kijelentését, miszerint úgy kapasz-
kodik Jézusba, mint a kagyló a sziklába. Kainz apostol min-
dig az Úr szolgálatában állt, és 34 éven keresztül Krisztus igaz 
apostolaként munkálkodott Ausztriában. A szerénység meg-
testesítője, de a világos szavaké is, előrelátással, bölcsességgel 
és tetterővel, mindenek előtt azonban megkülönböztetett, Jé-
zus iránti szeretettel. A főapostol nyugdíjazta Kainz apostolt, 
és Philipp Burren apostolt bízta meg Ausztria gondozásával.

Pillantás Schaffhau-
sen-Neuhausen gyüle-
kezetének zsúfolásig 
megtelt templomába

A főapostol Philipp Burren apostolra bízza a testvérek 
gondozását Ausztriában

Kainz apostol utolsó alkalommal szolgál aktív  
apostolként
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Gyerekek a gyülekezet  
közepén 

Vasile Cone apostol ennek a gondolatnak a jegyében 
tartott istentiszteletet gyerekeknek 2015. március elején 
Ocna Mureşben (Románia). Több mint 30 gyerek volt je-
len, közülük néhányan más vallásfelekezetekhez tartoznak. 

Már jóval korábban megkezdődtek az előkészületek erre a 
rendkívüli napra. A gyerekek elmondhatták ötleteiket és javas-
lataikat, és aktívan együttműködhettek különböző tevékeny-
ségekben, például az oltárdísz elkészítésében. Hitoktatójukkal 
együtt a gyerekek összeállítottak egy színdarabot, ami az „Élet 
a 21. században” címet kapta, és előadták az istentiszteleten. 

Szép volt megélni, mekkora tetterővel és milyen nagy öröm-
mel vették ki a részüket a gyerekek az előkészületekben és az 
istentiszteleten.

Ocna Mureş gyülekezetének hitoktatója nemrégiben egy egé-
szen rendkívüli missziós munkát kezdett az unokáival. Az 
unokák meghívták iskolatársaikat hitoktatásra, istentisztelet-
re és egyéb, gyermekeknek szóló rendezvényekre. A gyerekek 
közötti szép kapcsolat lehetővé tette, hogy ma már néhányan 
rendszeresen részt vesznek Ocna Mureş gyülekezetének ren-
dezvényein, sőt, aktívan ki is veszik részüket a szervezésben.

Az istentisztelet végén az apostol megköszönte a gyerekek fel-
lépését, és azt az örömöt, amit előadásaikkal a jelenlévőkből 
kiváltottak. Ezt követően az istentisztelet minden résztvevője 
meghívást kapott egy közös ebédre.

 

Cone apostol 
gyerekekkel 
Ocna Mureş 
gyüleke-
zetében

Cone apostol az elöljáróval, annak feleségével – aki a 
hitoktató – és a két unokával

A gyerekkórus  Ariniş és Nagybánya körzetekből; néhány 
gyerek hagyományos népviseletben jelent meg
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A Svájci Apostoli Körzet és 
az általa gondozott területek

SVÁJCI APOSTOLI KÖRZET

Svájc és a hozzá tartozó 400 gyülekezet lelki gondozása 

és szervezeti irányítása Markus Fehlbaum körzeti apos-

tol, hat apostol és hat püspök kezében van. Ők vezetik 

a 33 000 tagot számláló 15 svájci körzetet, és mindezek 

mellett további 24 000 hittestvért gondoznak Európa 10 

országában.

SPANYOLOR-
SZÁG

OLASZ-
ORSZÁG

SVÁJC

GIBRALTÁR

SVÁJC

Állomás 3 

Gyülekezet 157

Egyháztag 33 498

Tisztségviselő 1 606

SPANYOLORSZÁG

Állomás 13 

Gyülekezet 29

Egyháztag 2 841

Tisztségviselő 149

Kanári-szigetekkel

GIBRALTÁR

Gyülekezet 1

Egyháztag 8

Tisztségviselő 1

FÖLDKÖZI-TENGER
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Állapot: Nemzetközi Új Apostoli Egyház 2014.12.31.

OLASZ-
ORSZÁG

SVÁJC

CSEHORSZÁG

AUSZTRIA MAGYAROR-
SZÁG

ROMÁNIA

BULGÁRIA

MOL-
DOVA

SZLOVÉNIA

Markus 
Fehlbaum

Erhard Suter

Spanyolország
Gibraltár

Philipp Burren

Svájc
Ausztria
Szlovénia

Thomas Deubel

Svájc
Csehország
Magyarország
Bulgária

Jürg Zbinden

Svájc
Olaszország

Vasile Cone

Románia

Semion Cazacu

Moldova

Ausztria

Állomás 13 

Gyülekezet 37

Egyháztag 4 925

Tisztségviselő 266

CSEHORSZÁG

Állomás 6 

Gyülekezet 8

Egyháztag 350

Tisztségviselő 9

MOLDOVA

Állomás 2 

Gyülekezet 41

Egyháztag 4 388

Tisztségviselő 65
MAGYARORSZÁG

Állomás 1 

Gyülekezet 9

Egyháztag 414

Tisztségviselő 19

ROMÁNIA

Állomás 33 

Gyülekezet 66

Egyháztag 7319

Tisztségviselő 244

BULGÁRIA

Állomás 4 

Gyülekezet 8

Egyháztag 606

Tisztségviselő 13

SZLOVÉNIA

Gyülekezet 2

Egyháztag 47

Tisztségviselő 2

OLASZORSZÁG

Állomás 22 

Gyülekezet 26

Egyháztag 2 140

Tisztségviselő 97

Körzeti apostol Apostolok
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Montreux templomának 
újbóli megnyitása

Széleskörű renoválás után Markus Fehlbaum körzeti apos-
tol 2015. március 8-án, vasárnap újból megnyithatta az 
újapostoli templomot Montreux-ben.

A 2011-ben összevont két gyülekezet, Vevey és Montreux test-
vérei számára ez az öröm napja volt. Három évi építési mun-
kálatok után beköltözhettek újonnan renovált templomukba 
Montreux-ben, és élettel tölthették meg.

Markus Fehlbaum körzeti apostol 2015. március 8-án, vasár-
nap egy ünnepi istentiszteleten újból megnyithatta a mont-
reux-i templomot. Az istentisztelet 180 résztvevőjének János 
I. 4,11 versével szolgált: „Szeretteim, ha így szeretett minket 
Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást”. 
Prédikációjában ezt a bibliai igét a gyülekezetre vonatkoztatta, 
és kiemelte, hogy szívélyes közösséget élünk meg a gyüleke-
zetben. A gyülekezet szeretete abban mutatkozik meg, hogy 
a hívők „egy szív, egy lélek”. Jézus a békesség és az öröm kiin-
dulópontja a gyülekezetben. Vele szoros kapcsolatban állva a 
szeretet rendkívüli jeleit mutatjuk.

A templom újbóli megnyitása alkalmából mondott speciális 
imádság után a körzeti apostol befejezésként egy ígéretet adott 
a gyülekezetnek, és azt mondta: „Cselekedjetek a felebaráti 
szeretet parancsolata szerint: Szeressétek Istent teljes szívetek-
ből, teljes lelketekből és minden erőtökből, és szeressétek fele-
barátotokat, mint saját magatokat – így áldásban részesültök.”

A körzeti apostolt elkísérte a Dél-Romandiai Körzet vala-
mennyi körzeti tisztségviselője. Kórus és hangszeres játék gon-
doskodott az istentisztelet szép és hangulatos zenei keretéről.

A kerek ablak

Az ünnepi gyülekezet a montreux-i templom újbóli megnyi-
tása alkalmából

Markus Fehlbaum az istentiszteleten a templom átadásakor
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Apostoli-püspöki gyűlés 
Romániában

Egyedülálló élmény a hittestvérek számára Orsovában – az 
istentisztelet 2015. május 31-én, vasárnap Markus Fehl-
baum körzeti apostollal és a Svájci Apostoli Körzet minden 
apostolával és püspökével.

Temesváron és Orsovában (Románia) 2015. május 29, 
péntektől június 2, keddig több apostoli-püspöki gyűlésre 
került sor a missziós országok ill. az egész apostoli körzet 
kérdéseiről. 

Azok az apostolok és püspökök, akik a mi missziós orszá-
gaink körzeteiben tevékenykednek, pénteken érkeztek Te-
mesvárra. Itt tartották az első gyűlést. Egy nappal később 
csatlakozott hozzájuk a többi apostol és püspök. Temesvár-
ról busszal indultak Orsovába, egy Duna menti kisvárosba, 
ahová jó négy és félórás utazás után érkeztek.

A romániai látogatás csúcspontja az istentisztelet volt 
szombat délelőtt Orsovában, melyen 185 testvér vett részt. 
A körzeti apostol Csel. 4,33 igéjével szolgált: „Az apostolok 
pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadá-
sáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.” Ezen az isten-
tiszteleten nyugállományba vonult a körzeti vén Szeverin 
körzetéből, valamint tisztségbe lépett egy új körzeti evan-
gélista. Az istentisztelet keretét egy bukaresti kórus bizto-
sította. Az istentisztelet után szép közösséget ápolhattak a 
testvérekkel a közös ebédnél. Ezt követően az apostolok és 
a püspökök a Dunán tett hajóúton megcsodálhatták a táj 
szépségét.

Hétfőn délelőtt került sor a gyűlésre minden apostol és 
püspök jelenlétével. A gyűlés első részére a körzeti apostol 
meghívta a feleségeket is. Délután busszal visszautaztak Te-
mesvárra, pihenőt tartva Oravitában. Közösen meglátogat-
ták az ottani templomot, és imádkoztak a gyülekezetért. A 
harmadik gyűlést kedden délelőtt tartották.

A Romániában töltött napok zárásaként felkeresték a gyer-
mek napközi otthont, amit az Új Apostoli Egyház Humani-
tás Alapítványa vezet, valamint egy gyermekotthont Zabra-
niban, melyet szintén ez az alapítvány támogat. A gyerekek 
igen jó gondozásban részesülnek, tanulmányaikban nagy 
segítséget kapnak, és egészséges táplálékhoz jutnak. A láto-
gatás mindenkit meghatott. Az Új Apostoli Egyház Huma-
nitás Alapítványának projektjei Zabraniban sikertörténet-
nek számítanak, a szó legszorosabb értelmében!

Apostoli-püspöki gyűlés Temesváron

A körzeti apostol és kísérői meglátogatnak egy gyermekott-
hont Zabraniban 

Markus Fehlbaum körzeti apostol az orsovai istentiszteleten
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Hírek és információk 
a Svájci  
Apostoli Körzetből 

Templomszentelés Fuerteventurában  

A még fiatal gyülekezet kezdetei visszanyúlnak 2007 novem-
berére. Akkor látogatott Erhard Suter apostol Fuerteventurá-
ba, és tartott első alkalommal istentiszteletet egy lakásban, 
melyen 5 testvér és 7 vendég vett részt. Ezt követően havonta 
egy, majd két alkalommal került sor istentiszteletekre. 2010-től 
havonta kétszer tartottak istentiszteletet egy szállodában, míg-
nem 2014-ben a hotel felmondta a bérleti szerződést. U.Hein-
rich lelkész egészen spontán módon a saját házában bocsátott 
rendelkezésre egy helyiséget, amíg más lehetőség nem adódik. 
Suter apostol 2015. március 23-án felszentelhette az új gyüle-
kezeti helyiséget.

A szeretet kifejezésének módjai 
Centro körzetében (Spanyolország) első alkalommal szervez-
tek gyerektábort. A gyerekek számára egészen új tapasztalat. 
Nagy örömmel és lelkesedéssel már alig várták! Végre eljött 
az idő! Pénteken, 2015. május 29-én négy autóval elindultak 
a Sierra de Madridban fekvő ifjúsági szállóba, közel 45 percre 
a fővárostól. 

A 10 gyerek, 3 felnőtt kíséretében, röviddel megérkezésük 
után feltérképezték legközelebbi környezetüket. Különösen 
tetszett nekik a „nyírfák völgye”, a nyugalom és pihenés oázisa. 
Feszültséggel teli nap volt a szombat. A reggeli után a gyere-
kek vándorútra indultak, és útjukon virágot szedtek az oltár-
díszhez. A csúcspontot a gyermekeknek tartott istentisztelet 
képezte délután Pedro Olmedo körzeti vénnel. Szemléletesen 
és érdekes példákon keresztül megmutatta, mik a szeretet ki-
fejezésének módjai. A táborozás sajnos túl rövid ideig tartott, 
és a gyerekek reménykednek, adódik még számukra egy ilyen 
hétvége.A templomépület utcai homlokzata Fuerteventurá-ban 

A gyerekek és kísérőik 
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