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Dragii mei fraţi și dragele mele surori în credință din ȋn-
treaga lume,

Au trecut deja mai multe luni din anul 2015. Ele ne-au adus 
atât noroc şi fericire, cât și durere şi suferinţă, bucurie şi 
ȋncredere. La ȋnceput de an, când v-am anunțat moto-ul 
„bucurie ȋn Hristos”, nu am fost conştient de complexitatea 
acestui cuvânt. Unii dintre voi s-au gândit poate la norocul 
şi la bucuria lor în viața de toate zilele. Cine, oare, nu se 
bucură din tot sufletul că are parte de noroc pe plan lu-
mesc? Dar acest moto înseamnă mult mai mult: bucurie la 
serviciile divine, bucurie pentru iertarea păcatelor, bucurie 
la Sfânta Cină. Nu am trăit noi oare, toate aceste momente 
frumoase de comuniune, de încurajare şi de ajutor? Sunt si-
gur că moto-ul nostru pentru acest an rămâne ȋn continuare 
viu. El este mult mai mult decât o simplă propoziţie. 

În continuare, doresc  să vă transmit câteva gânduri care 
se bazează pe moto-ul din acest an, „bucurie ȋn Hristos”:

■ Inimile noastre se pot bucura, pentru că trăim ȋntr-o 
comuniune atât de frumoasă a copiilor de Dumnezeu. 
Suntem parte a unei comunităţi – Dumnezeu nu ne 
lasă să mergem singuri pe calea credinţei.

■ Domnul Isus ne iubeşte şi a murit pentru noi. Ni se 
iartă astfel păcatele şi suntem chemaţi la masa Lui, 
pentru a avea comuniune cu Domnul. Trăim prezenţa 
lui Isus la fiecare serviciu divin! El vine ȋn mijlocul 
nostru.

■ Domnul va reveni. A promis acest lucru, iar promisi-
unea Lui se va adeveri. Nu este aceasta cea mai mare 
bucurie a noastră? El vine pentru a-şi duce mireasa 
acasă. Iar noi putem să Ȋl aşteptăm.

Spuneţi și voi, nu sunt aceste lucruri minunate? Să 
ne bucurăm ȋmpreună pentru acest mare eveniment!                                             
Vă amintesc Psalmul 103,2: „Nu uita nici una din binefa-
cerile Lui!”

Vă doresc zile pline de bucurie,                                                                                                                             

al vostru

Jean-Luc Schneider

Bucurie ȋn 
Hristos
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Să cerem ȋn numele  
lui Isus!

„Dacă veţi cere  
ceva ȋn Numele Meu,  

voi face.”

Ioan 14,14
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Copiii ȋl întâmpină pe apostolul patriarh  
Schneider şi pe apostoli ȋnainte de serviciul 

divin din 19 aprilie 2015, la Dodoma, Tanzania
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Dragi confraţi, dragi oaspeţi, această zi de duminică este 
foarte specială pentru opera lui Dumnezeu de aici, din es-
tul Africii. Toţi apostolii districtuali din Africa se află aici, 
deoarece apostolul vostru districtual iese azi la pensie, iar 
altcineva va fi numit ȋn această funcţie. Sunt sigur că aceas-
tă zi va rămâne o zi foarte importantă ȋn istoria bisericii din 
estul Africii. Dar nu vă faceţi griji, azi numim doar un nou 
slujitor. Domnul nostru este acelaşi. Cu toţii suntem doar 
niște slujitori ai Domnului, indiferent dacă avem funcția de 
apostol patriarh, apostol 
districtual sau apostol. 
El este Învăţătorul și 
Domnul, noi nu sun-
tem decât ucenicii Lui. 
Noul apostol districtual 
va fi și în continuare un 
ucenic al Domnului, aşa 
cum a fost şi până acum.                                                                                                                                            

 Totodată, mai am astăzi 
şi următoarea dorinţă, ca 
fiecare dintre noi, inclu-
siv eu, să facem un pas 
important înainte pe calea spre ţelul credinţei noastre, ca 
să ne apropiem de Hristos! Să facem cu toții un pas mare 
către El, să ne schimbăm și să fim din ce în ce mai mult ca 
El, pentru a putea face totul după voia Lui!       

Cuvântul biblic pe care l-am citit, conține o promisiune mi-
nunată. Isus spune, „dacă veţi cere ceva ȋn Numele Meu, 
voi face”. Imaginaţi-vă cât de multe dorințe avem cu toții 
și cât de minunat ar fi dacă i-am 
putea cere lui Isus ceva şi El ne-ar 
împlini numaidecât totul. Totuși, 
Domnul a condiţionat promisiu-
nea pe care ne-a făcut-o. Inainte de 
toate, trebuie să credem ȋn El, tre-
buie să credem că El este Fiul lui 
Dumnezeu, nu un oarecare făcător 
de minuni sau un profet care spune 
poveşti frumoase, sau care ne aju-
tă când avem probleme. Trebuie să 
credem că El este Fiul lui Dumne-
zeu care a venit pe pământ, pentru 
a le aduce oamenilor, ca Mântuitor, 
mântuirea şi viaţa veşnică.                                                                                                                                        

A doua condiţie este să cerem ceea 
ce dorim ȋn numele Lui, ca şi cum 
el ar fi acela care cere pentru noi, 
ȋn locul nostru. Dacă vrem să pri-

mim un răspuns la rugăminţile noastre, trebuie să cerem 
ca şi cum Isus ȋnsuşi ar fi cerut. Să cerem ȋn numele Lui 
ȋnseamnă să cerem ca şi cum Isus ȋnsuşi ar exprima rugă-
mintea. Întotdeauna când oamenii obișnuiau să vină la Isus 
cu rugăminţi, iar el își dădea seama că aceștia nu credeau 
suficient sau, pe de altă parte nu era de acord cu rugămintea 
lor, refuza să le ȋmplinească. Astfel, la Isus a venit odată un 
fariseu care i-a cerut un semn: „Ȋnvăţătorule, am vrea să 
vedem un semn dela Tine!” Drept răspuns, El le-a zis: „Un 

neam viclean şi preacur-
var cere un semn; dar 
nu i se va da alt semn, 
decȋt semnul proorocu-
lui Iona. Căci, după cum 
Iona a stat trei zile şi trei 
nopţi ȋn pȋntecele chitu-
lui, tot aşa şi Fiul omu-
lui va sta trei zile şi trei 
nopţi ȋn inima pămȋntu-
lui” (Matei 12, 38-40).  
Acesta a fost un răspuns 
clar. Trebuie să credeţi ȋn 
ȋnviere, un alt semn nu 
veţi primi.                                                                                                   

Dragi fraţi şi surori, trebuie să credem ȋn Fiul lui Dumne-
zeu. Trebuie să credem ȋn Mântuitorul nostru și în faptul 
că şi-a dat viaţa pentru noi. Aceasta este dovada dragostei 
Lui pentru noi. Nu putem să ne rugăm la Dumnezeu ȋn fi-
ecare dimineaţă, spunându-i „dă-ne, te rugăm, un semn, ca 
să vedem cât de mult ne iubeşti.” Așa nu merge. Isus şi-a 
dovedit demult dragostea pentru noi, prin faptul că a murit 

Pentru Domnul, viaţa  
veşnică va fi întotdeauna mai 

importantă decât toate  
lucrurile lumeşti. Nu are sens 

să ȋl rugăm să ȋşi schimbe  
priorităţile.

Apostoli şi episcopi la altar
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pentru noi. De asemenea, nu-i putem cere lui Isus, „dă-ne 
un semn ca să vedem clar că lucrarea Ta este cu adevărat 
lucrarea de mântuire.” Ȋnchipuiţi-vă că Dumnezeu ar înfăp-
tui ceva extraordinar aici, ȋn Dodoma, pentru a dovedi că 
sunteți copiii Lui și că aceasta este lucrarea lui. Dar El nu 
face acest lucru, ci spune 
”copiii Mei sunt dovada 
că aceasta este lucrarea 
lui Dumnezeu, căci ei se 
dezvoltă spre a deveni 
oameni noi, cu o ființă 
nouă. Are loc în acest 
mod un fel de ȋnviere. 
Vechiul Adam moare, 
iar noua creatură creşte 
şi devine din ce ȋn ce 
mai vizibilă. Noi credem 
ȋn lucrarea lui Dumne-
zeu pentru că vedem cum se dezvoltă creatura cea nouă.   

Isus a dat multe exemple. El a spus de exemplu ”Pilda 
polilor”. Un om de neam mare voia să se ducă ȋntr-o ţară 
ȋndepărtată. A chemat zece dintre robii săi şi le-a dat zece 
poli, cu următoarea condiţie: „puneţi-i ȋn negoţ, pȋnă mă 

voi ȋntoarce” (Luca 19,13). Când omul s-a ȋntors a cerut 
socoteală. Unul dintre robi, care păstrase polul cum i-a fost 
dat, a ȋncercat să se scuze, argumentând „căci m-am temut 
de tine, fiindcă eşti un om aspru”, la care Isus a spus apoi 
clar că aceasta era misiunea robului şi că ar fi trebuit să o 

ȋndeplinească. Robul ar 
fi trebuit pur şi simplu 
să asculte. Isus ne spune 
prin această pildă, „Sunt 
Fiul lui Dumnezeu. De 
aceea, cuvintele Mele 
sunt eterne.”       

Astăzi, cu siguranţă că 
mulţi oameni ar dori să-l 
roage pe Isus, „nu ai pu-
tea să Iţi schimbi Evan-
ghelia, căci am unele ȋn-

doieli cu privire la ea; n-o poți adapta la timpurile actuale, 
la situaţiile din ţara noastră”?! Dar Isus nu face acest lucru. 
Cine crede că El este Fiul lui Dumnezeu, ştie că ceea ce 
Domnul a spus, este valabil veșnic. El nu ȋşi va schimba 
mesajul de dragul nostru. Nu trebuie să-i cerem acest lucru.         

Dacă cerem de la Domnul  
o credinţă puternică, El ne-o 

va dărui, căci El se roagă 
pentru acelaşi lucru, pentru 

tine şi pentru mine.
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sus stânga: apostolul districtual Shadreck 
Lubasi la altar ȋn timpul serviciului divin
Isus ȋmlineşte rugăminţile care sunt după 
voia Lui.

De asemenea, nu foloseşte la nimic să ȋi cerem lui Isus să 
binecuvânteze o inimă nehotărâtă, care nu bate în întregi-
me pentru El. El este Fiul lui Dumnezeu şi vrea ȋntreaga 
inimă. În predica de pe munte El a spus că la final, mulţi 
vor cere să intre pe uşa către Ȋmpărăţia cerurilor: „Mulţi 
Ȋmi vor zice ȋn ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am pro-
orocit noi ȋn Numele Tău? N-am scos noi draci ȋn Nume-
le Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni ȋn Numele Tău? 
Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut.” 
(Matei 7, 22.23) Domnul ştia că inima lor nu-i aparținea în 
întregime, chiar dacă făcuseră lucruri mari ȋn numele său.

Mai există încă un lucru pe care nu-l putem cere de la Isus, 
deoarece nu coincide cu gândurile Lui: nu putem să Ȋl ru-
găm să-l pedepsească pe cel păcătos. Ucenicii au ȋncercat 
acest lucru odată: „Doamne, vrei să poruncim să se po-
goare foc din cer şi să-i mistuie?” (Luca 9,54) Dar Isus i-a 
mustrat. Alţii au adus odată o femeie la El: „Ȋnvăţătorule, 
femeia aceasta a fost prinsă chiar cȋnd săvȋrşea preacurvia 
... să ucidem cu pietre pe astfel de femei” (Ioan 8,4). Isus a 
refuzat însă, pentru că El nu avea asemenea lucruri ȋn plan. 
Isus este Mântuitorul. El vrea să ȋi salveze pe păcătoşi, nu 
să ȋi pedepsească.        
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Nu putem să cerem binecuvântare de la Isus dacă nu-i dă-
ruim întreaga noastră inimă, dacă nu ascultăm de El. Ştiţi, 
dacă avem o problemă, ȋl putem ruga pe Isus să ne ajute. 
Dar nu putem să rezolvăm o problemă minţind. Așa ceva 
nu se poate. Domnul nu poate să binecuvânteze un astfel 
de lucru. De fapt, ar însemna să-i cerem lui Isus să ne bi-
necuvânteze neascultarea. Cu alte cuvinte, nu respectăm 
legământul făcut cu El, dar 
aşteptăm ca El să ne ajute şi 
să ne binecuvânteze. Așa nu 
se poate.     

Un ultim exemplu. Odată, 
Isus se afla la Maria şi Marta, 
iar Maria I s-a pus la picioare 
şi Îl asculta vorbind. Marta 
era foarte ocupată și l-a ȋn-
trebat pe Domnul, „Doamne, 
nu-Ţi pasă că soru-mea m-a 
lăsat să slujesc singură? Zi-i 
dar să-mi ajute”. Răspunsul Lui a fost: „Maria şi-a ales par-
tea cea bună, care nu i se va lua” (Luca 10, 40.43). Nu pu-
tem să ne aşteptăm ca Isus să acorde o importanţă mai mare 
vieţii noastre lumeşti decât vieţii veşnice. Pentru Domnul, 
viaţa veşnică va fi mereu mai importantă decât tot ce este 
lumesc. Astfel, nu are niciun sens să ȋl rugăm să ȋşi schim-
be priorităţile. El nu o va face. Vedeţi deci, că unele lucruri, 
nu are sens să i le cerem lui Isus. Domnul nu le va schimba, 

Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider ȋl numeşte pe Joseph Ekhuya ȋn slujba de 
apostol districtual; ȋn spate: apostolul districtual Patrick Mkhwanazi (Africa de 
Sud) şi apostolul districtual Michael Deppner (Republica Democrată Congo)

pentru că ele dovedesc lipsă de credinţă din partea noastră, 
iar acest lucru nu corespunde cu voia Lui. El vrea ca noi să 
credem.                                                                                                                                                  

Ce putem deci să cerem de la El? Este foarte simplu. Să ce-
rem de la El, ceea ce a cerut El de la Tatăl. Domnul i-a spus 
lui Simon Petru, „Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu 

se piardă credinţa ta” (Luca 
22, 32). Prin urmare, putem 
cere de la Isus ca, orice s-ar 
ȋntâmpla, să putem rămâne 
întotdeauna stăruitori ȋn cre-
dinţă. Apoi, să putem crede 
chiar şi fără semne, bazân-
du-ne numai pe cuvântul 
Lui. Aceasta este o credinţă 
puternică. Dacă ȋi cerem lui 
Isus o credinţă puternică, El 
ne-o va dărui în mod sigur, 
căci acesta este lucrul pentru 

care se roagă El pentru tine şi pentru mine. De asemenea, 
ne putem ruga ȋn numele lui Isus, „Doamne, facă-să voia 
Ta.” Ştiu că nu este uşor, pentru că uneori nu putem să ȋn-
ţelegem voia lui Dumnezeu. Credem că este voia lui Dum-
nezeu să suferim, să fim bolnavi, să murim. Dar nu este 
tocmai aşa. Dumnezeu nu vrea să suferim, să fim nedrep-
tăţiţi. Dumnezeu vrea, ca şi ȋn suferinţă să rămânem fideli.                                                                                   

Îmi doresc să ne rugăm 
ȋn fiecare comunitate 

în felul următor: 
„Tată, ajută-ne să fim una, 

orice s-ar ȋntâmpla.”
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Mulţumiri aduse apostolului distric-
tual la pensie; de la stânga la dreap-
ta: apostolul districtual Noël Barnes 
(Cape), apostolul districtual la pensie 
Shadreck Lubasi (estul Africii), aposto-
lul patriarh Jean-Luc Schneider

Isus a ştiut exact care era voia Tatălui: 
„Trebuie să merg pe această cale, dar 
Dumnezeu vrea ca Eu să Ȋi rămân fidel 
până la capăt.” Aceasta a fost voia Tată-
lui Său. Când Isus a spus, „Facă-se cum 
voieşti Tu, nu cum voiesc Eu”, El a ştiut 
exact următorul lucru: „Tatăl Meu nu 
vrea să mă vadă suferind, El vrea doar 
ca Eu să rămân ascultător până la capăt. 
Aceasta este voia Lui. Acest lucru tre-
buie să se ȋntâmple.” Iar dacă noi ne ru-
găm pentru acelaşi lucru, prin cuvintele 
„Tată, cum voieşti Tu să fie”, ȋnseamnă 
că am hotărât să rămânem fideli, orice 
s-ar ȋntâmpla. Iar Isus ne va ajuta. A 
cere ceva ȋn numele lui Isus ȋnseamnă şi 
a cere harul, aşa cum aşteaptă El de la noi. Domnul a spus 
foarte clar ce este necesar pentru a obţine harul: smerenie, 
pocăinţă şi iertarea semenului. Aceasta este Evanghelia lui 
Hristos şi dacă o urmăm, dacă ȋi cerem Domnului harul, 
ȋl vom primi. Bătrânul apostol din Biblie a spus că Isus 
intervine pentru noi ȋn ceruri şi ȋl roagă pe Tatăl să ne ierte: 
„Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, 
pe Isus Hristos, Cel neprihănit” (1 Ioan 2, 1). El este ȋn 
cer şi mijloceşte pentru noi. Dacă cerem smeriţi, căiţi şi 
iertători harul, Domnul ni-l va dărui. Il va cere pentru noi 
de la Tatăl.  

Cu o altă ocazie, Isus i-a cerut Tatălui ȋn rugăciune unitatea 
apostolilor Lui şi a celor care cred ȋn El, prin intermediul 
apostolilor. Prin urmare, și noi suntem incluşi ȋn această 
rugăminte. Noi suntem cei care cred ȋn Isus Hristos, mul-
ţumită apostolilor. Iar El se roagă pentru unitatea poporu-
lui Său. Eu ȋmi doresc, ca ȋn fiecare comunitate, copiii lui 
Dumnezeu să se roage astfel: „Tată, ajută-ne să fim una, 
orice s-ar ȋntâmpla.” Dacă ne rugăm intens pentru unitatea 
ȋn comunitate, Isus ne-o va dărui, pentru că El se roagă pen-
tru acelaşi lucru.  Dacă Îl rugăm: „Scurtează timpul şi vino 
curând”, El va ȋmplini rugămintea, pentru că acelaşi lucru 
 ȋl cere şi El.                                                                                               

Vedeţi, ȋn aceste cinci puncte ne rugăm mereu ȋn numele 
lui Isus. Iar El va răspunde și le va ȋmplini. Dacă Îl rugăm 
să ne ȋntărească credinţa, o va face. Dacă Îl rugăm să ne 
ajute să rămânem ascultători şi fideli până la capăt, orice ar 

O nouă generaţie ȋn estul 
Africii

Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider a făcut o 
călătorie misionară ȋn estul Africii timp de patru zile 
- ȋn primul rând ȋn Tanzania, după care a a făcut și 
o vizită scurtă pe insula Zanzibar. Ȋncununarea că-
lătoriei a fost serviciul divin din 19 aprilie, la Dodo-
ma, capitala Tanzaniei, unde a avut loc schimbarea 
conducerii din zona apostolului districtual. Apos-
tolul patriarh l-a pensionat pe apostolul districtual 
Shadreck Lubasi şi l-a numit ȋn locul lui pe Joseph 
Opemba Ekhuya, spre a răspunde de țările din 
estul Africii. Serviciul divin a fost transmis ȋn direct 
ȋn bisericile din Tanzania, Kenya şi Uganda.

fi, o va face. Dacă cerem harul, ni-l va dărui. Dar trebuie 
să ȋl cerem ȋn numele Lui, să ȋi acceptăm condiţiile. Dacă 
ne rugăm pentru unitate, ne-o va dărui, pentru că şi El o 
doreşte pentru noi. Dacă ne rugăm pentru scurtarea tim-
pului, „Doamne, vino repede”, El va veni. Acelaşi lucru ȋl 
vrea şi El.
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Crezul

Ce este crezul?
Crezul este un ansamblu de învățături sau dogme funda-
mentale de credință. Crezul conține învățăturile pe care le 
mărturisesc membrii unei comunități religioase. Comuni-
tățile religioase se deosebesc între ele prin crezul pe care 
îl au. 

Cum au luat naștere primele crezuri creștine?
Primele crezuri creștine se numesc ”crezuri ale bisericii 
vechi”. Ele au luat naștere între secolul al II-lea și al IV-lea 
după Hristos. În acel timp au fost formulate învățăturile 
cu privire la Dumnezeu ca Sfântă Treime și ființa lui Isus 
Hristos, deci despre natura lui. Lucrul acesta se dovedise a 
fi necesar, deoarece existau diferențe asupra învățăturilor 
de credință. De exemplu exista opinia că Isus Hristos nu ar 
fi murit de fapt pe cruce și nici nu ar fi înviat. Crezurile au 
îngrădit toate aceste învățături false. 

Care sunt cele mai importante crezuri ale biseri-
cii vechi ?
Cele mai importante crezuri ale bisericii vechi  sunt crezul 
apostolic (”Apostolikum”) și crezul de la Niceea Constan-
tinopol. În ceea ce privește crezul ”Apostolikum”, bazele 
acestuia au fost puse în secolul al II-lea, iar în secolul al 
IV-lea a fost apoi completat. Crezul de la Niceea este re-

zultatul celor două concilii de la Niceea(în 325 d.H.) și de 
la Constantinopol (în 381 d.H.). În acest crez este consem-
nată în mod deosebit mărturisirea cu privire la Dumnezeu 
ca Sfântă Treime. 

Conciliul este o adunare a înalților demnitari bisericești 
(episcopi), care se întrunesc pentru a discuta asupra celor 
mai importante probleme ale credinței. 

Ce însemnătate au mărturisirile bisericii vechi 
pentru Biserica Nouapostolică?
Învățătura Bisericii Nouapostolice se bazează pe Sfânta 
Scriptură. Crezurile bisericilor vechi cuprind învățăturile 
fundamentale mărturisite în Sfânta Scriptură. 

Biserica Nouapostolică mărturisește credința formulată în 
cele două crezuri ale bisericilor vechi, și anume credința 
în Dumnezeu ca Sfântă Treime, credința în Isus Hristos ca 
Dumnezeu adevărat și ca om adevărat, credința în nașterea 
lui Isus din Fecioara Maria, în trimiterea Sfântului Duh, 
credința în biserică, în sacramente și credința în așteptarea 
revenirii lui Hristos și în învierea morților. 

În ciuda deosebirilor dintre crezuri, există totuși o mărturi-
sire pe care o împărtășesc toți creștinii.

În luna septembrie 2015 va apare cartea Catehismul Bisericii Nouapostolice sub 
formă de întrebări și răspunsuri. Revista ”Community” și-a propus să extragă și să 
prezinte mai multe fragmente din cele 750 de întrebări și răspunsuri. În acest nu-
măr se va vorbi despre crez și despre Dumnezeu ca Sfântă Treime.
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”Crezul” sau ”confesiunea” (de la cuvântul ”mărturisi-
re”) înseamnă ”mărturisirea credinței, apartenența la bi-
serică”. De asemenea, ”confesiuni” mai sunt denumite și 
diferitele comuniuni creștine. 

Care este crezul nouapostolic?
”Cred în Dumnezeu Tatăl, Cel Atotputernic, Creatorul ce-
rului și al pământului. Cred în Isus Hristos, Fiul născut din 
Dumnezeu, Domnul nostru, care a fost primit din Sfântul 
Duh, a fost născut de Fecioara Maria, a suferit sub Ponțiu 
Pilat, a fost răstignit, a murit, a fost îngropat, s-a dus în 
Împărăția morților, a înviat din morți a treia zi și s-a înălțat 
la cer ; El stă la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, 
și de acolo va veni din nou pe pământ. 

Cred în Sfântul Duh, într-una biserica apostolică, de peste 
tot și sfântă, în comuniunea sfinților, în iertarea păcatelor, 
în învierea morților și în viața veșnică.

Cred că Domnul Isus își conduce biserica și că și-a trimis 
apostolii, și îi mai trimite până la revenirea lui, cu sarcina 
de a-i învăța pe oameni,  de a le ierta păcatele în numele 
Său și de a-i boteza cu apă și cu Sfântul Duh.

Cred că cei aleși de Dumnezeu ca slujitori nu pot fi numiți 
în funcție decât de către apostoli, și că împuternicirea, bi-
necuvântarea și sfințirea de care aceștia au nevoie la împli-
nirea slujbei lor vine din apostolat.  

Cred că Sfântul Botez cu apă constituie primul pas către 
înnoirea omului în Sfântul Duh și că, în felul acesta, cel 
botezat poate face parte din comuniunea celor care cred în 
Isus Hristos și îl mărturisesc pe Domnul lor. 

Cred că Sfânta Cină a fost înființată de însuși Domnul, în 
amintirea jertfei sale aduse o dată și veșnic valabile, a su-
ferințelor lui amare și a morții lui Hristos. Savurarea cu 
demnitate a Sfintei Cine ne garantează viața împreună cu 
Isus Hristos, Domnul nostru. Ea se sărbătorește cu pâine 
nedospită și cu vin; ambele trebuie să fie sfințite și oferite 
creștinilor de către un slujitor care a fost mai întâi împuter-
nicit în acest scop de către un apostol. 

Cred că cei botezați cu apă trebuie să primească de la un 
apostol darul Sfântului Duh, spre a putea deveni copii ai lui 
Dumnezeu și cei dintâi născuți. 

Cred că Domnul Isus va veni cu siguranță, la fel cum s-a 
înălțat la cer și că îi va lua la El pe cei dintâi dintre cei 
morți și cei vii, care au așteptat venirea lui și au fost pre-
gătiți; cred că după nunta din cer cu aceștia, el va reveni pe 
pământ împreună cu ei și va înființa împărăția păcii și va 

domni împreună cu ei, care vor fi preoți împărătești. După 
terminarea împărăției păcii, El va ține Judecata de apoi. 
După aceea, Dumnezeu va crea un pământ nou și un cer 
nou și va locui împreună cu poporul Său. 

Cred că sunt dator să mă supun autorităților lumești, în mă-
sura în care acestea nu se opun legilor divine.”

Care este însemnătatea crezului nouapostolic? 
Crezul nouapostolic exprimă învățătura credinței Bisericii 
Nouapostolice prin intermediul a zece articole. El mai are 
totodată rolul de a influența atitudinea creștinilor nouapos-
tolici pe planul credinței. Pe lângă aceasta, crezul mai slu-
jește și informării altor oameni, pentru ca aceștia să poată 
să cunoască credința nouapostolică. 
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Dumnezeu ca 
Sfântă Treime

Cine este Dumnezeu ca Sfântă Treime? 
Dumnezeu este o făptură spirituală desăvârșită și absolut 
independentă. El este veșnic, nu are nici început și nici 
sfârșit. Dumnezeu este unic. El este Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh. Când se vorbește despre ”Tatăl, Fiul și Sfântul Duh”, 
nu este vorba despre trei dumnezei, ci despre trei persoane, 
care, toate trei sunt unul Dumnezeu. 

Ce caracteristici importante ale lui Dumnezeu 
cunoaștem? 
Oamenii nu-l pot descrie în întregime pe Dumnezeu. Cu-
noaștem însă anumite caracteristici importante ale lui : El 
este Unul(unic), Cel Sfânt, Cel Atotputernic, Cel Veșnic, 
Cel Iubitor, Cel Milos, Cel Drept, Cel Desăvârșit.

Ce relație există între Tatăl, Fiul și Sfântul Duh? 
Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt trei nume pentru cele trei 
persoane divine. Cu toate că se deosebesc între ele, cele 
trei persoane formează un singur Dumnezeu. În tradiția 
creștină, fiecare dintre cele trei persoane divine deține un 
rol aparte : Dumnezeu este Tatăl, Creatorul cerului și al 
pământului. Dumnezeu este Fiul, Mântuitorul care a de-
venit om și și-a jertfit viața pentru mântuirea oamenilor. 
Dumnezeu este Sfântul Duh, Creatorul cel nou, el are grijă 
ca oamenii să primească de la Dumnezeu mântuirea și ca 
noua creatură să se poată desăvârși. 

Ce înseamnă noțiunea de ”Tată”, relatat la Dum-
nezeu? 
Relatat la Dumnezeu, noțiunea de ”Tată” o întrebuințăm 
atunci când ne referim la aspectele creării, ale autorității 
lui și ale grijii lui față de noi. Dumnezeu este Creatorul și 
Ocrotitorul celor create de El. Prin urmare, toți oamenii îl 
pot numi pe Creatorul lor, ”Tată”.  

Ce ne spune crearea sau facerea lumii despre 
Dumnezeu?
Crearea sau facerea lumii, inclusiv a legilor după care 
aceasta funcționează, dovedește marea înțelepciune a lui 
Dumnezeu, pe care omul nici nu și-o poate imagina. Auto-
rul unui psalm exclamă astfel cu admirație, ”cerurile spun 

slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâi-
nilor Lui.”(Psalmii 19, 1)

În cât timp a creat Dumnezeu lumea? 
Dumnezeu a creat lumea în șase zile, așa-zisele ”zilele fa-
cerii”. ”Zilele facerii” constituie niște fragmente de timp 
cu durată necunoscută. O ”zi” din timpul facerii lui Dum-
nezeu nu este același lucru cu o zi din timpul măsurat de 
noi, oamenii. În Genesa 2, 2 scrie, ”în ziua a șaptea Dum-
nezeu Și-a sfârșit lucrarea, pe care o făcuse ; și în ziua a 
șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.”

”… că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie 
de ani sunt ca o zi.”(2 Petru 3, 8)

„... căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care 
a trecut.“ (Psalmii 90, 4). 

Constă creația lui Dumnezeu numai în lucrurile 
pe care le vedem?
Nu. Mai există și o creație a lui Dumnezeu a lucrurilor ne-
văzute. Așa cum nu-l pot cunoaște în întregime pe Dum-
nezeu, oamenii nu pot cunoaște nici aceste lucruri care 
constituie o taină. Totuși, în Sfânta Scriptură se întâlnesc 
anumite indicii referitor la ținuturile, modalitățile, stările și 
ființele din afara lumii materiale. 

Face parte Satana din creația lumii nevăzute?
La început, Satana a fost unul dintre îngeri și a făcut astfel 
parte din creația lumii nevăzute. Acest înger s-a răzvrătit 
împotriva lui Dumnezeu și a fost alungat din cer și din co-
muniunea cu Dumnezeu, împreună cu toți cei ai lui, datori-
tă nesupunerii, a invidiei și a minciunii. 

”Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii cari au păcă-
tuit, ci i-a aruncat în Adânc.”(2 Petru 2, 4)

„El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lan-
țuri vecinice, în întunerec, pe îngerii cari nu și-au păstrat 
vrednicia, ci și-au păstrat locuința.“ (Iuda 6)
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Apărut sub formă de 
carte în septembrie 2015 
La data de 1 septembrie 2015 se preconizează apa-
riția Catehismului Bisericii Nouapostolice într-o nouă 
variantă. Acest lucru a fost hotărât la ultima adunare  a 
apostolilor districtuali. Lucrarea a fost transformată și 
va apare sub formă de ”întrebări și răspunsuri”. 

Traducerea lucrării în cinci limbi principale, cât și 
layout-ul pentru tipărire, au fost deja încheiate. La ora 
actuală se fac pregătirile pentru tipărire. 

Un început comun în mai multe limbi

De fapt, lucrarea ”Catehismul – întrebări și răspunsuri” 
este încheiată și ar putea apare treptat, mai întâi în 
limba engleză, apoi în limba germană, în limba france-
ză, în limba spaniolă și apoi în limba portugheză. To-
tuși, la adunarea apostolilor districtuali s-a hotărât ca 
lucrarea să fie editată în același timp, în toate limbile 
traduse. În felul acesta, s-a oprit editarea traducerilor 
deja existente. De aici fac parte în special un număr de 
limbi regionale din Republica Democrată Congo, unde 
trăiește circa o treime din numărul total de membrii ai 
bisericii din lume. 

Materialul didactic folosit 

Conducerea bisericii a considerat că este important să 
se editeze și o versiune separată a Catehismului, des-
tinată activității didactice. În acest scop, textul Catehis-
mului a fost împărțit în 750 de întrebări și răspunsuri. 
Lucrul acesta a fost anunțat de grupa-proiect denumită 
”credința nouapostolică”, care lucrează la această 
lucrare de aproape zece ani. 

Forma de prezentare a cărții, cea de întrebări și răs-
punsuri, este de foarte mult timp folosită în catehismul 
creștin, având o lungă tradiție și în cadrul Bisericii No-
uapostolice. Metoda didactică aflată la baza ei a fost 
de multe ori întrebuințată până acum. Astfel, pe viitor, 
lucrarea va fi folosită de biserică la cursurile de instru-
ire a slujitorilor bisericești și ca material de predare la 
orele de religie pentru copii și tineri.  

Care este sarcina îngerilor?
Sarcina îngerilor este aceea de a-l slăvi pe Dumnezeu, de a 
îndeplini sarcinile primite de la el și a-i putea sluji în felul 
acesta. Dumnezeu le arată oamenilor că îi iubește, printre 
altele, prin îngerii pe care îi trimite ca să le slujească. Din 
Evanghelia după Matei 18, 10 aflăm că în special copiii au 
un înger păzitor. 

”Eu sunt Rafael, unul din cei șapte sfinți îngeri, care ridică 
rugăciunile sfinților și le înalță înaintea slavei Celui Sfânt.
(…) Căci eu n-am venit de voia mea, ci după voia Dumne-
zeului nostru, de aceea să-L și binecuvântați în veac.”(To-
bit 12, 15.18)

”Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești 
micuți; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea 
fața Tatălui Meu care este în ceruri.”(Matei 18, 10)

Trebuie să-i slăvim pe îngeri?
Nu, deoarece îngerii acționează întotdeauna conform voin-
ței lui Dumnezeu. De aceea, nu lor trebuie să le mulțumim, 
ci numai lui Dumnezeu. 

Îngerii sunt ”toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească 
o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea.”(Evrei 1, 14)

De ce trebuie să ne ocupăm de lucrurile 
nevăzute?
Omul este o ființă formată din duh, suflet și trup.(1 Tesalo-
niceni 5, 23) Trupul este muritor și aparține, deci, creației 
lucrurilor vizibile ale lui Dumnezeu. Sufletul și spiritul sunt 
nemuritoare și de aceea aparțin creației lucrurilor invizibile 
ale lui Dumnezeu. Sufletul și duhul există și după moarte, 
de aceea este important să ne ocupăm cu lucrurile nevăzu-
te.   Atitudinea pe care oamenii o au față de Dumnezeu aici, 
pe pământ, va avea repercursiuni asupra existenței lor, pe 
lumea cealaltă. Cunoașterea acestui lucru ne poate ajuta să 
ne opunem ispitelor satanei și să trăim o viață pe placul lui 
Dumnezeu. Apostolul Pavel explică foarte clar însemnăta-
tea pe care o au lucrurile nevăzute în viața noastră: ”Căci 
întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot 
mai mult o greutate vecinică de slavă. Pentrucă noi nu ne 
uităm la lucrurile cari se văd; căci lucrurile cari se văd, 
sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt vecinice.”2 
Corinteni 4, 17.18) În felul acesta, dacă ne vom ocupa de 
lucrurile nevăzute, vom putea înțelege mai bine ce ni se 
întâmplă. 
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Ați fost chemați să primiți 
pacea!

Unde este pace, acolo este libertate.
Unde este pace, acolo este bogăție. 
Unde este pace, acolo simți nevoia fii unit cu ceilalți 
și este totodată frumos, să întâlnești alți oameni !
Apostol Rudolf Kainz

După 34 de ani în slujba de apostol, fiind astfel apostolul 
cu cea mai lungă activitate în această funcție din cadrul 
Bisericii Nouapostolice, Rudolf Kainz a fost pensionat la 
15 martie 2015. Evenimentul a avut loc la serviciul divin 
ținut la Schaffhausen-Neuhausen de către apostolul patri-
arh Jean-Luc Schneider. 

La sfârșitul primei adunări din acest an a apostolilor dis-
trictuali, apostolul patriarh i-a invitat pe toți apostolii dis-
trictuali și ajutorii lor la acest serviciu divin desfășurat în 
Biserica nouapostolică din Schaffhausen-Neuhausen. Ser-
viciul divin a fost transmis în direct în tot ținutul de activi-
tate al apostolului districtual Markus Fehlbaum.

Cuvântul biblic ales pentru acest serviciu divin a fost acela 
din Coloseni capitolul 3, versetul 15 : ”Pacea lui Hristos, la 
care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stă-
pânească în inimile voastre și fiți recunoscători.” În predica 
sa adresată comunității, apostolul patriarh a subliniat cât de 
importantă este pacea lui Hristos. Pacea aceasta trebuie să 
domnească în inimile noastre, iar deciziile pe care le luăm 
trebuie să izvorască din ea. 

Pensionarea apostolului Rudolf Kainz de către apostolul patriarh
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Apostolul patriarh a mai adăugat câteva cuvinte cu privire 
la adunarea apostolilor districtuali care avusese loc cu pu-
țin timp înainte. La aceasta, a spus el, toate hotărârile luate 
de-a lungul timpului fuseseră luate cu mintea, cu inima și 
cu sufletul. Spre a putea lua hotărâri în felul acesta, trebu-
ie să se cunoască Biblia, trebuie să existe un permanent 
schimb de idei între apostoli, trebuie ca Dumnezeu să ne 
inspire și trebuie să ne rugăm la el.

La serviciul divin au conslujit ajutorul de apostol distric-
tual Enrique Minio, apostolul districtual Rüdiger Krause 
din nordul Germaniei, precum și apostolul Rudolf Kainz. 
În conslujirea sa, apostolul Kainz a vorbit despre marea 
bogăție a păcii, folosind cuvintele dintr-un cântec pentru 
copii drept simbol al mărturisirii sale personale: ”Isus este 
lozinca mea, voi rămâne mereu lângă Mântuitorul meu !” 

Ieșirea la pensie a apostolului  
Rudolf Kainz

În cuvintele sale de omagiere a meritelor apostolului Kainz, 
apostolul patriarh și-a adus aminte de prima predică ținută 
de acesta și de cuvintele lui atât de marcante, prin care el se 
vedea atașat de Isus ca scoicile de stâncă. Apostolul Kainz 
i-a slujit lui Isus neîncetat, iar ca apostol al său a slujit timp 
de 34 de ani în Austria. Un om modest, care s-a exprimat 
întotdeauna prin cuvinte foarte clare, un om cu clarviziune, 
înțelept și activ, dar, mai presus de toate, un om care a știut 
să iubească cu iubirea lui Isus. Apostolul patriarh la pensi-
onat pe apostolul Kainz și l-a însărcinat în același timp pe 
apostolul Philipp Burren să slujească în Austria. 

Interiorul bisericii 
comunității Schaff-
hausen-Neuhausen

Apostolul patriarh îl însărcinează pe apostolul Philipp 
Burren cu slujirea fraților și surorilor din Austria 

Apostolul Kainz slujește pentru ultima oară ca apostol 
activ 
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Copiii ȋn centrul  
comunităţii

La ȋnceputul lunii martie 2015 apostolul Vasile Cone a 
ţinut un serviciu divin cu acest nume, pentru copiii din 
Ocna Mureş (România). Peste 30 de copii au fost pre-
zenți, iar unii dintre ei aparţin altor confesiuni.

Pregătirile pentru această zi deosebită au ȋnceput cu mult timp 
ȋnainte. Copiii au venit cu idei, cu propuneri şi s-au implicat 
activ ȋn diferitele activităţi, ca de exemplu la aranjarea alta-
rului. Ȋmpreună cu profesoara de religie, copiii au pregătit o 
prezentare pe tema „Viaţa ȋn secolul al XXI-lea”, special pen-
tru serviciul divin. A fost frumos să vedem cu câtă bucurie au 
muncit copiii la pregătirea serviciului divin!

Profesoara de religie din comunitatea Ocna Mureş ȋmpreună 
cu nepoţii ei a început de câtva timp o activitate misionară 
deosebită. Astfel, cei doi nepoți şi-au invitat colegii de şcoală 
la orele de religie, la serviciul divin şi la alte activităţi. Rela-
ţia frumoasă dintre copii a făcut ca ei să participe regulat la 
activităţile comunităţii din Ocna Mureş, ba mai mult, să se și 
implice activ.

La sfârșitul serviciului divin, apostolul le-a mulţumit copiilor 
pentru contribuţia lor plină de  entuziasm. Toţi participanţii de 
la serviciul divin au servit la sfârșit masa ȋmpreună.

Apostolul Cone cu copiii din comunitatea Ocna Mureş

Apostolul Cone cu conducătorul comunităţii, soţia aces-
tuia, profesoara de religie şi cei doi nepoţi

Corul de copii din districtul Ariniş şi Baia Mare; câţiva 
copii poartă costume populare 
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Biserica Nouapostolică  
Elveţia şi zonele slujite de ea

DISTRICTUL APOSTOLIC ELVEȚIA

Apostolul districtual Markus Fehlbaum împreună cu 
şase apostoli şi şase episcopi se ocupă de munca 
organizatorică şi spirituală în cele aproximativ 400 de 
comunităţi din Elveţia şi din zonele de care răspund. Ei 
se ocupă de conducerea celor 15 districte elveţiene cu 
cca. 33.000 de membri şi le slujesc, ȋn plus, unui număr 
de 24.000 de membri din alte zece ţări din Europa.

SPANIA

ITALIA

ELVEŢIA

GIBRALTAR

ELVEŢIA

Staţii 3 

Comunităţi 157

Membri 33 498

Slujitori 1 606

SPANIA

Staţii 13 

Comunităţi 29

Membri 2 841

Slujitori 149

incl. Insulele Canare

GIBRALTAR

Comunităţi 1

Membri 8

Slujitori 1

MAREA MEDITERANĂ

LOCALcommunity 02/2015
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Stadiu: 31.12.2014 BNA Internațională 

ITALIA

ELVEŢIA

CEHIA

AUSTRIA
UNGARIA

ROMÂNIA

BULGARIA

MOLDOVA

SLOVENIA

Markus 
Fehlbaum

Erhard Suter
Spania 
Gibraltar

Philipp Burren
Elveţia
Austria
Slovenia

Thomas Deubel
Elveţia
Cehia
Ungaria
Bulgaria

Jürg Zbinden
Elveţia 
Italia

Vasile Cone
România

Semion Cazacu
Moldova

AUSTRIA

Staţii 13 

Comunităţi 37

Membri 4 925

Slujitori 266

CEHIA

Staţii 6 

Comunităţi 8

Membri 350

Slujitori 9

MOLDOVA

Staţii 2 

Comunităţi 41

Membri 4 388

Slujitori 65
UNGARIA

Staţii 1 

Comunităţi 9

Membri 414

Slujitori 19

ROMÂNIA

Staţii 33 

Comunităţi 66

Membri 7319

Slujitori 244

BULGARIA

Staţii 4 

Comunităţi 8

Membri 606

Slujitori 13

SLOVENIA

Comunităţi 2

Membri 47

Slujitori 2

ITALIA

Staţii 22 

Comunităţi 26

Membri 2 140

Slujitori 97
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Redeschiderea bisericii din 
Montreux

După o renovare de amploare, apostolul districtual Mar-
kus Fehlbaum a redeschis Biserica Nouapostolică din 
Montreux, la 8 martie 2015         

Pentru fraţii şi surorile celor două comunităţi din Vevey 
şi Montreux, care s-au unit ȋn 2011, a fost o zi de bucurie. 
După trei ani de lucrări de construcţii, biserica lor cea nouă 
din Montreux a putut fi redeschisă.

La serviciul divin festiv din 8 martie 2015, apostolul dis-
trictual Fehlbaum a anunţat redeschiderea bisericii din 
Montreux. El le-a slujit celor cca. 180 de participanţi cu 
un cuvânt din 1 Ioan 4,11: „Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a 
iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe 
alţii”. În predica sa, apostolul districtual a explicat înțelesul 
cuvântului biblic, îndemnând comunitatea să fie unită ȋn 
dragoste. Dragostea ȋn comunitate se manifestă prin faptul 
de a fi „o inimă şi un suflet”. Isus este izvorul păcii şi al bu-
curiei ȋn comunitate. Uniţi cu El, putem da mereu dovadă 
de semne de dragoste.

După o rugăciune deosebită destinată special redeschiderii 
bisericii, apostolul districtual s-a adresat comunității, spu-
nând: „acţionaţi după porunca dragostei: iubiţi-l pe Dum-
nezeu din toată inima, cu tot sufletul şi cu toată puterea, iar 
pe aproapele vostru, ca pe voi ȋnşivă - ȋn acest fel veţi fi 
binecuvântaţi.”

Apostolul districtual a fost ȋnsoţit de slujitorii districtuali 
din districtul Romandia-sud. Corul împreună cu un ansam-
blu instrumental au realizat un cadru muzical frumos la 
acest serviciu divin.

Fereastra rotundă a bisericii

Comunitatea adunată la serviciul divin festiv de redeschidere 
a bisericii din Montreux

Apostolul districtual Markus Fehlbaum la serviciul divin 
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Adunarea apostolilor și a 
episcopilor din România

Un eveniment unic pentru frații și surorile din Orșova 
– serviciul divin din ziua de duminică 31 mai 2015 cu 
apostolul districtual Markus Fehlbaum și cu toți apostolii 
și episcopii din ținutul apostolic districtual Elveția. 

La Timișoara și Orșova au avut loc de vineri 29 mai și 
până marți 2 iunie 2015 mai multe adunări cu apostolii și 
episcopii din țările misionare, precum și din întreg ținutul 
apostolic districtual. 

Apostolii și episcopii care slujesc activ în bisericile teritori-
ale din țările noastre misionare au venit vineri la Timișoara, 
unde a avut loc prima adunare. În zilele următoare au sosit 
apoi și ceilalți apostoli și episcopi. După aceea, am plecat 
mai departe cu autocarul la Orșova, un orășel de pe malul 
Dunării, unde am ajuns după o călătorie de patru ore bune. 

Punctul culminant al călătoriei în România l-a constituit 
serviciul divin de duminică dimineață de la Orșova, la care 
au participat 185 de frați și surori. Apostolul districtual a 
slujit cu un cuvânt ales din Faptele apostolilor 4, 33 : ”apos-
tolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnu-
lui Isus. Și un mare har era peste toți.” La acest serviciu 
divin a fost pensionat prezbiterul districtual din districtul 
Severin și a fost numit un nou evanghelist districtual. Ca-
drul muzical a fost înfăptuit de corul de la București. După 
serviciul divin am luat masa de prânz cu frații și surorile, 
bucurându-ne de timpul petrecut împreună. În încheiere, 
apostolii și episcopii au făcut o plimbare cu vaporul pe Du-
năre și au admirat frumoasele peisaje românești. 

Luni dimineață, primul punct din program a fost adunarea 
apostolilor și episcopilor. La prima parte a adunării, apos-
tolul districtual le-a invitat și pe soții. După amiaza a avut 
loc întoarcerea cu autocarul la Timișoara, cu o oprire la 
Oravița. Acolo, grupul a vizitat biserica noastră din acest 
oraș și a s-a rostit o rugăciune deosebită pentru comunitate. 
Cea de-a treia adunare a avut loc marți dimineață. 

În încheierea acestor zile petrecute în România s-a vizitat 
locașul căminului de copii condus de fundația BNA-Hu-
manitas și a unui cămin de copii din Zăbrani, de aseme-
nea sprijinit de fundație. Copiii sunt îngrijiți foarte bine, 
primesc învățământ școlar și mâncare sănătoasă. Vizita i-a 
impresionat pe toți. Proiectele fundației BNA-Humanitas 
din Zăbrani sunt un adevărat succes!

Timișoara – adunarea apostolilor și episcopilor

Apostolul districtual împreună cu cei care l-au însoțit vizi-
tează căminul de copii din Zăbrani

Apostolul districtual Markus Fehlbaum la serviciul divin de la 
Orșova



Ştiri scurte  
din zona de lucru a aposto-
lului districtual, Elveţia

Sfințirea lăcaşului de rugăciune din 
Fuerteventura 
Tânăra comunitate a luat ființă în luna noiembrie 2007, când 
apostolul Erhard Suter a venit în  Fuerteventura şi a ţinut acolo 
pentru prima dată un serviciu divin, ȋntr-un apartament, la care 
au participat cinci confraţi şi şapte oaspeţi. După aceea, servi-
ciile divine s-au ţinut odată pe lună, iar mai târziu, de două ori 
pe lună. Începând din anul 2010, serviciile divine au avut loc 
de două ori pe lună, ȋntr-un hotel, dar această variantă a fost 
abandonată pe la mijlocul anului 2014. Până la găsirea unui 
nou loc, preotul U. Heinrich a pus la dispoziţie o ȋncăpere din 
casa lui proprie. La 23 martie 2015, apostolul Suter a sfinţit 
noul lăcaş de rugăciune. 

Faţetele dragostei
În districtul Centro (Spania) s-a organizat pentru prima dată o 
tabără pentru copii la un sfârşit de săptămână. Pentru ei era o 
experienţă nouă. Au aşteptat sfârşitul de săptămână bucuroşi 
şi entuziasmaţi. Apoi, s-a dat în sfârşit startul! Vineri  29 mai 
2015 copiii au pornit cu patru maşini spre o cabană de tineret 
din Sierra de Madrid, cam la 45 de minute înspre nord, spre 
capitală.  

Imediat după ce au ajuns la destinație, cei zece copii, ȋnsoţiţi 
de trei adulţi, au pornit să descopere împrejurimile. Le-a plă-
cut ȋn mod special „Valea mesteacănului”, o oază de linişte 
şi relaxare. Sâmbătă a fost o zi interesantă. După micul-de-
jun, copiii au pornit ȋntr-o excursie, iar pe drum au cules flori 
pentru aranjamentul floral de la altar. Serviciul divin pentru 
copii, cu prezbiterul districtual Pedro Olmedo, a fost punctul 
culminant al zilei. El a subliniat prin exemple vii şi imagini, 
diferitele faţete ale dragostei. Tabăra a fost din păcate mult 
prea scurtă, iar copiii speră să meargă din nou într-o astfel de 
tabără.Vedere exterioară a locașului bisericii din Fuerteventura

Copiii și instructorul lor 
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