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Dragi fraţi şi surori, 

De câte ori mă întorc acasă din călătoriile mele, mă ȋntorc 
cu impresii minunate. Cât de internațională și diversă este 
biserica noastră!
Dar această diversitate presupune de multe ori o muncă 
intensă. Ne aflăm în aproape toate țările din lume, vorbim 
sute de limbi diferite, provenim din cele mai diverse culturi 
și avem opinii deosebite.
Dar ca să fim uniți, avem nevoie de Isus Hristos. El s-a 
rugat tocmai pentru acest lucru, și anume ȋntr-un moment 
foarte dificil: cu puțin înainte de a fi prins.
Cum este posibil să dobândim unitatea? Prin propriile pu-
teri nu este posibil. Dar cu Dumnezeu, totul este posibil. 
Cel mai bun exemplu de unitate este Sfânta Treime – Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh:

■ ei vor același lucru
■ ei împart totul
■ ei nu vorbesc mult despre sine, ci mărturisesc unul  
 despre celălalt
■ ei lucrează împreună la același țel

Cum putem noi, oamenii, să fim uniți în felul acesta? Isus 
a făcut primul pas: a devenit om, pentru a ȋmpărtăşi totul 
cu noi. Ne-a oferit viaţa Lui. Prin botezul cu apă şi Duh, El 
trăieşte ȋn noi, iar prin Sfânta Cină, se manifestă ȋn vieţile 
noastre.

Restul depinde de noi şi este sarcina noastră. Este bine să 
avem grijă ca Dumnezeu să locuiască ȋn interiorul nostru. 
Cu cât suntem mai uniți cu Hristos, cu atât mai uşor ne este 
să fim uniți și cu semenii noștri. De aceea, trebuie  

■ să ne dorim acelaşi lucru ca şi El: Domnul vrea să   
 avem comuniune veşnică cu El
■ să ȋmpărtăşim totul cu El: gândurile Lui să fie gându-
 rile noastre, sentimentele Lui să fie sentimentele noas-
 tre, prietenii Lui să fie prietenii noştri, vrăjmaşul Lui  
 să fie vrăjmaşul nostru
■ să ȋl mărturisim pe Isus: să nu mai vorbim atât de
 mult despre faptele noastre, ci despre faptele Lui,
  despre dragostea şi jertfa Lui
■ să lucrăm ȋmpreună la ţelul Lui: să ne implicăm ȋmpre-
 ună ȋn lucrarea Lui!

Unitatea nu ȋnseamnă că trebuie să fim toți la fel. De ase-
menea, nu trebuie să renunţăm la personalitatea noastră, și 
nici la tradiţii sau cultură. Chiar dacă suntem diferiţi, avem 
totuși aceeaşi dorinţă: să urmăm voia lui Isus Hristos.
Dragii mei, să fim uniţi ȋn bucurie şi în suferinţă! Să ne 
unim și să îl slăvim cu toții pe Dumnezeu, ȋn loc să ne 
criticăm unii pe alţii! Să ne unim puterile pentru a-i putea 
sluji Domnului!

Al vostru

Jean-Luc Schneider

Unitate
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■ Fotografia de pe copertă: BNA Zambia
■ Fotografia de pe verso: Oliver Rütten
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Rusalii 
2015

„Şi Duhul şi Mireasa zic: 

Vino!”

Cuvânt: Apocalipsa 22,17

■
 P

oz
ă:

 B
N

A 
Za

m
bi

a

71.000 de participanţi sunt prezenți pe Stadionul 
Național Heroes/Lusaka, alte câteva  milioane privesc 
transmisia prin satelit în comunităţile lor



44

community 03/2015 SERVICIUL DIVIN DIN AFRICA

Bucuria în Hristos se întemeiază 
pe încrederea noastră în Dumnezeu. 
Cu cât este mai puternică încrederea 

noastră, cu atât mai mare este 
bucuria în Hristos.

Dragi fraţi şi surori de pe stadion şi din comunităţile care 
ne urmăriți în transmisie directă, 

Cu ocazia acestei sărbători de Rusalii, vom asculta mai în-
tâi o lectură biblică din profetul Ioel, precum şi din Episto-
la către Efeseni:

„După aceea, voi turna Du-
hul Meu peste orice făptu-
ră; fiii şi fiicele voastre vor 
prooroci, bătrînii voştri vor 
visa visuri, şi tinerii voştri 
vor avea vedenii. Chiar şi 
peste robi şi peste roabe voi 
turna Duhul Meu, în zilele 
acelea” (Ioel 2,28.29).

„Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Dom-
nului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice 
familie, în ceruri şi pe pămînt, şi-L rog ca, potrivit cu bogă-
ţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Du-
hul Lui, în omul din lăuntru, aşa încît Hristos să locuiască 
în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd rădăcina 
şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu 
toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea şi înăl-
ţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece 
orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui 
Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, 
poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gândim noi, 

a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în 
neam, în vecii vecilor! Amin” (Efeseni 3,14-21).

Dragi frați și surori şi dragi oaspeţi, mă bucur enorm că săr-
bătorim aceste Rusalii aici, la Lusaka, în Zambia. Aproape 

toţi apostolii din Zambia 
se află aici. I-am mulţumit 
şi ieri lui Dumnezeu şi am 
preamărit harul Său, pen-
tru că a binecuvântat opera 
de aici, din Zambia şi din 
Africa în general. Pe acest 
continent se înregistrează 
o dezvoltare minunată. Mii 
de comunităţi din întreaga 
lume sunt astăzi conectate 

cu noi şi dorim să împărtăşim bucuria noastră cu ele. Fie ca 
toate aceste comunităţi să simtă și ele bucuria în Hristos, pe 
care o avem în inimi aici, în Zambia!

Sunt conştient de faptul că în unele locuri de pe glob, frații 
și surorile simt o oarecare tristețe la gândul că la ei nu exis-
tă atât de mulți copii ai lui Dumnezeu, ca pe continentul 
african. 

Unii dintre noi se gândesc poate, de ce este Zambia atât de 
binecuvântată, iar în alte părți, turma de frați și surori este 
aşa de mică? Dar chiar și în multe alte ţări africane, numă-
rul membrilor nu este atât de mare ca aici, ci mult mai mic. 
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Cei ce fac parte din mireasa lui Hristos 
sunt plini de Duhul Sfânt. Iar ei le spun 
tuturor: „vino aşa cum eşti. Dumnezeu 
te iubeşte, iar eu la fel! Dumnezeu vrea 

să fii mântuit.”

La fel este şi în Europa. Pe de altă parte, în unele locuri 
numărul membrilor scade. Şi ne punem atunci întrebarea, 
ce este în neregulă în biserica noastră? Dar să ne gândim 
la istoria bisericii! Ea a început la Ierusalim, prin turnarea 
Sfântului Duh.

Acolo este deci originea bisericii. După o anumită peri-
oadă, au existat mai mulți creştini în Asia Mică decât în 
Ierusalim. Prin urmare, ne-am putea pune următoarea în-
trebare: „A pierdut Isus lupta în Ierusalim, dat fiindcă exis-
tă mai mulţi creştini în alte 
părți?” Apoi, biserica s-a 
dezvoltat și s-a extins mai 
departe, în Europa. Aici, 
creştinismul s-a răspândit 
repede.  Tot aici au apărut 
la început și cei mai mulţi 
creştini nouapostolici. As-
tăzi, există mai mulţi creş-
tini nouapostolici în Afri-
ca, decât în Europa. De ce 
să fie acest lucru greşit?  Să nu uităm că pentru Dumnezeu, 
ţările, graniţele şi popoarele nu contează. Pavel a spus: „Nu 
mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slo-
bod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeias-
că, fiindcă toţi sînteţi una în Hristos Isus” (Galateni 3,28). 

Important este ca cei chemaţi de Dumnezeu să urmeze 
această chemare şi să rămână fideli până la capăt. Nu tre-
buie  ca asemenea gânduri să ne tulbure bucuria în Hristos.

În Africa şi în anumite ţări, unii credincioși sunt trişti pen-
tru că sunt obligaţi să îşi trăiască credinţa în circumstanţe 
foarte grele. Din cauza numărului mare de confraţi nu este 
posibil, de exemplu, să avem peste tot biserici bine dotate. 
În unele locuri nu există deloc biserici, iar comunităţilor le 

lipsesc anumite lucruri elementare. Dacă aceşti confraţi ar 
cunoaște situația bisericii în Europa sau în Africa de sud, 
ar putea spune: „Ei au biserici atât de frumoase, iar noi 
trebuie să ne descurcăm în astfel de circumstanţe dificile.” 
Eu înţeleg şi aceste gânduri. Dar, fraţi şi surori, amintiţi-vă 
că lucrurile exterioare nu determină mântuirea noastră. Să 
nu permitem ca astfel de gânduri să ne tulbure bucuria în 
Hristos!

Bucuria în Hristos se bazează pe încrederea noastră în 
Dumnezeu. Cu cât este 
mai puternică această în-
credere, cu atât mai mare 
este bucuria în Domnul. 
Apostolul Pavel le-a scris 
corintenilor: „Şi Dumne-
zeu, care este credincios, 
nu va îngădui să fiţi ispitiţi 
peste puterile voastre; ci, 
împreună cu ispita, a pre-
gătit şi mijlocul să ieşiţi 

din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10,13). Aceasta 
este o descriere minunată a fidelităţii lui Dumnezeu. Să 
avem încredere în  credincioşia Lui! Noţiunea de „ispită” 
este aici sinonimul pentru suferinţa prin care trecem. Dum-
nezeu este credincios şi ne promite un sfârșit, sau, cum se 
spune, „o cale de scăpare” din toate suferinţele. Dar cum 
arată această cale de scăpare? Ea nu este o minune spec-
taculoasă. Calea de scăpare din suferinţă ne este dată în 
biserică, prin prezenţa şi lucrarea Sfântului Duh. Este ca-
lea pregătită de Dumnezeu. Iar Rusaliile sunt un prilej şi o 
sărbătoare de bucurie, pentru prezenţa şi lucrarea Duhului 
în biserică.

Dragii mei confraţi, să ne încredem în puterea Sfântului 
Duh! El este prezent şi lucrează în biserica lui Hristos. Ori 
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Acest lucru stă în puterea Sfântului Duh. Să nu ascultăm de 
cel rău! Noi nu mai suntem robi ai răului, ci avem puterea 
de a riposta şi de a spune, „nu, nu am voie să mă trans-
form într-o unealtă a răului.” În epistola către Iacov scrie: 
„Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi dela voi” (Iacov 
4,7). Fiecare creştin poate trăi această bucurie în Hristos, 
deoarece, prin Botez, a primit puterea de a se împotrivi dia-
volului şi de a birui.

Puterea Sfântului Duh îşi găseşte apogeul în apostolat. 
Isus şi-a trimis apostolii, însărcinându-i să cheme sufle-
tele care apoi să poată face  parte din mireasa Domnului 
şi din preoţimea împărătească. Să ne încredem deci, şi 
din această cauză, în puterea Sfântului Duh! Toți oame-

de câte ori ni se propovăduiește Evanghelia în biserica lui 
Hristos, Sfântul Duh este prezent şi activ. Să avem încre-
dere în puterea Lui: Evanghelia va fi propovăduită până 
la sfârşit! Atunci când se va încheia Împărăţia păcii, toţi 
oamenii vor fi auzit Evanghelia, vestea cea bună. 

Sfântul Duh lucrează în biserica lui Hristos prin Sfântul 
Botez cu apă. Duhul îi cheamă pe oameni, spunându-le 
„vino la Dumnezeu!”, iar cine crede în Hristos poate fi bo-
tezat cu apă. Sfântul Duh îi cheamă pe oameni la Botezul 
cu apă, spunându-le, „vino în biserica lui Hristos, ca să de-
vii un mădular în trupul Domnului.” Prin lucrarea Sfântu-
lui Duh la Botezul cu apă, Dumnezeu ne oferă puterea de 
care avem nevoie pentru a birui păcatul.

1|  Fratele şi sora citesc, la începutul Serviciului Divin, din Ioel şi din Epistola către efeseni
2-4| Muzica corului, a membrilor orchestrei, îi uimeşte pe apostolul patriarh şi pe participanţi
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nii aleși de Dumnezeu pentru a fi mireasa lui Hristos sunt 
chemaţi de către apostoli. Ei sunt pecetluiţi de apostoli şi 
pregătiţi ca mireasă. Nu există nici o îndoială. Trebuie să 
avem încredere în Sfântul Duh şi în puterea Lui: orice s-ar 
întâmpla, mireasa lui Hristos va fi adunată şi pregătită de 
apostoli.

Puterea Sfântului Duh o mai putem trăi și prin Sfânta Cină. 
El ne cheamă la Sfânta Cină, zicând, „vino în comuniu-
nea celui înviat!” Când comunitatea sărbătoreşte Sfânta 
Cină, puterea Sfântului Duh face ca Isus Hristos să fie cu 
adevărat prezent prin trupul şi sângele Lui. Indiferent de 
numărul de participanţi sau de condiţiile în care este sărbă-
torită Sfânta Cină, prezenţa lui Hristos este trăită la fel de 

Sus, de la stânga la dreapta: apostolii 
districtuali Michael Deppner,  Michael Ehrich, 
Joseph Ekhuya,  Markus Fehlbaum şi Urs 
Hebeisen

Dreapta: pe lângă apostolii districtuali Noel Barnas şi 
Michael Ehrich, la serviciul divin a conslujit şi apostolul 
districtual Tshitshi Tshisekedi
Jos: apostolul patriarh Jean-Luc Schneider se roagă în 
cadrul Serviciului Divin

intens într-o comunitate dintr-o tabără de refugiaţi, precum 
și într-una dintr-o biserică frumoasă. Prezenţa lui Hritos la 
Sfânta Cină este aceeaşi într-o comunitate mică din Aus-
tralia, ca și într-o comunitate mare din Zambia sau Cape 
Town. Puterea Sfântului Duh nu depinde de numărul de 
oameni care se adună. Oriunde sărbătoresc copiii de Dum-
nezeu Sfânta Cină, Isus Hristos este prezent prin Sfântul 
Duh. Aceasta este bucuria noastră în Hristos.

„Şi Duhul şi Mireasa zic: Vino!” O trăsătură a comunită-
ții-mireasă este dragostea ei pentru Domnul. Credincioşii 
tânjesc după comuniunea cu Hristos. Dorinţa lor supremă 
este să fie la Domnul. De aceea, ei se roagă pentru reveni-
rea Lui.
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Sâmbătă după-masă s-au adunat toţi apostolii din Africa, toţi apostolii districtuali 
şi ajutoarele lor, dar şi apostolul patriarh, pentru o poză de grup

Se spune aici „și Duhul şi Mireasa ...”. Iată o altă caracte-
ristică a comunităţii-mireasă și anume, aceea că sufletele 
care aparţin acesteia sunt pline de Duh Sfânt. Gândurile, 
vorbele şi faptele lor sunt conduse de Sfântul Duh. Ele 
spun acelaşi lucru, pe care îl spune și Duhul. 

Ştim că Sfântul Duh le spune tuturor, „vino, Dumnezeu te 
iubeşte”! La rândul lor, cei care fac parte din mireasa lui 
Hristos sunt plini de Duh Sfânt, și le spun și ei tuturor, 

IDEI PRINCIPALE

Prezenţa Sfântului Duh poate fi trăită  
pretutindeni unde se propovăduieşte 
Evanghelia, unde sunt dăruite sacra
mentele, unde mireasa lui Hristos este  
pregătită de apostoli.

„vino aşa cum eşti, Dumnezeu te iubeşte, şi eu te iubesc! 
Dumnezeu vrea să fii mântuit”.

Plină de Sfântul Duh, mireasa îi cheamă pe toţi prin cuvin-
tele: „Veniţi, Dumnezeu v-a iertat, şi noi la fel.” Răsună 
oare această chemare în toate comunităţile?

Pretutindeni unde sufletele sunt pline de puterea Sfântului 
Duh, ele rostesc aceste cuvinte: „vino, te-am iertat.” Mi-
reasa se roagă pentru unitate şi pentru împăcare. Iar pentru 
că mireasa doreşte să fie la fel ca Isus Hristos, ea se în-
dreaptă spre cei care s-au îndepărtat de turmă, la fel cum a 
făcut şi Isus. Mireasa îi cheamă, spunându-le, „întoarce-te, 
te rog, chiar dacă cineva te-a dezamăgit, ne pare rău. Te 
rog, iartă-ne şi vino înapoi la Isus!”

Dragi fraţi şi surori, acestea au fost câteva gânduri pentru 
Rusaliile din acest an.

Să nu lăsăm gândurile negative să ne tulbure sau să ne 
umbrească bucuria în Hristos! Noi simțim și trăim puterea 
Sfântului Duh. De aceea, trebuie să ne încredem în această 
putere, căci ea va  lucra până la sfârşit!
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Omul are nevoie 
de mântuire

De ce are omul nevoie de mântuire? 
Încă de la facerea omului și căderea lui în păcat, toți oame-
nii care au urmat au fost păcătoși. Diavolul i-a ispitit și ei 
au păcătuit. Nici un om nu poate trăi fără să păcătuiască. 
Toți oamenii sunt implicați într-un fel sau altul în păcate. 
Dumnezeu dorește să-i elibereze pe oameni din această sta-
re, cu alte cuvinte, vrea să-i mântuiască. 

Ce înseamnă ”mântuire”?
Termenul de mântuire, în sens de ”eliberare”, a însemnat 
inițial descătușarea unui om din lanțuri și cătușe. Legat 
însă de jertfa lui Isus, ”mântuirea” înseamnă ”eliberarea” 
omului păcătos din încătușarea răului, adică a diavolului. 

Ce ni se relatează în Sfânta Scriptură despre 
căderea în păcat? 
Dumnezeu le-a poruncit celor dintâi oameni, lui Adam și 
Evei, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și rău-
lui, care se afla în mijlocul grădinii Eden. El i-a făcut tot-
odată atenți asupra consecințelor care aveau să rezulte din 
încălcarea acestei porunci: ”în ziua în care vei mânca din 
el, vei muri negreșit.”(Genesa 2, 17) Diavolul l-a ispitit pe 

om, făcându-l să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu: 
”Hotărât, că nu veți muri: dar Dumnezeu știe că, în ziua 
când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii, și veți fi 
ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.”(Genesa 3, 4.5) 
Adam și Eva au cedat ispitei și au păcătuit. Ei s-au împo-
trivit voinței lui Dumnezeu, au încălcat porunca lui și au 
mâncat din roadele pomului interzis. Această neascultare 
și nesupunere față de porunca lui Dumnezeu poartă numele 
de ”căderea în păcat”. 

Care sunt urmările căderii în păcat pentru oa-
meni? 
Căderea în păcat a însemnat pentru oameni apariția multor 
schimbări în viața lor, schimbări, a căror desfășurare  nu 
au mai putut-o opri. Oamenii au început să se teamă de 
Dumnezeu și să se ascundă de el. Chiar și între ei, oamenii 
nu s-au mai înțeles la fel de bine ca până atunci, iar față 
de facerea lumii au avut de asemenea o atitudine schimba-
tă. De atunci, viața oamenilor este plină de greutăți și nu 
mai este veșnică, ci limitată: ”căci țărână ești, și în țărână 
te vei întoarce”.(Genesa 3, 19) O altă consecință a căde-
rii în păcat a fost despărțirea omului de Dumnezeu, când 

În luna septembrie 2015 a apărut sub formă de carte lucrarea Catehismul Bisericii 
Nouapostolice, întrebări și răspunsuri. Lucrarea conține 750 de întrebări și răspunsuri, 
dintre care revista Community va prezenta câteva. În numărul acesta vom vorbi des
pre următoarele teme: ”omul are nevoie de mântuire” și ”poruncile lui Dumnezeu”.
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acesta i-a izgonit din grădina Edenului: ”de aceea Domnul 
Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze 
pământul, din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; 
și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi, cari să 
învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care 
duce la pomul vieții.”(Genesa 3, 23.24) 

Ce deosebire este între păcat și vină? 
Păcatul este absolut, el nu poate fi relativ. El îi separă pe 
oameni de Dumnezeu. Dar pe de altă parte, credem că vina 
apăsătoare pe care o acumulăm prin numeroasele păcate 
înfăptuite față de Dumnezeu, poate fi estimată de el  în mod 
diferit de la unul la altul, prin marea lui milă și spiritul lui 
de dreptate.  

Ce sarcină are credinciosul? 
Credinciosul trebuie să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, 
să aibă încredere în el și să facă așa cum îl învață el. Isus 
Hristos le-a spus oamenilor ”aveți credință în Dumnezeu și 
aveți credință în Mine”.(Ioan 14, 1) El a profețat următorul 
lucru: ”oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veș-
nică.”(Ioan 3, 16) De asemenea, el le-a subliniat oamenilor 
că necredința duce la consecvențe grave: ”dacă nu credeți 
că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre.”(Ioan 8, 24)

”Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Hristos.”(Romani 10, 17)

Pe ce se întemeiază mântuirea?
Isus Hristos este sursa mântuirii veșnice: ”Și după ce a fost 
făcut desăvârșit, S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, ur-
zitorul unei mântuiri vecinice.”(Evrei 5, 9) El este unicul 
Mijlocitor între Dumnezeu și om. (vezi 1 Timotei 2, 5) În 
Faptele apostolilor cap.4, versetul 12 ni se mărturisesc ur-
mătoarele: ”În nimeni altul (în afară de Isus Hristos) nu 
este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oa-
menilor, în care trebuie să fim mântuiți.” Isus Hristos este 
Mântuitorul pe care l-a trimis Dumnezeu, eliberatorul, care 
a biruit păcatul. Prin el, omul primește mântuirea de toate 
relele cauzate de păcatele înfăptuite. Jertfa pe care a adus-o 
Isus Hristos pe cruce duce la eliberarea noastră de păcate și 
la anularea separării noastre de Dumnezeu. 

”Mijlocitor”: pe de-o parte, Isus Hristos este Mijlocitorul 
între Dumnezeu și oameni. Aceasta înseamnă că el mijlo-
cește, adică îi reprezintă pe oameni înaintea lui Dumnezeu 
și pe Dumnezeu înaintea oamenilor. El este cel care inter-
vine pe lângă Dumnezeu în folosul oamenilor, arătându-le 

acestora în același timp care este voința lui Dumnezeu. Pe 
de altă parte, el este ”Mijlocitorul” care le arată oameni-
lor calea către mântuire și îi ajută să revină la comuniu-
nea cu Dumnezeu. ”Căci este un singur Dumnezeu, și este 
un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus 
Hristos, care S-a dat pe Sine însuș, ca preț de răscumpăra-
re pentru toți…”(1 Timotei 2, 5.6)

Cum se poate dobândi mântuirea în zilele 
noastre? 
Mântuirea nu o poate dobândi nimeni de unul singur sau 
prin propriile puteri. Omul poate dobândi mântuirea numai 
prin credința în Isus Hristos și dacă primește ceea ce a dat 
Isus Hristos pentru mântuirea oamenilor: sacramentele și 
cuvântul lui Dumnezeu. 

Care este mântuirea pe care o va trăi comunita-
tea-mireasă odată cu revenirea lui Hristos? 
Odată cu revenirea lui Hristos, comunitatea-mireasă va do-
bândi prin nunta din cer, veșnica comuniune cu Dumnezeu. 

Când se va împlini complet planul de mântuire al 
lui Dumnezeu? 
Conform Sfintei Scripturi, planul de mântuire al lui Dum-
nezeu va fi complet împlinit odată cu facerea lumii noi.

Ce înseamnă ”alegerea” din punct de vedere al 
Evangheliei?
Din punct de vedere al Evangheliei, alegerea este un dar 
primit din dragostea lui Dumnezeu. Omul este liber să 
aleagă dacă acceptă acest dar, sau îl refuză. Alegerea făcută 
de Dumnezeu nu înseamnă că se stabilește în același timp 
dinainte, cum acționează omul.  

La ce duce acceptarea alegerii? 
Dumnezeu îi alege pe oameni în scopul propriei lor mântu-
iri, dar și în scopul de a mântui pe alți  oameni. Atunci când 
Dumnezeu face o alegere, omul ales primește sarcini și are 
răspundere. A accepta alegerea cu credință înseamnă a-l 
urma cu consecvență pe Isus Hristos, izvorul mântuirii, și, 
prin urmare, a-și trăi viața așa cum ne învață Evanghelia. 
Lucrul acesta atrage după sine binecuvântarea divină. Ale-
gerea are totodată urmări și asupra viitorului: atunci când 
Isus Hristos își va întemeia Împărăția păcii, preoții împă-
rătești le vor propovădui tuturor oamenilor vestea despre 
mântuirea în Hristos. La aceasta vor fi aleși toți cei care iau 
parte la prima înviere. 

Editor: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 8051 Zürich/Elveția
Editura Friedrich Bischoff GmbH, Triforum A, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg/Germania
Redactor șef: Peter Johanning
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Poruncile lui Dumnezeu
”Ați auzit că s-a zis: Să iubești pe aproapele tău (Leviticul 
19, 18), și să urăști pe vrăjmașul tău.” Dar Eu vă spun: 
iubiți pe vrăjmașii voștri , binecuvântați pe ceice vă blas-
tămă, faceți bine celorce vă urăsc, și rugați-vă pentru ceice 
vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru 
care este în ceruri.” (Matei 5, 43-45)

Cine este ”aproapele”?
Vedem din exemplul arătat în Pilda samariteanului: pe de-o 
parte, aproapele este cel care are nevoie de ajutor, iar pe de 
altă parte, cel care dă ajutor. Prin urmare, orice om cu care 
avem o legătură poate fi aproapele.

Cum trebuie să fie dragostea pentru aproapele în 
comunitate?
Tot ceea ce i-a învățat Isus pe apostoli este valabil și în 
comunitate: ”Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe 
alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă 
veți avea dragoste unii pentru alții.”(Ioan 13, 34.35) Tot 
ceea ce le-a cerut Isus apostolilor să înfăptuiască este de 
fapt valabil pentru toți oamenii, constituind așa-zisa ”regu-
lă de aur”. Porunca ”dragostea pentru aproapele”, care ne 
îndeamnă să-i ajutăm și să-i sprijinim pe ceilalți în situații 
grele, trebuie să o îndeplinim în special în cadrul comuni-
tăților: ”așa dar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și 
mai ales fraților în credință.”(Galateni 6, 10) Toți mem-
bri comunității au sarcina de a fi mereu miloși, prietenoși, 
smeriți, blânzi și răbdători unii față de alții. 

Care sunt cele zece porunci? 
Prima poruncă: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai 
alți dumnezei afară de Mine..“ 
A doua poruncă: „Să nu iei în deșert Numele Domnului, 
Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe 
cel ce va lua în deșert Numele Lui.“

La ce folosesc poruncile lui Dumnezeu?
Dumnezeu le-a dat oamenilor mai multe porunci, prin in-
termediul cărora și-a propovăduit voința în folosul lor. Po-
runcile descriu felul în care omul trebuie să se comporte în 
relația lui cu Dumnezeu. În afară de aceasta, poruncile stau 
la baza bunelor relații dintre oameni. 

Cum trebuie să urmeze oamenii poruncile lui 
Dumnezeu?
Cine îl recunoaște cu credință pe Dumnezeu Atotputerni-
cul, Atotștiutorul și Atotiubitorul va întreba care este voin-
ța lui și se va strădui să trăiască conform acesteia, adică își 
va supune toate gândurile și faptele, voinței divine. Dacă 
oamenii vor recunoaște că Dumnezeu le-a dat poruncile  
numai din dragoste față de ei, atunci nu le vor respecta de 
teamă, ci din dragoste față de Dumnezeu. 

Care este cea mai importantă poruncă? 
Fiind întrebat care este ”cea mai mare poruncă din Lege”, 
Isus a răspuns cu ajutorul a două citate din Legea mozaică: 
”Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, 
cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea 
dintâi, și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, 
este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste 
două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii.”(Matei 
22, 36-40) Porunca de a-l iubi pe Dumnezeu și pe aproape-
le mai este denumită și ”dubla poruncă a dragostei”. 

Ce exprimă porunca cu privire la dragostea pen-
tru aproapele? 
Această poruncă ne îndeamnă să ne purtăm plini de dra-
goste cu toți oamenii. Ea înfierează cu tărie egoismul. În 
Pilda samariteanului (vezi Luca 10, 25-37), Isus arată că 
dragostea pentru aproapele înseamnă să fii milos și să acți-
onezi ca atare. Isus le cere oamenilor cu tărie să își iubeas-
că chiar și dușmanii. 
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A treia poruncă: „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o 
sfințești.“ 
A patra poruncă: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pen-
truca să ți se lungească zilele pe pământ.“
A cincea poruncă: „Să nu ucizi.“ 
A șasea poruncă: „Să nu preacurvești.“
A șaptea poruncă: „Să nu furi.“
A opta poruncă: „Să nu mărturisești strâmb împotriva 
aproapelui tău.“
A noua poruncă: „Să nu poftești casa aproapelui tău.“
A zecea poruncă: „Să nu poftești nevasta aproapelui tău, 
nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, 
nici vreun alt lucru , care este al aproapelui tău.“

Denumirea de ”cele zece porunci”, sau ”decalogul”, vine 
de la denumirea biblică ”cele zece cuvinte” („deka lo-
goi“) din Exodul 34, 28 și din Deuteronomul 10, 4. În Bi-
blie, numărul poruncilor este exprimat prin cifra zece, cu 
toate că ele nu sunt numerotate. Numerotarea poruncilor 
din cadrul Bisericii Nouapostolice coincide cu numerota-
rea comună celorlalte religii creștine, conform tradiției din 
secolul al IV-lea d.H.

În ce relație se află poruncile lui Dumnezeu cu 
legile statului? 
Poruncile lui Dumnezeu sunt mai presus decât legile statu-
lui. Numai Dumnezeu este cel care hotărăște dacă cineva 
încalcă poruncile lui, nu cei care fac legile statului. 

Ce înseamnă să încalci poruncile lui Dumnezeu? 
Orice încălcare a poruncilor lui Dumnezeu constituie un 
păcat. Prin înfăptuirea de păcate, oamenii se încarcă cu  
vină înaintea lui Dumnezeu. Dar vina este de diferite feluri 
și numai Dumnezeu stabilește cât de mare este ea sau cât 
de mică. Uneori, în ciuda păcatelor înfăptuite, vina înaintea 
lui Dumnezeu rămâne totuși neînsemnată. 

Cum putem respecta toate poruncile? 
Putem respecta toate poruncile dacă îi putem iubi pe Dum-
nezeu și pe aproapele cu o dragoste desăvârșită.(vezi Ro-
mani 13, 8.10) Dar numai Isus Hristos a reușit să facă acest 
lucru. 

Care este prima poruncă? 
”Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți dumnezei 
afară de Mine..“

Ce reprezintă prima poruncă pentru noi, cei de 
astăzi? 
Prima poruncă ne cere să îl iubim și să îl slăvim pe Dum-
nezeu. Slăvirea lui Dumnezeu o înfăptuim prin supunere 
și frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu ia naștere din 

dragoste față de el. Ea nu exprimă teama față de Dum-
nezeu, ci smerenia, dragostea și încrederea în el. Trebuie 
să-l primim pe Dumnezeu, așa cum a venit el pe lume, 
adică prin Isus Hristos (vezi Ioan 14, 9). Dacă ne facem 
diferiți dumnezei din anumite lucruri, cum sunt pute-
rea, onorurile, banii, idolii sau chiar din propria noastră 
persoană și ne închinăm viața acestora, înseamnă că nu 
respectăm prima poruncă. De asemenea, încălcăm cea 
dintâi poruncă dacă nu ascultăm decât de propriile noas-
tre dorințe și păreri, considerându-le mai presus decât ori-
ce. Închinarea la diferite statui, copaci sau alte fenomene 
sau obiecte din natură, pe care le considerăm dumnezei, 
reprezintă de asemenea o încălcare a acestei porunci. Alte 
acțiuni de încălcare a acestei porunci îl constituie satanis-
mul, ghicitul, magia, vrăjitoriile, invocarea  de spirite și 
necromanția. 

Cuvântul ”magie” provine din limba greacă și înseamnă 
în traducere ”scamatorie”, ”farmece”. Magia constă în 
exercitarea de anumite ritualuri și rostirea de cuvinte sau 
formule magice, în scopul de a influența sau pune stăpâ-
nire peste alți oameni, peste animale, stări sau obiecte. 
Deseori, magia are legătură cu ”răul”.

Ghicitorii sunt oameni care sunt convinși că pot vedea în 
viitor, fiind capabili să prezică viitorul. Ei se bazează pe 
diferite semne misterioase, pe care le tălmăcesc în mod 
corespunzător. Pe timpul Vechiului Legământ, ghicitul era 
foarte răspândit la curțile împărătești, dar în cadrul popo-
rului evreu, el era strict interzis. 

Necromanția, sau invocarea morților, este o formă speci-
ală de ghicit: se încearcă luarea de contact cu cei morți, 
în scopul de a-i întreba ce se va întâmpla în viitor; vezi 1 
Samuel 28, 3. ”Dați slavă Dumnezeului nostru!” (Deute-
ronomul 32, 3)

Care este a doua poruncă? 
„Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; 
căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în de-
șert Numele Lui.“

Ce înseamnă a doua poruncă pentru noi, cei de 
astăzi? 
Ea înseamnă să considerăm sfânt tot ce are de-a face cu 
Dumnezeu și cu numele lui. Lucrul acesta trebuie să-l fa-
cem atât prin gândurile și vorbele noastre, cât și prin viața 
pe care o trăim. Fiind creștini, suntem datori să respectăm 
numele Domnului Isus Hristos. Drept copii ai lui Dumne-
zeu, care purtăm numele Tatălui și al Fiului, avem marea 
responsabilitate ca numele lui Dumnezeu să ne fie întot-
deauna sfânt.  
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Sfânta Cină se sărbătoreşte 
pretutindeni

Au pierdut totul: bunurile şi agoniseala, patria şi mulţi dintre ei, chiar şi oameni dragi. 
In toată lumea, mai bine de 50 de milioane de oameni sunt refugiaţi. Community 
aruncă o privire ȋn taberele de refugiaţi din Africa de Est – şi descoperă oameni care, 
ȋn ciuda necazului, ȋşi trăiesc credinţa.

Există oraşe ȋntregi – adesea doar din corturi şi colibe din 
tablă ondulată – care se ȋntind pe 50 de kilometri pătraţi, 
peste câmpiile din Kenia, Tanzania şi Uganda. Cca. 1,5 
milioane de refugiaţi trăiesc după specificaţiile Naţiuni-
lor Unite din aceste state. Refugiaţii vin din ţări precum 
Etiopia, Djibouti, Eritreea, Ruanda, Somalia, Sudan şi Re-
publica Democrată Congo. Conflicte armate ȋntre grupări, 
războaie civile şi politice sau foamete au alungat oamenii 
din patria lor.

Fără cele 70 de grame de terci pe zi
Kakuma, Katumba, Kyaka, Kyangwali, Nakivale, Nyaru-
gusu sau Dadaab, cea mai mare din lume – aşa se numesc 
câteva dintre taberele de refugiaţi. Deşi numeroase organi-
zaţii de ȋntrajutorare sunt active acolo, durerea este mare. 
Aşa relatează fraţi şi surori de credinţă, nouapostolici. 
Pentru chestionarul realizat de nac.today, apostolul David 
Mwaniki a vorbit cu oamenii de la faţa locului. „Foame” 
este cuvântul pe care l-a auzit cel mai des: până la cinci 
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Dadaab/Kenia, cea mai mare tabără de refugiaţi din lume: 350000 de refugiaţi trăiesc aici    
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persoane trebuie să se descurce, ȋn anumite zone, o lună 
ȋntreagă cu o raţie de zece kilograme de posho – un fel de 
terci sau mămăligă – şi nu cu 70 de grame de persoană pe 
zi.                                                                                                        

Taberele sunt arhipline, lipsite de amenajări sanitare. De 
aceea izbucneşte mereu câte o epidemie, o boală. Printre 
acestea, malaria este răspândită, dar şi anemia şi infecţii ale 
căilor respiratorii. Mulţi oameni sunt traumatizaţi, suferă 
de stări de anxietate – cicatrici provocate de experienţele 
ȋnfiorătoare de acasă: tortură, omoruri, violuri. Iar pentru 
toate acestea, ȋn tabere lipseşte ajutorului medical: prea pu-
ţini doctori, prea puţine medicamente şi spitale.

Serviciu Divin sub copac
Cu toate acestea: credinţa trăieşte şi ȋn astfel de condiţii. 
Apostolul districtual Joseph Opemba Ekhuya are 15 comu-
nităţi, ȋn taberele din zona lui de lucru, din care şase ȋn tabă-
ra de refugiaţi Nyarugusu, ȋn nord-vestul Tanzaniei. Servi-
ciile Divine au loc regulat, ȋn unele zone nu doar duminică, 
ci şi miercuri. Iar Sfânta Cină se sărbătoreşte pretutindeni.                                                                                         
Amenajările sunt cu mult sub nivelul pe care fraţi şi su-
rori din alte locuri ȋl consideră minim. Biblie? Ȋn cel mai 
bun caz, una ȋntr-o comunitate. Cărţi de cântece? Puţini 
au. Altar? Poate o masă. Biserică? In Nakivale, Serviciul 
Divin are loc sub un copac, cu o prelată de cort care ȋi ţine 
comunităţii umbră. In Kyaka au ridicat stâlpi şi au primit 
de la administraţia bisericii un acoperiş din tablă ondulată. 
În Nyarugusu există măcar construcţii de cărămidă cu aco-
periş din iarbă.

Fraţi şi surori în credinţă, din comunitatea Kyaka II, la zidirea bisericii lor 
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Copiii din comunitatea Kyaka II. 
„Ajutaţi-i pe orfani, pe văduve şi 
văduvi. Sunt atât de mulţi aici”, 
este apelul din Kyaka.
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Ȋngrijirea sufletelor, nu doar pentru membrii 
bisericii
Mărturisirea credinţei – acest lucru ȋl pot face confraţii 
din aproape toate taberele. Numai ȋn Dadaab – cea mai 
mare tabără de refugiaţi din lume – nu este posibil: ma-
joritatea locuitorilor sunt musulmani somalezi, iar mulţi  
au o atitudine duşmănoasă faţă de creştinism. Comunita-
tea de acolo nu se situează chiar în tabără, ci ȋntr-o zonă 
de siguranţă, ȋn apropiere. Participanţii la Serviciul Di-
vin sunt muncitorii din administraţia taberei şi negustori.                                                                                                                     
In celelalte tabere, pastorii, evangheliştii, preoţii şi diaconii 
se pot mişca liberi şi se pot ocupa de ȋngrijirea sufletelor ȋn 
corturile şi colibele membrilor comunităţii. In Nyarugusu, 
slujitorii sunt rugaţi uneori să ţină Servicii Divine şi pentru 
oameni care nu sunt nouapostolici.

Recunoştinţă şi bucurie ȋn necaz
Credinţa dă putere: „Fraţii şi surorile - ȋn ciuda traume-
lor - ȋi sunt reconscători lui Dumnezeu şi trăiesc bucuria 
ȋn Hristos” – se spune despre confraţii din această tabără 
din nord-vestul Tanzaniei. Iar acest lucru se adevereşte prin  
„corurile mari” alcătuite din refugiaţi congolezi. Refugiaţii 
din Kyaka – pe lângă speranţa de a scăpa de necazul zilnic 
– fac apel la fraţii şi surorile din ȋntreaga lume: „Ajutaţi-i 
pe orfani, pe văduve şi văduvi. Sunt atât de mulţi aici”. 
Iar ȋn Kakuma, ȋn numele tuturor refugiaţilor, oamenii ne 
roagă: „Rugaţi-vă cu toată puterea pentru pace, astfel ȋncât 
refugiaţii să se poată ȋntoarce acasă.” 



Biserica Nouapostolică 
Internaţională


