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EDITORIAL

Să biruim cu
Hristos!
Dragi fraţi şi surori în credinţă,
■ BNA Internaţional

Vă urez din toată inima în noul an multă binecuvântare de
la Dumnezeu:
■ vă doresc să simţiţi prezenţa Lui și faptul că El vă
însoțește permanent
■ să simțiți dragostea Lui
■ să aveți parte de harul Său!
Anul nou este un prilej de a reflecta și de a ne întreba, cât
de departe ne aflăm pe calea noastră către țel.
Pentru a putea răspunde la această întrebare, există o metodă foarte simplă. Vă rog să vă imaginaţi că vă apropiați din
ce în ce mai mult de o casă: la început ea vi se pare mică,
cât o palmă, dar cu cât vă apropiați mai mult, este din ce în
ce mai mare.
Ţelul nostru este de a fi veșnic la Domnul. Ne-am apropiat
de El mai mult în anul precedent? Este, astăzi, Isus mai
mare în ochii noștri, decât era acum un an? Putem să îl recunoaştem mai uşor?
Pentru a putea înainta mai ușor către țel, este bine să ne
propunem ţeluri intermediare, pe mai multe etape: „cu dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu” – moto-ul anului
2014 – a reprezentat o astfel de etapă. Sau deviza „bucurie
în Hristos”, din anul care tocmai s-a încheiat, a fost o altă
etapă.
Acum e timpul să facem următorul pas: să luptăm împotriva lucrurilor care ne despart de Dumnezeu! În acest scop,
El ne dă putere prin cuvânt și sacrament, ca să biruim în
această luptă.

Să biruim cu Hristos!
■ Hristos ne ajută să învingem răul. El nu a îndepărtat răul
din lume, dar are putere asupra lui. Nimic nu îl poate
opri pe Domnul să îi salveze pe cei ce îşi pun încrederea
în El.
■ Hristos ne ajută să ne biruim temerile: la fel ca întotdeauna, ne vom face și în anul acesta griji asupra viitorului. Luarea de decizii ne face deseori să avem temeri
mari, căci nu știm ce va urma. Dar Isus este cu noi și ne
îndrumă.
■ Hristos ne ajută să ne biruim eu-l propriu și mândria,
care ne împiedică să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Să
ne învingem atât prejudecățile, care ne împiedică să ne
iubim aproapele, cât și tendința de a ne exprima opiniile,
fără să ținem cont de riscurile distrugerii păcii dintre
noi!

Cuprins

Acestea sunt doar câteva gânduri referitoare la moto-ul
anului 2016. Avem un an întreg la dispoziție pentru a aprofunda toate aceste lucruri și a putea face un pas mare înainte, spre țelul final.
Să facem din anul 2016 un an al biruinţei cu Hristos!

Dumnezeu încheie cu noi un legământ
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Cum să biruim cu Hristos?
■ rămânând în adevărul lui Hristos
■ urmând exemplul Lui
■ păstrând învățăturile Lui
■ căutând unitatea

Al dumneavoastră,
Jean-Luc Schneider
■ Poza de pe copertă: BNA Indonezia
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În Auckland s-au adunat 900 de participanţi; alţi 1100 au
urmărit în transmisie directă în South Island, Australia,
Insulele Fiji şi Papua Noua Guinee.

Dragi fraţi, dragi surori, mă aflu pentru prima dată aici, în
Noua Zeelandă. Am auzit de la apostolul districtual şi de la
ceilalți fraţi, că Noua Zeelandă este o ţară minunată. Deocamdată nu am văzut nimic din ţara voastră, dar cred ce mi
s-a spus. Am auzit, de asemenea, că există aici comunităţi
deosebite şi confraţi credincioşi. Cred şi acest lucru, iar astăzi pot să văd lucrul acesta.

Deuteronom 5,3

Ieri ne-am întâlnit cu copiii şi am trăit o zi minunată.
Această întâlnire a stat sub moto-ul, pe care îl văd şi în
cărţile de cântece: „Be about my Father’s business” („să fiu
cum vrea Tatăl). Să ştiţi că acest moto se referă la un cuvânt
al lui Isus, pe care l-a rostit când avea doisprezece ani, când
părinţii l-au căutat şi l-au găsit în Templu: „De ce M-aţi
căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?”

„Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legămîntul acesta, ci cu noi, cari
sîntem toţi vii astăzi aici.”
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■ Fotografie: BNA Australia

Dumnezeu încheie cu
noi un legământ
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zeu cu poporul Lui. O scurtă istorie: Dumnezeu şi-a ales un
popor, poporul Israel. Cu siguranţă că nu a fost cel mai
mare, cel mai puternic sau cel mai semnificativ popor al
acelor timpuri. Nu a existat nici un motiv plauzibil de a
alege tocmai acel popor, dar Dumnezeu l-a ales, în dragostea şi harul Lui, şi a încheiat un legământ cu el. În primul
rând, l-a eliberat din robia egiptenilor, din mâna
faraonului şi i-a spus pe
muntele Horeb: voi sunteţi ai Mei, în faţa tuturor
popoarelor. Aceasta a fost
prima parte a legământului. Apoi, i-a condus pe
israeliţi prin Marea Roşie
şi i-a eliberat. Le-a făcut
o promisiune şi le-a vorbit despre viitorul pe care l-a pregătit pentru ei. Le-a spus
că vor ajunge într-o ţară în care curge lapte şi miere. Le-a
dat poruncile, cu promisiunea că vor fi binecuvântați, dacă
le respectă. Acesta este pe scurt cuprinsul legământului.
Respectarea lui atrăgea după sine binecuvântarea.

Lucrul acesta este valabil pentru noi toţi, nu doar pentru
copii. Trebuie să fim acolo unde Tatăl dorește să fim. Dar
lucrul acesta nu trebuie să-l înţelegem ca pe o obligaţie, sau
o poruncă, pentru că ar fi ceva neplăcut. Nu TREBUIE să
fac ce vrea Tatăl! Nu la acest lucru se referă moto-ul nostru. Nu ești obligat să mergi la serviciile divine, nu ești
obligat să fii membru al
Bisericii Nouapostolice.
Dacă nu faci aceste lucruri, nu înseamnă deloc
că vei fi pedepsit!

Legământul nu este cu
părinţii, ci cu noi, care
suntem vii astăzi, aici.

Dar să vedem ce înseamnă cuvintele „cum vrea
Tatăl”. Tatăl vrea să îi salveze pe oameni de la rău,
de la nedreptate şi de la
moarte. Iată ce vrea El să înfăptuiască. El vrea să se asigure, că toţi oamenii au posibilitatea să îl cunoască pe Hristos, să ajungă să creadă în El, ca să fie mântuiţi. Acesta este
țelul Tatălui nostru ceresc, iar prin harul Său, putem fi părtaşi la lucrarea Lui. Noi ştim ce înseamnă mântuirea şi putem să îi ajutăm la rândul nostru și pe alţii, să găsească şi ei
această salvare. Dacă privim lucrurile astfel, nu cred că
acest moto implică vreo obligație, ci dimpotrivă, împlinirea lui este un izvor de har şi binecuvântare. Nu doar copiii, ci noi toţi, dragi fraţi şi surori, suntem îndemnaţi să fim
cum şi unde vrea Tatăl nostru.

Toate acestea, salvarea, traversarea Mării Roşii, încheierea
legământului, muntele Horeb au făcut parte din trecut, iar
generaţia care trăise acele evenimente, murise deja. După
patruzeci de ani, niciunul dintre părinţi nu mai trăia. Doar
Moise şi foarte puţini dintre cei care au traversat Marea
Roşie şi care au fost martori la faptul că Dumnezeu i-a vorbit poporului, au supravieţuit. Ceilalţi, care au fost martori
la norul de pe munte, la fum, la tunete, fulgere şi la vocea

Am ascultat un cuvânt adresat în trecut poporului Israel.
Este vorba despre legământul pe care l-a încheiat Dumne-

Copiii le urează apostolului
patriarh şi celorlalţi apostoli
un bun-venit muzical
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La serviciul divin au conslujit: apostolul districtual Noel E. Barnes
(la altar), precum şi ajutoarele de apostol districtual – David Devaraj şi
John Fendt.

tânjeau după o casă a lor. Dar noi am traversat pustia, am
putea rămâne aici şi ne-ar putea merge bine. De ce trebuie
să mai luptăm pentru dobândirea ţării promise?

lui Dumnezeu, nu mai trăiau. Generaţia nouă care a rămas
cu Moise, cunoştea istoria doar din poveştile părinţilor.
Ştim cum este când auzim ceva din bătrâni, ne gândim că
acel lucru este poate puţin exagerat. Dacă nu trăim personal o întâmplare, ne întrebăm dacă lucrurile s-au
petrecut într-adevăr aşa
cum ni se spune.
Moise, însă, le-a spus israeliţilor: a fost exact aşa
cum aţi auzit. Dumnezeu
a despicat marea şi ne-a
trecut pe ţărmul celălalt,
ne-a vorbit El însuşi pe
munte!

Moise cunoştea gândurile poporului și de aceea a
afirmat: ”nu, legământul,
făgăduinţa, nu sunt ale
părinţilor, ci sunt ale
noastre, care suntem astăzi vii aici. Dumnezeu
vrea să vă conducă în
această ţară şi merită să
luptăm!” Moise era conştient că poporul va intra
în contact şi cu alte popoare, cu alte legi. El știa că israeliţii
vor vedea că acele popoare aveau voie să mănânce carne de
porc, să facă anumite lucruri, şi totuși le mergea bine. Ei
duceau o viață la fel de bună ca a poporului ales, şi erau
bucuroşi, aveau succes, deşi se ghidau după legi complet
diferite. Moise ştia că poporul avea să se întrebe: de ce
trebuie neapărat să respectăm Legea? Nu putem face compromisuri?

Isus a murit şi a înviat
pentru tine şi va
reveni pentru tine, pentru
mântuirea ta.

Iar apoi, povestea cu ţara făgăduită: poporul a ştiut de existenţa ei, dar nu a fost conştient că va trebui să lupte ca să o
revendice. Ei au traversat deşertul şi au supravieţuit. Acum
se gândeau: acest pământ nu este atât de rău. Da, ştim că
părinţii noştri au visat în pustie despre această ţară promisă, pentru că nu aveau nimic, decât foamete, sete, oboseală,
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De aceea, Moise a adunat poporul şi i-a spus: „Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legămîntul acesta, ci cu noi,
cari sîntem toţi vii astăzi aici.”

SERVICIUL DIVIN DIN NOUA ZEELANDĂ

cunoscut pe Isus, au trăit împreună cu El, au vorbit, s-au
întâlnit cu El după ce a înviat şi l-au recunoscut. El este cel
care a murit şi a înviat din morţi. El a biruit. Isus le-a promis: „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă
voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să
fiţi şi voi.”

Cam atât cu privire la Vechiul Legământ. Ajungem acum în
perioada Noului Legământ – continuarea celui Vechi.
Dumnezeu şi-a trimis Fiul, ca să îşi salveze poporul prin
jertfa Lui şi prin înviere. Ucenicii Lui au fost martori. L-au

Ce promisiune măreaţă!
Le-a dat Evanghelia, le-a dat poruncile Lui şi i-a învăţat să
urmeze cuvântul Lui, ca să fie binecuvântaţi. Acest lucru
s-a întâmplat acum 2000 de ani. Dar ce se întâmplă astăzi?
Astăzi, nimeni nu mai poate spune că L-a văzut pe Domnul
și că El a înviat! Nimeni nu mai poate să mărturisească că
aceste lucruri sunt adevărate. Chiar şi în sânul lumii creștine există voci care spun: această poveste cu moartea şi învierea... cine ştie dacă chiar aşa a fost, mai bine trecem
peste ideea că Domnul a murit şi a înviat. Iar faptul că cineva a trebuit să moară pentru noi, pentru mântuirea noastră, nu este oare ceva exagerat? Mulţi gândesc astfel în zilele noastre. Este un adevărat pericol al acestor timpuri.
Funcţia spirituală din Noul Testament, apostolatul, a fost
lăsată de Domnul, ca să mărturisească jertfa, moartea şi
învierea Lui: credeţi în învierea lui Hristos; ea reprezintă
adevărul! Acesta este conţinutul credinţei noastre şi cea
mai importantă sarcină a mesagerilor lui Isus. Isus i-a tri-
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Lui. Slava Domnului este mai mare decât orice imaginație.
Comuniunea cu Dumnezeu este atât de minunată, încât nimeni nu şi-o poate imagina. Duhul Sfânt ne spune să credem în promisiunea lui Isus, și că merită să îl urmăm. Merită să mergi pe calea care duce în Împărăţia lui Dumnezeu,
în slava comuniunii cu Tatăl. Nu vei regreta.

mis cu cuvintele: „cine vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe
Mine”. Iată de ce apostolii pot vorbi din împuternicirea lui
Hristos. Şi care este mesajul pe care îl propovăduiesc aceștia? Adevărul: Isus a murit pentru tine, care eşti azi viu,
aici.
Totul s-a întâmplat pentru tine şi se întâmplă în continuare,
pentru salvarea ta. Isus a murit şi a înviat pentru tine, va
reveni pentru tine, pentru mântuirea ta. Acesta este legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu tine.

Apostolatul a mai lăsat încă o misiune specială și anume,
sărbătorirea Sfintei Cine. De fiecare dată când luăm Sfânta
Cină, întărim legământul cu Dumnezeu și dobândim o și
mai mare cunoaştere. Cu cât îl cunoaştem mai bine pe
Hristos, cu atât mai mult îl vom iubi şi cu atât mai mare va
fi dorinţa de a fi cu El. Aceasta este semnificaţia mai profundă a Sfintei Cine. Isus a spus, „... dacă nu mîncaţi trupul
Fiului omului, şi dacă nu beţi sîngele Lui, n-aveţi viaţă în
voi înşivă.” Sarcina apostolatului este să propovăduiască şi
acest lucru.

Aceasta este misiunea apostolatului, iar noi, ca apostoli,
suntem neobosiți în împlinirea acestei misiuni a Domnului
şi Învăţătorului nostru. Noi credem în moartea şi învierea
lui Isus, credem că Isus a murit pentru noi, credem că va
reveni pentru salvarea noastră. Aceasta este promisiunea
Lui: vei putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu, în slava Lui
şi în comuniunea veşnică cu El.
Unii spun că acest mesaj ar fi pentru predecesorii noştri. Ei au trăi în situaţii dificile, au avut de dus o luptă existenţială
grea, au avut parte de sărăcie, boală, război şi crize şi aveau nevoie de ceva care
să le menţină speranţa că într-o bună zi,
va veni salvarea! Va veni ziua în care totul va fi bine!

Astăzi avem un sistem bun de asigurări
medicale și nu mai trebuie să ne facem
atâtea griji pentru viitor. Avem controlul
asupra vieții și orice problemă poate fi
rezolvată. În ţara noastră domneşte pacea
şi putem să ne clădim un viitor fără griji.
De aceea, nu mai este nevoie să sperăm
într-un viitor mai bun în lumea de dincolo. Aici, pe pământ, putem fi foarte fericiți, dacă facem ce trebuie. Nu trebuie să Apostolul patriarh Schneider sărbătoreşte Sfânta Cină pentru răposaţi.
visăm mereu la o lume mai bună în eternitate. Dorinţa de a fi cu Dumnezeu, aşteptarea Împărăţiei, nu mai joacă niciun rol. Pe mulţi nu îi Viaţa veşnică și comuniunea cu Dumnezeu în Împărăţia
Lui sunt lucruri atât de măreţe! Merită să mergem pe
mai interesează aceste lucruri.
această cale, deoarece nu există alta mai frumoasă pe acest
Dar în Noul Legământ, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt, a pământ! Pentru a le dobândi, este nevoie de Sfânta Cină.
cărui sarcină este să ne înveţe. El ne propovăduieşte slava Nu este suficient să spunem că suntem creştini credincioși,
lui Hristos, ne conduce la cunoaştere şi ne învaţă cum să copii ai lui Dumnezeu și că facem bine, atunci când putem.
fim pe placul Tatălui. Isus a spus despre Duh, „El Mă va Pentru a ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu, trebuie să luăm
proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu, şi vă va desco- hrana oferită de Domnul, și anume Sfânta Cină.
peri.”
Aşa cum israeliţii au mâncat mana, pe drumul spre ţara
Astăzi, sarcina Duhului Sfânt este aceeaşi: să ne arate cine promisă, aşa luăm și noi Sfânta Cină, ca hrană pentru drueste Hristos, să îl proslăvească, să ne arate măreţia şi harul mul pe care îl avem de parcurs.
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Nu este vorba că doresc să atrag
alți oameni să vină la serviciile
noastre divine, dar trebuie totuși
să amintesc că luarea cu demnitate a Sfintei Cine este absolut
necesară, pentru a putea fi pregătiţi la revenirea lui Hristos şi
pentru a putea ajunge la comuniunea eternă cu Dumnezeu.
Primul pericol pe care l-a văzut
Moise, îl vedem şi noi astăzi.
Astfel, unii oameni spun că
multă lume nu crede în legile și
poruncile lui Dumnezeu, în
Evanghelie, ci în cu totul alte lucruri, având propriile lor legi.
Cu toate acestea, o duc la fel de
bine ca şi noi și sunt fericiți,
poate, uneori, mai fericiți decât
noi. Ei continuă, spunând că, pe
vremea părinţilor noştri, a părinţilor spirituali, lucrurile funcționau altfel, dar astăzi nu mai
funcţionează la fel. Cei care nu
mai cred în aceste valori vechi,
se pare că au mult mai mult succes în viață decât noi.

– şi luarea ei cu demnitate – este atât de importantă. De
aceea, să continuăm să mergem pe calea pe care ne-o arată
Domnul! De aceea, să ascultăm de El şi să Îl urmăm! Ştiu,
că, de fapt, nimic nu este nou, dar poate cuvântul de astăzi
este exact cel potrivit pentru tine sau pentru mine, în scopul
unei schimbări în viaţă. Este foarte posibil, de ce nu?

În acest caz, ar trebui să definim succesul. Isus a spus:
„Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi
cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi
Mă voi arăta Lui.”
Desigur că pentru a fi bogat, fericit, plin de succes pe acest
pământ, nu este nevoie de Evanghelie. Există multe alte
căi. Dar pentru a simţi dragostea lui Hristos, bunătatea şi
prezenţa Lui, pentru a-L cunoaşte, există o singură cale:
ascultarea Evangheliei, aplicarea ei în viaţa de zi cu zi.
Acest lucru a fost valabil pentru părinţii noştri şi este valabil şi pentru noi, cei de astăzi. Nu facem acest lucru pentru
a avea bani, pentru a fi protejaţi de boli, pentru a le asigura
copiilor noștri un viitor strălucit, ci ascultăm de poruncile
Domnului, de Legea lui Dumnezeu, pentru că vrem să simțim dragostea lui Hristos şi sprijinul Său. Vrem să trăim
bucuria comuniunii cu Domnul. Cu cât urmăm mai consecvent legea lui Hristos, cu atât mai bine o vom înţelege. Cu
atât mai mult vom înţelege planul pe care îl are cu noi.
Legământul Lui nu este acela cu părinţii, ci cu noi, cei vii
de astăzi și de aici. Trăim cu credinţa că Hristos a murit
pentru noi şi că ne va lua la El. Acesta este legământul Lui
făcut cu noi, promisiunea care vrem să se împlinească. Iată
de ce venim la serviciile divine, și iată de ce Sfânta Cină

GÂNDURI IMPORTANTE
Credem că Isus Hristos a murit cu adevărat pentru
noi şi că va reveni, pentru a ne lua la El.
Tânjim după slava veşnică şi participăm demni la
Sfânta Cină.
Respectăm legea divină, pentru a trăi aproape de
Hristos.
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Biserica lui Isus Hristos
În luna septembrie 2015 a apărut lucrarea Catehismul Bisericii Nouapostolice sub
formă de întrebări și răspunsuri. Din cele în total 750 de întrebări și răspunsuri, revista
Community și-a propus să prezinte câteva. În numărul acesta, vom vorbi despre biserica lui Isus Hristos și despre slujba bisericească.
Ce înseamnă în general ”biserica”?
În mod obișnuit, noțiunea de biserică este întrebuințată
având trei sensuri diferite. Pe de-o parte, ea reprezintă o
casă creștină a lui Dumnezeu (de ex. biserica din sat), în
care credincioșii se adună la slujbă. Pe de altă parte, cuvântul ”biserică” se referă la comunitatea dintr-o localitate. Iar
în al treilea rând, noțiunea de ”biserică” reprezintă o comuniune creștină (denominație), de exemplu Biserica Nouapostolică sau Biserica Catolică.

Este necesară biserica?
Da, biserica este necesară pentru creștini, deoarece numai
în interiorul ei putem asculta cuvântul lui Dumnezeu, putem primi sacramentele și putem trăi comuniunea lui Dumnezeu și comuniunea cu ceilalți creștini. Toate aceste componente sunt obligatorii în scopul dobândirii mântuirii.
Fără biserică, omul nu poate primi mântuirea.
Cum simțim și trăim partea nevăzută a bisericii
lui Isus Hristos?
Partea nevăzută a bisericii o simțim și o trăim, printre altele, prin acțiunile de mântuire asupra noastră. Acestea sunt
pentru om invizibile și pot fi trăite numai prin credință.

Etimologia cuvântului ”denominație” este cuvântul latin
”denominatio”(denumire, numire), termen cu un sens general care se referă la o comuniune religioasă.
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Iată câteva exemple de acțiuni de mântuire:
■ iertarea păcatelor
■ spălarea păcatului originar, prin Botezul cu apă
■ primirea în dar a Sfântului Duh, de la Dumnezeu
■ primimirea trupului și sângelui lui Isus Hristos, prin
Sfânta Cină
■ oferirea sacramentelor pentru răposați
■ înfăptuirea acțiunilor de binecuvântare (confirmarea,
numirea în slujbă)
■ acțiunea lui Dumnezeu la predică, prin cuvintele rostite
de omul-slujitor
■ acțiunea de binecuvântare a comunității

ÎNVĂȚĂTURĂ

dragostea dintre ei. Iată cum apare în biserică Dumnezeu:
”Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el.”(1 Ioan 4, 16)
Ce înseamnă ”caracterul sfânt al Bisericii lui Isus
Hristos”?
Biserica este sfântă deoarece Sfânta Treime este sfântă. Ea
acționează în biserica lui Hristos prin intermediul cuvântului și al sacramentelor.
Ce înseamnă faptul că ”biserica lui Isus Hristos
are un caracter general”?
Biserica are un caracter general, deoarece Dumnezeu există pentru toți oamenii, atât pentru cei vii, cât și pentru cei
morți. Propovăduirea Evengheliei nu cunoaște granițe.

Cum simțim și trăim partea vizibilă a bisericii lui
Isus Hristos?
Partea vizibilă a bisericii o trăim, printre altele, atunci când
oamenii înfăptuiesc anumite lucruri în biserică. Astfel de
acțiuni sunt, de exemplu:
■ mărturisirea lui Isus Hristos de către oameni
■ ținerea de servicii divine și participarea la acestea
■ sfințirea apei la Botez și înfăptuirea Sfântului Botez cu
apă
■ sfințirea pâinii și vinului pentru Sfânta Cină de către slujitorii bisericești și oferirea Sfintei Cine, credincioșilor
■ punerea mâinilor de către apostol și înfăptuirea Sfintei
Pecetluiri
■ ținerea de predici
■ rostirea de rugăciuni
■ iubirea față de aproapele

Ce înseamnă faptul că ”biserica lui Isus Hristos
are un caracter apostolic”?
Biserica are un caracter apostolic, deoarece în cadrul ei se
propovăduiește învățătura apostolică și, totodată, acționează slujba de apostol.
Unde întâlnim biserica lui Isus Hristos?
Biserica lui Isus Hristos se află pretutindeni unde putem
întâlni și trăi caracterul ei unitar, general și apostolic. Cel
mai pregnant trăim biserica lui Isus Hristos în locurile unde
există apostolatul, oferirea celor trei sacramente pentru cei
vii și cei morți, precum și o bună propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu. Acolo se află lucrarea de mântuire a
Domnului, în cadrul căreia se pregătește mireasa lui Hristos, pentru nunta din cer.

Care sunt trăsăturile caracteristice ale Bisericii
lui Isus Hristos?
Biserica lui Hristos, cu ambele ei aspecte, cel vizibil și cel
invizibil, prezintă următoarele trăsături caracteristice: este
unitară, sfântă, are un caracter general și apostolic. Aceste
caracterisitici ale bisericii se numesc „notae ecclesiae“.

Care sunt elementele de legătură dintre comunitățile bisericești?
Elementele de legătură dintre comunitățile bisericești sunt
mai întâi Botezul efectuat în numele lui Dumnezeu, Tatăl,
al Fiului și al Sfântului Duh, apoi mărturisirea lui Isus
Hristos și, în același timp, credința în Sfânta Treime. Prin
intermediul celor botezați, care trăiesc conform credinței și
îl mărturisesc pe Isus Hristos drept Domnul lor, biserica
este trăită drept o comuniune a celor credincioși, a speranței și a dragostei.

Ce înseamnă ”caracterul unitar al Bisericii lui
Isus Hristos”?
Biserica este una singură pentru că nu există decât un singur Dumnezeu. Biserica mărturisește caracterul unitar al
lui Dumnezeu, al Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh, care
acționează în interiorul ei. Isus a arătat că trăsătura caracteristică a celor care îi aparțin și îl urmează, sunt unirea și
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Însărcinarea spirituală
Ce înseamnă ”însărcinarea spirituală”?
În general, ”însărcinarea spirituală” reprezintă funcția pe
care o îndeplinește un bărbat în cadrul bisericii, sau postul
oficial pe care îl ocupă acesta, care presupune sarcini concrete și o anumită responsabilitate. De asemenea, cei care
dețin o însărcinare spirituală pot avea autoritatea de a conduce o comuniune și de a lua hotărârile corespunzătoare.

Noțiunea de ”apostolat” este întrebuințată atunci când
vorbim despre purtătorii însărcinării de apostol, în totalitatea lor (”apostolat” = apostolii lui Isus). Slujitorii
preoțești și diaconii activează din însărcinarea ”apostolatului” și îndeplinesc diferite sarcini în cadrul îngrijirii
sufletelor, a propovăduirii cuvântului și a oferirii
sacramentelor.

Care este originea ”însărcinării spirituale”?
Însărcinarea spirituală își are originea în faptul că Dumnezeu Tatăl, l-a trimis în lume pe Isus Hristos, Fiul Său. Prin
urmare, Isus Hristos este trimisul lui Dumnezeu. Astfel, el
este împuternicit, este binecuvântat și sfințit, în scopul
mântuirii oamenilor. Apostolii sunt trimișii lui Isus Hristos.
Însărcinarea spirituală este întotdeauna strâns legată de
Isus Hristos și de apostolii trimiși de acesta. Deci, însărcinarea și apostolatul sunt strâns legate între ele: acolo unde
acționează apostolatul, există de asemenea însărcinarea
spirituală.

Ce se înțelege prin ”împuternicirea” unui slujitor
spiritual?
Însărcinarea spirituală este transmisă de apostol unei alte
persoane, din însărcinarea lui Isus Hristos. În felul acesta,
persoana care dobândește însărcinarea primește totodată o
parte din împuternicirea apostolului, de care se va folosi în
continuare, din însărcinarea apostolului. În felul acesta, posesorul însărcinării acționează în numele apostolului, fiind
un reprezentant al acestuia, în limitele însărcinării primite.
Apoi, apostolul îl trimite pe slujitorul bisericesc să-și înde-
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plinească însărcinarea. Cel trimis este obligat față de cel
care îl trimite să răspundă de toate acțiunile sale.

oferă toate sacramentele, totuși, acestea sunt întotdeauna
într-o legătură strânsă cu apostolatul.

Exemple de activități și împuterniciri:
Atunci când propovăduiește iertarea păcatelor, apostolul
acționează prin împuternicirea primită de la Isus Hristos.
De aceea, apostolul propovăduiește iertarea păcatelor prin
următoarele cuvinte: ”vă anunț vestea bucuroasă și eliberatoare: în numele Domnului nostru Isus Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, vă sunt iertate păcatele.” Dacă cel care
propovăduiește iertarea păcatelor este un slujitor preoțesc,
el acționează ca reprezentant al apostolului și va întrebuința următoarele cuvinte: ”din însărcinarea apostolului meu,
vă anunț vestea bucuroasă și eliberatoare: în numele Domnului nostru Isus Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, vă
sunt iertate păcatele.”

Cine a oferit darul Sfântului Duh, conform Noului
Testament?
Din Faptele apostolilor cap.8, 15–18 reiese că oferirea darului Sfântului Duh este legată de apostolat. Filip a predicat
în Samaria, botezându-i pe credincioși cu apă. Auzind de
acest lucru, apostolii i-au trimis pe Petru și pe Ioan acolo.
Aceștia ”s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt.
Căci nu Se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră
numai botezați în Numele Domnului Isus. Atunci Petru și
Ioan au pus mâinile peste ei, și aceia au primit Duhul
Sfânt.” Lucrul acesta este subliniat din nou în Faptele apostolilor 19, 6: ”când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul
Sfânt s-a pogorât peste ei.”

Ce înțelegem prin diferitele ”sarcini” din cadrul
bisericii lui Isus Hristos?
Toți cei care sunt botezați în Hristos sunt chemați să înfăptuiască anumite sarcini față de Domnul, prin care își pot
arăta dragostea față de aproapele și își pot mărturisi credința.(Ioan 12, 26) Vorbim despre ”sarcini” atunci când li se
încredințează credincioșilor, în cadrul bisericii lui Hristos,
anumite lucruri de efectuat sau vreun domeniu de care să
răspundă, spre binele celorlalți credincioși și în sprijinul
propovăduirii Evangheliei. Pretutindeni unde cei botezați
își mărturisesc credința în Isus Hristos, ca Domn al lor, prin
cuvânt și faptă, ei îndeplinesc astfel de sarcini.

Ce sarcini importante au mai avut apostolii?
O sarcină importantă a apostolilor a fost aceea de a propovădui că Isus Hristos a acționat în mijlocul lor, a murit și a
înviat din morți.(Faptele apostolilor 13, 26–41; 17, 1–4) Ei
au combătut învățăturile greșite, care negau acest lucru.(1
Corinteni 15, 3–8; 1 Ioan 4, 1–6)
Care a fost prima însărcinare care s-a desprins
din apostolat?
După Rusalii, apostolii au început să propovăduiască
Evanghelia, îndeplinindu-și astfel misiunea. Ei au constatat foarte curând că aveau nevoie de ajutoare. Au fost aleși
șapte oameni. Aceștia au fost binecuvântați prin rugăciuni
și punerea mâinilor de către apostoli, pentru a-și putea
efectua sarcina. Acești șapte bărbați sunt considerați a fi cei
dintâi diaconi.

Ce diferență este între sarcina efectuată în cadrul
bisericii lui Isus Hristos și însărcinarea spirituală?
Sarcina se deosebește de însărcinarea spirituală prin aceea
că ea poate fi îndeplinită fără a deține o funcție bisericească
(fără a fi numit).

”I-au adus înaintea apostolilor, cari, după ce s-au rugat,
și-au pus mâinile peste ei”, din Faptele apostolilor 6, 6.

Ce însărcinare a înființat Isus Hristos?
Isus Hristos a dat bisericii lui, în timpul vieții lui pe pământ,
o singură însărcinare, cea de apostol. El i-a împuternicit
pe apostoli, i-a binecuvântat, i-a sfințit și i-a înarmat cu
Sfântul Duh: ”Cum M-a trimes pe Mine Tatăl, așa vă trimet
și Eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei, și le-a zis:
Luați Duh Sfânt! Celorce le veți ierta păcatele, vor fi iertate;
și celorce le veți ținea, vor fi ținute.” (Ioan 20, 21–23) El
le-a încredințat apostolilor administrarea sacramentelor. În
felul acesta, oamenii pot beneficia de jertfa lui.(Matei 28,
19.20)

Ce însărcinări spirituale există în ierarhia Bisericii Nouapostolice?
În cadrul Bisericii Nouapostolice există trei trepte importante de însărcinări spirituale, cu diferite împuterniciri spirituale: apostolii, slujitorii preoțești și diaconii.
■ apostolii: apostolul patriarh, apostolul districtual și
apostolul
■ slujitorii preoțești: episcopul, prezbiterul districtual,
evanghelistul districtual, pastorul, evanghelistul comunității și preotul
■ diaconii: diaconul și sub-diaconul

Împuternicirea apostolilor în scopul ”administrării sacramentelor” înseamnă că apostolii sunt însărcinați de Isus
Hristos ca să ofere sacramentele. Chiar dacă apostolii nu
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■ Photo: Ziua tineretului din Europa, echipa

A fi transmis în toata lumea: invitație la
Ziua internatională a tineretului 2019

Din 30 mai până în 2 iunie 2019 va avea loc o nouă ediție a Zilei tineretului din Europa – de această dată cu o participare la nivel mondial. ,,Mă voi bucura, dacă, odată
cu sărbătoarea Înălțării Domnului în 2019, tinerii din toată lumea vor fi prezenți la
Düsseldorf”, a spus apostolul patriarh Jean-Luc Schneider, conducătorul Bisericii
Nouapostolice din toată lumea.
În anul 2009, la Ziua tineretului din Europa, au fost prezenți 35.000 de tineri. Cinci ani mai târziu, la Ziua internațională a bisericii desfășurată la München, au fost prezenți
45.000 de credincioși. Acum, alți cinci ani mai târziu, va
avea loc următorul eveniment major. Aceasta au hotărât
apostolii disctrictuali la una din cele două întâlniri anuale
pe care le țin, desfășurată la Johannesburg (Africa de sud).
În prealabil, apostolul districtual Rainer Storck (Nordrhein-Westfalen) a prezentat planul inițial pentru Ziua internațională a tineretului.

transport atât din apropiere cât si de la distanță și are un
aeroport internațional. În plus, locul unde se va desfășura
evenimentul este cunoscut din 2009, de la Ziua tineretului
din Europa, ceea ce face ca organizarea să fie mult mai
ușoară. O caracteristică unică a orașului Düsseldorf în Europa este faptul că în imediata apropiere a centrului expozițional se află un stadion cu o capacitate de 45.000 de locuri. Arena este încălzită și, datorită acoperișului care se
închide, permite o organizare care nu trebuie să țină cont
de vreme.

În centrul Europei
Orașul Düsseldorf are ca loc de întâlnire mai multe avantaje. Fiind situat în centrul Europei, el are legături bune de

În incinta centrului expozitional Düsseldorf există mai
multe hale, cu o suprafață totală de 90.000 de m2, între care
sunt disponibile drumuri foarte scurte. În incinta centrului
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de conferințe există mai multe încăperi care permit organizarea de diverse workshop-uri și evenimente mici, care pot
să cuprindă între 20–150 de persoane. Pe lângă aceasta,
mai sunt disponibile hale de catering precum și alte 9 hale
pentru dormit, cu o suprafață totală de 123.000 m2 în care
pot încăpea 24.000 de persoane. Zona de aer liber dintre
hale poate fi folosită pentru scene deschise.
Mai mult de 30.000 de participanți sunt așteptați
La Ziua internațională a tineretului din 2019 sunt invitați
tineri credincioși între 14 și 35 de ani – indiferent de situația familială. Pe lângă aceștia, vor mai veni și personae însoțitoare, precum și sute de oameni pentru a oferi ajutor.
Încă de la Ziua tineretului din Europa, s-a observat un interes foarte mare din partea țărilor din afara Europei, în scopul participării la o întâlnire internațională a tineretului.
Astfel, în 2009, au venit la Düsseldorf sute de participanți
din Africa, America și Asia. De această dată vor fi mai mulți oaspeți internaționali.

districtual Armin Brinkmann. La fel ca atunci, creștinii nouapostolici din diverse regiuni și țări doresc să participe
activ la alcătuirea și desfășurarea programului. Iată de ce,
la adunarea apostolilor disctrictuali, apostolul districtual
Rainer Storck a cerut ca, pe cât posibil, toate districtele
apostolilor districtuali din lume să participe la organizarea
programului. El a adăugat, că se bucură pentru toți oaspeții
care vor veni din diferite țări, culturi și naționalități.

În momentul de față, planul este să se țină serviciul divin
de deschidere în ziua sărbătoririi Înălțării Domnului. Ceremonia de deschidere este planificată pentru vineri după-masă. Dupa aceea, va avea loc un program de două zile,
de-a lungul căruia vor avea loc în centrul exposițional, diverse expoziții, prelegeri, workshop-uri, concerte și multe
altele. Sâmbătă va avea loc o după-amiază muzicală. Punctul culminant și, în același timp, încheierea Zilelor tineretului va avea loc duminică, odată cu serviciul divin, care va
fi ținut de către apostolul patriarh Jean-Luc Schneider.

,,Pentru noi, gazdele, aceste eveniment este o mare cinste,
și totodată o mare provocare”, a spus conducătorul Bisericii Nouapostolice din Nordrhein-Westfalen. ,,Dar cu experiența din 2009 și având mulți colaboratori entuziaști în
comunitățile noastre, sunt sigur că acest eveniment va fi
unul de succes.”
Apostolul districtual este recunoscător pentru fiecare persoană care se oferă să dea o mână de ajutor înca de pe acum
la desfășurarea sfârșitului de săptămână de sărbătoarea
Înălțării Domnului. ,,Vom avea nevoie de mulți oameni
dispuși să ajute pentru a putea avea grijă de oaspeții noștri
la acest eveniment.” Totuși, el nu-și face griji. ,,Mulți vorbesc încă și acum despre Ziua tineretului din Europa și despre atmosfera deosebită. De aceea, sunt convins că vom
avea parte de foarte mulți oameni dispuși să ajute la Ziua
tineretului care va avea loc la Düsseldorf.”

Oaspeti internationali – program internațional
Gazda Zilei internaționale a tineretului este Biserica Nouapostolică Nordrhein-Westfalen care a organizat și în 2009
Ziua tineretului din Europa, sub conducerea apostolului

Echipa de organizare își începe munca în 2016
Multe detalii privind Ziua internațională a tineretului din
2019 mai trebuie să fie rezolvate. De toate acestea se va
ocupa echipa de organizare care trebuie să își înceapă activitatea încă din 2016. În acest scop, se va ține seamă îndeaproape de îndrumările apostolilor districtuali, stabilite în
cadrul întâlnirii ținute de aceștia.
Pentru organizarea și desfășurarea Zilei tineretului este
planificată înființarea unei societăți pe acțiuni, la fel cum
s-a procedat și cu prilejul Zilei tineretului din Europa, din
anul 2009. Acționari vor fi mai multe biserici districtuale
din Europa.
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Districtul apostolic Elveția

Câteva evenimente importante din a doua jumătate a anului 2015

Apostolul patriarh Schneider
face o vizită misionară în
capitalele de pe Dunăre

martie 1998, când Richard Fehr ținuse un serviciu divin în
orașul Debrecen.
Apostolul patriarh Schneider a slujit în sala de festivități a
Căminului pentru muncitori din cartierul Kispest, folosind
un cuvânt ales din Luca 6, 47.48: ”Vă voi arăta cu cine se
aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele,
și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă,
a săpat adânc înainte, și a așezat temelia pe stâncă. A venit
o vărsare de ape, și s-a năpustit șivoiul peste casa aceea,
dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.”
Apostolul patriarh a spus în slujba sa că Domnul ne îndeamnă să aplicăm în practică învățătura lui, îndeosebi legat de atitudinea noastră față de aproapele. De asemenea,
trebuie să fim supuși nu din interes, ci din dragoste. Această dragoste ne ajută să-i rămânem credincioși Domnului
chiar și în momentele de suferință, a spus apostolul patriarh
în încheiere.

În al treilea sfârșit de săptămână din iunie 2015, frații și
surorile din Ungaria și Austria s-au putut bucura de vizita
misionară a apostolului patriarh Jean-Luc Schneider cu
care au trăit un serviciu divin.
Primul popas: Budapesta
Sâmbătă 20 iunie 2015 s-au adunat în capitală frați și surori
maghiari veniți din toate părțile Ungariei, spre a putea trăi
un serviciu divin cu apostolul patriarh. Bucuria celor 270
de frați și surori a fost foarte mare, deorece ultima vizită a
unui apostol patriarh avusese loc în urmă cu 17 ani, pe 15

Apostolul districtual Norberto Passuni, apostolii Jörg Steinbrenner, Philipp Burren, Semion Cazacu, Vasile Cone, Jürg
Zbinden și Thomas Deubel (primul rând, de la stg. la dr.)
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Apostolul patriarh le mulțumește copiilor pentru cântecul
interpretat în dialectul vienez

Budapesta – camera preoților

Viena – comunitatea în timpul serviciului divin

Apostolul patriarh împreună cu interpreta

Apoi, el i-a chemat la altar, spre a consluji, pe apostolul
districtual Norberto Passuni (Argentina) și pe apostolii
Jörg Steinbrenner (nordul Germaniei) și Philipp Burren
(Elveția).

adresate apostolului patriarh, care s-a bucurat foarte mult.
La slujba sa, apostolul patriarh Jean-Luc Schneider a ales
un cuvânt din Efeseni 3, 18.19: ”… să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea
și înălțimea…”. El a explicat înțelesul acestor cuvinte, ca
fiind niște caracterisitici divine. Lărgimea trebuie să fie înțeleasă ca un symbol al harului divin. Isus a avut un punct
de vedere și o privire de ansamblu mult mai largă și mai
deschisă decât oamenii din timpul său, a spus apostolul patriarh. Lungimea, pe de altă parte, reprezintă măsurarea
timpului divin. ”Dumnezeu măsoară timpul într-un cu totul
alt fel decât noi, oamenii”, a continuat el în predica sa.
Dumnezeu ne dă posibilitatea să ne decidem pentru el. Pe
de altă parte, adâncimea reprezintă dragostea lui Dumnezeu. Ea este adâncă, și ajunge până la rădăcină: ”dacă
această rădăcină este adâncă și ajunge la apă, nu va exista
pericolul de a se usca”, a completat apostolul patriarh. Iar
cea din urmă dimensiune, înălțimea, reprezintă faptul că
Dumnezeu dorește să ne înalțe, să facă din noi ”oameni
noi”. Iar tot ceea ce ne apasă, putem lăsa în urma noastră.

O bucurie deosebită a declanșat prezența la serviciul divin
a apostolului districtual la pensie Leslie Latorcai. Născut în
Ungaria dar stabilit de mult timp în Canada, el a venit să-și
viziteze rudele din patrie. La sfârșitul serviciului divin,
apostolul patriarh Schneider l-a rugat să le adreseze fraților
și surorilor, câteve cuvinte în limba maghiară.
Al doilea popas: Viena - Donaustadt
Duminică 21 iunie 2015, apostolul patriarh Schneider a ținut în sala de festivități a Universității populare din cartierul Donaustadt, Viena, un serviciu divin pentru circa 600
de frați și surori.
La sosirea sa și a celor care l-au însoțit în capitala austriacă,
apostolul patriarh și ceilalți slujitori ai lui Dumnezeu, au
fost întâmpinați de un cor de copii, care a interpretat un
cântec în frumosul dialect vienez. Dar nu numai atât. O altă
surpriză din partea copiilor a urmat în camera preoților,
unde, pe pereți erau expuse desene și gânduri sau urări

Au mai slujit de asemenea apostolul districtual Norberto
Passuni, precum și cei doi apostoli Thomas Deubel (Elveția) și Jörg Steinbrenner (nordul Germaniei).
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Apostolul patriarh
la Roma

LOCAL

Începând de vineri, au venit la Roma mai mulți slujitori şi
confraţi în credinţă spre a se întruni. Majoritatea călătoriseră timp de câteva ore. Din prima clipă a întâlnirii, a domnit
o atmosferă caldă şi prietenoasă. Alţii au ajuns mai târziu,
sâmbătă dimineaţa. Au pornit cu autocarele la miezul nopţii, pentru a putea participa la serviciul divin. Corul şi orchestra au profitat de timpul dinaintea serviciului divin,
pentru a repeta. În acest timp, a fost aranjat altarul şi s-au
făcut ultimele pregătiri.

Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider a făcut o vizită misionară în Italia între 28 şi 29 noiembrie 2015. Prima oprire
a fost la Roma unde a ţinut un serviciu divin în sala de
congrese a hotelului Holiday Inn, din zona Via Aurelia, în
ziua de sâmbătă, 28 noiembrie 2015, la ora 11. Pe lângă
comunitatea nouapostolică din Roma, au mai fost invitaţi
la acest eveniment şi confraţii din districtele Italia Centro,
Italia Sud, Sicilia şi Sardegna. Apostolul patriarh a fost însoţit de apostolul districtual Markus Fehlbaum, de apostolii Jürg Zbinden, Jens Lindemann, Franz-Wilhelm Otten,
de apostolul la pensie Orando Mutti şi de episcopul activ în
Italia, Rolf Camenzind.

În primul rând, să-l urmăm pe Isus
Apostolul patriarh le-a slujit celor 266 de participanţi cu un
cuvânt din Apocalipsa 1,17: „Nu te teme! Eu sînt Cel dintîi
şi Cel de pe urmă.” A vorbit în limba germană, iar de la
altar s-a tradus concomitent în limba italiană. În predica
lui, el a spus, printre altele: „Nu avem de ce să ne temem,
dacă Isus ocupă primul loc în inima noastră. Indiferent

Roma – apostolul patriarh slujește de la altar

Apostolul Zim Otten și interpretul său, evanghelistul la
pensie Helmut Wankerl

La serviciul divin corul a interpretat cântece foarte frumoase

Corul de copii
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Roma – apostolul patriarh radiază de bucurie și își ia rămas bun de la frați și surori

dacă avem necazuri sau bucurii, Hristos este primul nostru
„partener” de discuţie. Să ne purtăm la fel ca El! Dumnezeu ne iartă greşelile, deci și noi trebuie să-i iertăm, la rândul nostru, pe semenii noștri. În felul acesta, împlinim voia
lui Dumnezeu. Isus trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt, nu noi. Acesta este un semn clar că trebuie să începem şi să terminăm totul cu Domnul.”

Apostolul Otten a accentuat faptul că Dumnezeu este dragoste, răbdare, adevăr şi har. Ne-a dat harul Lui, înainte să
ne naştem.
Apostolul patriarh i-a încurajat pe credincioși să vorbească
despre credinţă şi să o trăiască. El ştie că acest lucru nu este
întotdeauna ușor, în special în cazul în care comunităţile
sunt mici sau trebuie să parcurgă mulţi kilometri pentru a
participa la un serviciu divin. El şi-a exprimat dorinţa, ca
binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse neîncetat asupra comunităţilor din Italia!

Isus nu este doar Cel dintâi şi Cel de pe urmă, el
este singurul
În conslujirile lor, ambii apostoli din Germania, Jens Lindemann şi Franz-Wilhelm Otten, au subliniat unicitatea lui
Isus. În viaţa de zi cu zi, când avem o problemă, adunăm
mai multe păreri, spre a putea fi mai siguri, cu toate că ar fi
suficient să ne adresăm numai lui Dumnezeu şi Fiului său.

Serviciul divin a fost încadrat muzical de un cor cu 50 de
interpreţi şi de un cor de copii.
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pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.”

Apostolul patriarh la
Milano, în prima duminică
de Advent

Apostolul patriarh ne-a îndemnat să ne bucurăm de împlinirea tuturor făgăduinţelor lui Dumnezeu – a celor trecute,
prezente şi viitoare. Când Isus a murit pentru noi pe cruce,
s-a împlinit făgăduinţa că, cineva avea să îi zdrobească şarpelui capul! Dumnezeu le-a dat apostolilor puterea deplină
şi le-a promis un mângâietor, pe Sfântul Duh. „Toate aceste lucruri le trăim astăzi”, a spus apostolul patriarh. Fiul lui
Dumnezeu a promis să revină, pentru a-și lua mireasa. El a
mai făgăduit nunta din cer şi împărăţia păcii de o mie de
ani. Iar în cele din urmă, ne-a făgăduit comuniunea eternă
cu Dumnezeu. „Acesta este viitorul nostru şi ne dorim să
fim martori ai acestui viitor. Să confirmăm aceste făgăduinţe printr-un „Amin” , adică, „aşa să fie”, a spus apostolul
patriarh în cuvintele lui de încheiere.

După serviciul divin de la Roma, apostolul patriarh şi însoţitorii săi şi-au continuat drumul cu trenul îndreptându-se
spre Milano. Aici a avut loc duminică, 29 noiembrie 2015,
serviciul divin pentru comunităţile Ticino (Elveţia), Italia
de nord-vest şi Italia de nord-est. La acest serviciu divin,
apostolul patriarh a fost însoţit de apostolii Philipp Burren,
Vasile Cone, Semion Cazacu, Thomas Deubel şi Erhard
Suter.
560 de fraţi şi surori s-au adunat la serviciul divin din
Contro Congressi Milanofiori. Apostolul patriarh JeanLuc Schneider, a slujit cu un cuvânt biblic ales din 2
Corinteni 1,20: „În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu,
oricâte ar fi ele, toate în El sunt ”da”; de aceea şi ”Amin”,

Apostolul patriarh şi-a arătat entuziasmul faţă de participarea şi bucuria confraţilor din Italia. Şi-a luat rămas bun de
la toţi fraţii şi toate surorile, printr-un „Ciao” călduros!

La sosirea în Gara Milano, apostolul patriarh este întâmpinat cu multă căldură
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Apostolul patriarh împreună cu apostolul districtual în
camera preoților

Organistul interpretând o bucată muzicală

Ansamblul musical la serviciul divin

Corul interpretând un cântec
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Sfințirea unei noi biserici
din Zofingen

LOCAL

interiorul lor îndoiala, deoarece aceasta slăbește puterea
acestei lumini. Cadrul muzical de la serviciul divin a fost
realizat de orchestră și cor, cât și de sunetele minunate oferite de orgă.

Duminică, 9 august, apostolul Philipp Burren a sfințit noul
loc de rugăciune al bisericii nouapostolice din Zofingen.
La baza serviciul divin a stat un cuvânt biblic ales din Matei 5, 16: “Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru, Care este în ceruri.”

La sfârșitul serviciului divin, primarul din Zofingen și arhitectul noii clădiri a bisericii le-au adresat celor prezenți,
câteva cuvinte. Primarul Hans-Ruedi Hottinger a descris
noua clădire ca fiind foarte reușită și a adăugat, că este bucuros de faptul că noua biserică este o podoabă pentru orașul vechi din Zofingen. Arhitectul Beat Schneider a descris
clădirea ca fiind „un copil” pe care îl iubește în mod deosebit și de care este foarte mândru. La sfârșit, apostolul
Burren le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit fie
prin jertă, fie prin punerea în practică a planului, sau prin
faptul de a fi membri ai unei comunități active, făcând posibilă ridicarea acelei biserici noi, deosebite.

Prin sfințirea înfăptuită de apostolul Philipp Burren, biserica a devenit o încăpere sacră, în care lucrează Sfântul Duh,
și strălucește lumina lui Dumnezeu. Apostolul a slujit cu
multă căldură, transmițându-le celor prezenți din lumina
lui Dumnezeu. El a vorbit despre lumina credinței, a dragostei și a speranței, îndemnându-i să nu lase să intre în

Primarul Hans-Ruedi Hottiger ține o scurtă cuvântare

Imagine exterioară a noii biserici din Zofingen

Altarul și orga privite de la balconul bisericii
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Orchestra

Imagine exterioară a bisericii celei noi din Zürich-Albisrieden

Imagine din interiorul bisericii

Sfinţirea noii biserici din
Zürich-Albisrieden

„Bucuraţi-vă în Domnul – El este aproape.”
Acesta a fost mesajul transmis de apostolul districtual, dar
şi o dorinţă a lui. Dumnezeu se va revela şi în noua casă de
rugăciune. Apostolul districtual a amintit şi de Vechiul Legământ făcut de Dumnezeu cu poporul israel: „Eu sunt
Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.”
Ceea ce este scris în cuvântul biblic se va împlini. „Plinătatea binecuvântării o vom afla când vom locui în ceruri, în
noul Ierusalim, cu Dumnezeu.” Apostolul districtual a mai
menţionat că, sfinţirea Templului a durat mai multe zile, ca
simbol al mărturiei faţă de Dumnezeu. „Binecuvântarea se
va revărsa în continuare, peste ambele comunităţi”, a mai
adăugat apostolul districtual.

Acum cca. trei ani, cele două comunităţi – Zürich-Albisrieden şi Zürich Wiedikon – au fuzionat. De atunci, serviciile
divine se ţin în comunitatea Wiedikon. Dar, între timp, s-a
deschis o nouă biserică în Albisrieden.
Apostolul districtual Markus Fehlbaum a sfinţit la 30 august 2015 noua biserică din Zürich-Albisrieden. Pentru
serviciul divin de sfinţire a folosit un cuvânt din Apocalipsa 21, versetul 3: „Şi am auzit un glas tare, care ieşea din
scaunul de domnie şi zicea: Iată cortul lui Dumnezeu şi
oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.”

Apostolii Philipp Burren şi Jürg Zbinden, precum şi episcopul André Kreis, şi-au exprimat, în predică, recunoştin-
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ISTORIC
La întemeierea ei, în 1922, comunitatea
Albisrieden avea 161 de membri, dintre
care 10 slujitori. În 1955, comunitatea a
primit o nouă casă de rugăciune, pe spațiul
actual din Strada Anemonelor, sfinţită de
apostolul districtual Ernst Streckeisen. În
1977, în timpul renovărilor, comunitatea a
fost primită în cea din Wiedikon. Comunitatea Wiedikon a fost întemeiată ca a şasea
comunitate locală din Zürich, în 1936. Biserica, pe strada Bühl, a fost sfinţită în 1952
de apostolul districtual Ernst Eschmann.
Pastorul Zbinden a menţionat, printre altele,
că Wiedikon este o comunitate în care au
slujit toţi apostolii patriarhi de până atunci.
În 1978, în această biserică, apostolul
districtual Hans Urwyler a fost numit apostol
patriarh, ca succesor al lui Ernst Streckeisen. În acea vreme, comunitatea avea
peste 900 de membri, iar corul era alcătuit
din peste 100 de oameni. La 11.3.2012,
comunităţile Albisrieden şi Wiedikon au
fuzionat. Comunitatea cuprinde astăzi 585
de membri, dintre care 26 de slujitori.

Corul comunității

Comunitatea festivă Zürich-Albisrieden

ţa şi bucuria pentru noua biserică. Apostolul Zbinden a făcut următoarea comparaţie: „Aşa cum sticla pe care bate
soarele luminează, încălzeşte tot mai tare, la fel înalţă
Dumnezeu în inimile noastre o lucrare, prin fiecare dovadă
de har, cu fiecare experienţă în credinţă, la fiecare serviciu
divin trăit.”
Salutul preşedintelui consiliului local
Matthias Wiesmann, preşedintele consiliului local, Zürich,
şi specialist în istoria economică, a felicitat comunitatea.
Noua biserică este un minunat loc de adunare. El se bucură
că, pe lângă biserică, s-au construit şi 35 de locuinţe. În final şi-a exprimat bucuria şi recunoştinţa faţă de proiectul
reuşit şi arhitectul clădirii, doamna Pascale Guinard. În
timpul aperitivului, participanţii la seriviciul divin au avut
ocazia să schimbe idei şi impresii despre biserică.

Interpretări muzicale la orgă și de orchestră
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Redeschiderea bisericii
Zürich-Seebach după
renovarea completă
După o renovare completă și o reproiectare a împrejurimilor, biserica din Zürich-Seebach a fost redeschisă la data de
11 octombrie 2015. În timpul lucrărilor care au durat zece
luni, serviciile divine au avut loc într-o sală de lângă capela cimitirului Schwandenholz. În acest loc plin de pace, din
mijlocul naturii, fratii și surorile au găsit un loc minunat,
unde s-au simțit foarte bine.

Imagine exterioară a bisericii Zürich-Seebach

La serviciul divin de redeschidere, episcopul Rudolf
Fässler a ales un cuvânt biblic din Deuteronom 5, 3: “... nu
cu părinții noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci
cu noi, cari suntem toți vii astăzi aici.“ El a atras atenția în
slujirea sa, că este meritul arhitecților și a celor care au
muncit la construirea bisericii, că datorită dragostei lor
pentru lucru și datorită priceperii lor, biserica din Zürich-Seebach s-a putut transforma dintr-o piatră prețioasă,
într-o bijuterie. Astăzi, comunitatea se află în posesia acestei bujiterii. Biserica strălucește într-un luciu minunat, nu
în ultimul rând și datorită unui ingenios sistem de iluminare a clădirii.

Interiorul bisericii

Zofingen - serviciul divin al
apostolului patriarh transmis
prin satelit
La 18 octombrie 2015, apostolul patriarh a vizitat comunitatea din Zofingen. Acest serviciu divin a fost transmis în
zona apostolului districtual Elveția.
Apostolul patriarh a slujit cu un cuvânt din Luca 12, 21:
„Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el, și nu
se îmbogățește față de Dumnezeu.” Odată cu întâmpinarea
apostolului patriarh, corul a interpretat cântecul “Halleluja”. Au urmat apoi corul, orga, orchestra și instrumentele
de suflat. La sfârșit, apostolul patriarh Jean-Luc Schneider
a spus că a fost depsebit de impresionat de corul de copii,
care a cântat cu multă bucurie și motivație.
Apostolul patriarh îi salută pe copii
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Apostolul districtual
Markus Fehlbaum în
Republica Moldova
În aceste zile din mijlocul lunii iulie 2015 au domnit în
Moldova, ca de altfel în tot restul Europei, temperaturi ridicate de vară. Apostolul districtual Markus Fehlbaum a
plecat de la Zürich la Chișinău. Orașul cu peste 700.000 de
locuitori este, nu numai capitala țării, dar și cel mai populat
oraș din Republica Moldova. El este un important centru
de afaceri, un oraș universitar și un centru cultural.
Apostolul Semion Cazacu l-a întâmpinat pe apostolul districtual pe data de 15 iulie la aeroportul din Chișinău. De
acolo, au mers mai departe cu mașina până la Recești, o
localitate aflată la aproximativ două ore la nord de capitală.
Apostolul districtual a ținut “un serviciu divin într-o odaie”
dintr-o casă simplă, de la țară, pentru un număr de cincizeci
de frați și surori credincioși.

Apostolul districtual Fehlbaum împreună cu noul diacon

Pe 16 iulie, în cea de-a doua zi a călătoriei lui prin Rep.
Moldova, apostolul districtual Fehlbaum a vizitat o tabără
de copii aflată în apropiere de Orhei. La serviciul divin de
acolo, copiii au interpretat pilda „bunului samaritean“.
Această pildă a fost ulterior preluată de către apostolul
disctrictual la serviciul divin. La Orhei, el le-a oferit la doi
copii sfântul sacrament al pecetluirii. Mai departe, el s-a
dus la Singerei unde a ținut ultimul serviciu divin. În călătoria sa în Republica Moldova, apostolul districtual a botezat cu Sfântul Duh un număr de treisprezece credincioși,
numind totodată și un diacon și un preot.
Recești – serviciul divin ținut într-una din camerele casei

Casa în care s-a ținut serviciul divin

Copiii împreună cu apostolul districtual
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Portretul bisericilor regionale din districtul apostolic Elveţia
Biserica Nouapostolică
Ungaria

Retrospectivă
Încă din anul 1873 s-a auzit în Ungaria de reînființarea
apostolatului. Totuși, de abia în 1948 a fost posibilă întemeierea unei comunităţi la Budapesta. Această dezvoltare
pozitivă s-a sfârşit abrupt din cauza haosului politic din
anul 1956.

Conducerea bisericii
Ungaria este un district cu 10 comunităţi și face parte din
districtul apostolic Elveţia. În urma însărcinarii primite din
partea apostolului districtual Markus Fehlbaum, apostolul
Thomas Deubel se ocupă de îngrijirea acestui district începând din martie 2015. Prezbiterul districtual Rudolf Majechrzak a depus o activitate de mai multe decenii, fiind
pensionat în aprilie 2016, la aproape 70 de ani. El a îndrumat slujitorii şi comunităţile din Ungaria cu mult devotament. În prezent, cei care se ocupă de coordonarea activității sunt evangheliştii dictrictuali István Makula, la Debrecen
şi Mihály Rab, la Budapesta. Împreună cu ei mai slujesc
19 preoţi şi diaconi.

Apostolul Max Gurtner
(pe scaun) cu fraţii slujitori,
la Budapesta.

Ianuarie 2015: evangheliştii districtuali Mihály Rab şi
István Makula, apostolii Thomas Deubel şi Rudolf Kainz,
prezbiterul districtual Rudolf Majechrzak, preotul
Benjamin Zahn, diaconul István Ferenczi şi preotul
Géza Wagner.

Preotul Rudolf Wepsz cu
soţia şi subdiaconul Rudolf
Majechrzak, la Budapesta.

Subdiaconul Károly Losonczi, evanghelistul Rudolf
Majechrzak, apostolul Ludwig Teucher, preotul János
Sventek şi diaconul Lajos Fehér.

Înainte de schimbările politice care au urmat mai târziu în
estul Europei, Biserica Nouapostolică a obţinut recunoaşterea de către stat, iar în anul 1985, comunitatea de la Budapesta a primit un lăcaş propriu de adunare. În decursul
anilor, s-au ridicat şi s-au sfinţit alte şapte biserici.
În timpul activității evanghelistului districtual Majechrzak
(prezbiter districtual începând din 1999), Ungaria a devenit
în 1989 district de sine stătător, fiind mai întâi îngrijit de
apostolul Rudolf Kainz, iar mai târziu de apostolii Rudolf
Schneider şi Heinz Lang.
Ungaria cu cele zece locuri unde se desfășoară servicii
divine

26

community 01/2016

Apostolul districtual Richard Fehr cu
soţia, la Debrecen.

LOCAL
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Apostolul districtual Peter Dessimoz
Apostolul
(pe scaun) cu episcopul Hans Trimmal, districtual Armin
apostolul Rudolf Kainz şi evanghelisStuder, la Győr
tul Rudolf Majechrzak, la Budapesta.

Apostolul Heinz Lang, apostolul
districtual Markus Fehlbaum şi
episcopul Paul Imhof (de la stânga), la Budapesta.

Actual

Evenimente festive, precum a 80a zi de
naştere a preotului l.p. László Farkas în
Miskolc, 25 octombrie 2015.

Sunete de trombon,
în Debrecen.

Concertele corale, precum cel din 6 iunie la Budapesta, amplifică
bucuria de a cânta – şi copiii participă.
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Serviciile divine ţinute de apostol, cu fraţii bucuroşi
(dreapta sus), îmbogăţesc viaţa comunității

Joacă în curtea bisericii.

Un solo minunat la
violoncel.
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Serviciul divin pentru
răposaţi, la Bergamo

LOCAL

Hristos. Dar Domnul, în marea lui dragoste, doreşte să le
salveze şi pe aceste suflete. În acest scop există servicii
divne pentru răposaţi, la care sufletele doritoare pot primi
sacramentele.

Prima duminică din luna noiembrie este mereu dedicată
celor răposaţi. La Bergamo, o mare adunare de oameni a
putut trăi o dimineaţă memorabilă.

Alte acţiuni sacramentale
În cadrul acestui serviciu divin special, au mai avut loc şi
alte acţiuni: micuţa Alexandra a primit botezul cu apă, și
împreună cu fratele ei, Davide, au primit amândoi darul
Sfântului Duh, prin punerea mâinilor unui apostol.

Duminică, 1 noiembrie 2015, comunitățile Milano Centro
şi Trezzano sul Naviglio au fost invitate la Bergamo, la
acest serviciu divin special, ţinut de apostolul Jürg Zbinden. El le-a slujit celor cca. 270 de participanți cu un cuvânt biblic ales din Întâia epistolă a lui Ioan 5,5: „Cine este
cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul
lui Dumnezeu?”

În această zi de duminică, plină de evenimente, comunitatea Bergamo a mai primit doi slujitori valoroşi, prin numirea a doi preoţi: diaconii Keremateng şi Tabiri, care îl vor
sprijini pe conducătorul comunităţii în îngrijirea sufletelor.
Pensionare
După cca. 27 de ani de slujire, preotul Giuseppe Matrone a
ieşit la pensie. Împreună cu alţi câţiva confraţi, el a fost
pionierul comunității Bergamo, care a devenit peste ani o
comunitate frumoasă şi bucuroasă şi care tocmai a primit
doi preoţi noi. În timp ce apostolul i-a mulţumit, preotul
Matrone a privit emoţionat spre comunitate, rodul muncii
lui fidele şi pline de dragoste.

Dragoste nemărginită pentru semeni
În predica sa, apostolul a spus că biruirea lumii înseamnă
lupta împotriva răului. Să îndepărtăm răul din inimile
noastre! Credința în Isus Hristos este cheia salvării noastre
şi cea care ne ajută să biruim răul. La fiecare serviciu divin
primim cele necesare pentru a putea deveni o nouă ființă.
Să le oferim dragoste semenilor noștri, tuturor celor care
vor să fie mântuiţi! Mulţi dintre cei adormiţi nu au crezut în
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Să-L cunoaștem pe
Dumnezeu !
Frații și surorile din comunitatea Râșnov, o comunitate din
districtul Dâmbovița-Brașov, așteptau cu mare bucurie vizita apostolului nostru districtual Markus Fehlbaum. Acesta se întorcea împreună cu apostolul Vasile Cone de la Ziua
Tineretului ce avusese loc la Sighișoara, pentru tinerii din
România și din Republica Moldova, iar în drum spre București, era programat să țină serviciul divin pentru aceasta
comunitate.
Cu toate că era pe la sfârșitul lunii septembrie, era neobișnuit de cald. Deoarece numărul participanților era mai
mare decât de obicei, iar spațiul închiriat era insuficient,
frații au făcut pregătiri pentru serviciul divin în curte.
După amiază, cerul s-a înnorat și a început să tune și să
fulgere. La sosirea apostolului districtual, datorită vremii
instabile, preotul l-a întrebat pe acesta, cum ar fi mai bine
să procedeze, să rămână afară, în curte, sau să se înghesuie
în interiorul sălii închiriate.
Apostolul districtual a hotărât să rămână toți afară, în locul
unde se pregătise altarul.
La puțin timp după începerea serviciului divin, de jur împrejur tuna și fulgera, iar la o mică distanță de acel loc începuse chiar să plouă.
Cuvântul folosit a fost ales din Evanghelia lui Ioan, cap.
17, versetul 3,
„… să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat…”
Apostolul districtual a explicat felul în care Îl putem trăi pe
Dumnezeu și anume, prin experiențele noastre în credință,
prin încrederea deplină în El și prin dragoste.
După ce a slujit, apostolul districtual i-a chemat să conslujească pe apostolul Cone și pe episcopul Anton, după care
comunitatea a putut să trăiască iertarea păcatelor, Sfânta
Cină și binecuvântarea de final. După încheierea cântecului
de final, a început o ploaie torențială.
Iată cum am putut trăi în mod concret cunoașterea lui
Dumnezeu și a puterii Sale nemărginite, a dragostei Lui
față de comunitatea copiilor Săi.
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Am reușit! Tinerii din Thun se fotografiază mândri în fața fațadei frumos colorate a casei Kita din Zăbrani.

”Ajutăm în România”

O ofertă grozavă!
”Tinerii din districtul nostru au sprijinit activ până acum
mai multe proiecte ale bisericii noastre în străinătate”, a
scris diaconul Rosario Jöhr. În anul 2015, ei doresc să contribuie din nou împreună cu îngrijitorii lor în ținutul de lucru al apostolului districtual Markus Fehlbaum. ”Evanghelistul districtual Oscar Balmer, conducătorul nostru de
tineret, a vorbit în acest sens, în urmă cu un an, cu episcopul André Kreis. Mai întâi, acesta a ezitat puțin, crezând că
poate dorim să ne distrăm într-un sens”, a spus diaconul în
vârstă de treizeci de ani. Dar observând că tinerii vor să
ajute în mod serios la desfășurarea proiectului în zona locală, episcopul Kreis le-a făcut o ofertă.

Fundația ”Biserica Nouapostolică - Humanitas” și-a propus în urmă cu circa zece ani să-i ajute pe acești copii proveniți din medii sociale de jos. Împreună cu Asociația locală ”Ajutorarea copiilor din România”, o organizație
parteneră, fundația are grijă ca acești copii să aibă zilnic în
căminele în care se află, un program bine stabilit, cu un
personal care se ocupă de ei, îi ajută la efectuarea temelor,
și unde au mese regulate, fiind capabili să-și îmbunătățească șansele pentru viitor. ”Copiii noștri trebuie să ajungă în
stare să reușească în viață, să se descurce, nu să fie nevoiți
să trăiască pe stradă. Ei trebuie să fie în stare să se ajute
singuri, nu să aștepte ajutor străin. Vrem să fim mândri de
copiii noștri și de ceea ce pot realiza ei. Totodată, ne dorim
ca și ei să fie mândri de noi.”

Răspunzând împreună cu alții de clădirea de grădinițe de zi
în România și în Rep.Moldova, el le-a propus tinerilor să se
ducă pentru o săptămână în România, ca să muncească în
localitatea Zabrăni, în cadrul proiectului Kita. La Zăbrani

Debora Messerli, 18 ani: ”Pe
mine m-a impresionat ce repede ne-au îndrăgit copiii și
cât de deschiși au fost față
de noi. Nu este întotdeauna
așa. De asemenea, sunt
impresionată de tot ceea
ce am putut realiza. Sunt
convinsă că ne vom aduce
aminte mult timp de această
săptămână. Este așa cum
a spus episcopul în slujba
sa: ”cine a fost în România,
lasă acolo o bucățică din
inima lui!”

❷
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Christof Tschanz, 19 ani:
”Personal m-a impresionat foarte mult discuția
cu directoarea căminului de copii. Ea a clădit
singură, împreună cu
soțul ei, acest cămin. Că
acest lucru a presupus
foarte mult angajament.
E de dorit ca următorii
directori sau directoare
să aibă aceeași gândire și
atitudine.”

❷

➎
există din primăvara anului 2013 o grădiniță de zi, în care
sunt îngrijiți 25 până la 30 de copii între 3 și 15 ani. Pregătirile de rigoare înainte de venirea tinerilor le-a făcut fratele Renato Corfù din Basel, conducătorul proiectului Asociației ”Ajutorarea copiilor din România”. După sosirea
tinerilor, el a fost partenerul de discuții.
Participarea la această călătorie nu a presupus nici un fel de
pregătiri speciale. ”Tinerilor din districtul nostru li s-a spus
pur și simplu că trebuie să pună mâna și să dea ajutor, cu
elan, pretutindeni unde este nevoie”, a spus Rosario Jöhr.
După terminarea înscrierilor, lista celor care doreau să se
ducă în România era de 23 de tineri și îngrijitori de tineri.
Aceștia trebuiau să plece pe cont propriu, fie cu mașina, fie
cu avionul. ”Tinerii erau nespus de bucuroși să plece în
România, deoarece nu fuseseră niciodată în acea țară, sau
nici în strănătate”, a scris Rosario Jöhr.

❹

❸
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Chantal Landmesser, 19 ani:
”Cântecul de încheiere de la serviciul divin de vineri m-a mișcat
în mod deosebit – și până ne vom
revedea din nou! Nu am putut
uita aceste cuvinte, mă gândesc
mereu la ele!”
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Andrea Jöhr, 33 de ani :
”Am petrecut un moment
deosebit cu micuța Sonia.
Am cântat și dansat împreună cu ea prin curtea
căminului. Deodată nu
am mai auzit nimic. Sonia
stătea mută, cu gura
deschisă și cu ochii mari
fixați asupra locului de
joacă, care era aproape
terminat. N-o să uit niciodată această imagine.
Ochii ei strălucitori au
exprimat mai mult decât
ar fi putut spune cel mai
frumos ”mulțumesc”
(”danke”).”

La drum, în România !
Luni, 5 octombrie toți erau gata de plecare. Participanții au
mers mai întâi cu trenul până la Zürich, iar de acolo au
zburat cu avionul via München, până la Timișoara (vestul
României). La aeroport în Timișoara așteptau deja cu mare
buicuriecei care urmau să se ocupe de tineri. La ”Casa Humanitas” din Zăbrani s-a servit apoi o gustare, după care,
seara târziu, participanții au fost repartizați și conduși în
camerele unde aveau să doarmă: în căminul de copii, grădinița de zi, Casa Humanistas sau la particulari. Toate aceste locuri se aflau în localitatea Zăbrani, la numai cinci până
la zece minute distanță unul de celălalt.

La treabă!
Este mult de lucru, hai la treabă! Mai înainte ca tinerii să se
apuce de lucru, ei au putut alege ce muncă îi interesa mai
mult sau la ce se pricepeau mai bine, neducând lipsă de
propuneri folositoare și idei creative. ”Deseori ne-am hotărât ad-hoc ce să facem”, a spus Rosario Jöhr. Spre bucuria
copiilor, ei au efectuat următoarele lucrări: un loc delimitat
cu lemn pentru jocul în nisip (3), un leagăn dublu (5), un
balansoar făcut dintr-un trunchi de copac, zugrăvirea fațadelor (2) căminului de copii, sortarea hainelor donate de
frați și surori, vopsirea unor pietre împreună cu copiii și
diferite jocuri jucate cu copiii (1). După terminarea lucrului, tinerii și copiii și-au lăsat amprentele mâinilor pe un
zid.(11)
Alte activități
În cele șapte zile petrecute în România, tinerii frați și surori
au avut de asemenea timp să viziteze împrejurimile. Astfel,
ei au vizitat luni seară cimitirul german din Zăbrani, unde
era înmormântat Dietmar Buchholzer, decedat într-un acci-

Patrick Luttringer, 24 de
ani: ”Pe mine m-a impresionat avântul grozav pe
care l-au dovedit toți și
dorința de a realiza ceva.
De asemenea, m-a impresionat foarte mult faptul
că un băiețel mic m-a luat
pur și simplu în brațe,
fără ca eu să fi făcut ceva.
Și nu a vrut să-mi mai dea
drumul!”

❼

❽
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Rosario Jöhr, 30 de ani:
”Cel mai mult m-a impresionat legătura cu copiii,
căci am putut întreprinde
cu ei foarte multe lucruri
în această perioadă. De
asemenea, serviciul divin
ținut de episcopul Jürgen
Müller la Arad a fost un
punct culminant. M-au
impresionat totodată
creativitatea și sârguința
tinerilor noștri. Între noi
a fost o armonie de nedescris.”

❾
dent tragis în anul 2015. Dietmar Buchholzer a fost unul
dintre organizatorii locali.(4)
Marți au făcut o excursie la râul Mureș, unde au inițiat o
acțiune de colectare a sticlelor de plastic.(8) Au fost atât de
vrednici, încât, până la sfârșit au umplut o remorcă plină cu
sticle de plastic. Apoi au făcut un foc de tabără. (9) După ce
au mâncat, au mai interpretat câteva cântece și s-au îndreptat apoi spre casă.

Concluzie
”Această călătorie va rămâne întotdeauna pentru tineri un
subiect de discuție. Am fost atât de entuziasmați de lucrurile pe care le-am putut înfăptui și de relația cu copiii. Sunt
convins că toți tinerii își doresc să repete cândva în viitor
ceva asemănător. A meritat efortul pentru toți cei care au
dat o mână de ajutor, într-o formă sau alta”, a spus Rosario
Jöhr.

Vineri au vizitat orașul Arad, situat în apropiere. Mergând
pe străzile orașului, au împărțit invitații la serviciul divin
din acea seară (10) care a avut loc într-un hotel. După serviciul divin ținut de episcopul Jürgen Müller (Austria), tinerii au servit masa în hotel.
Sâmbătă au făcut împreună cu copiii o excursie pe dealul
Șoimoș (7), de unde se poate admira o panoramă foarte
frumoasă a împrejurimilor. La fel de interesantă a fost și o
ruină veche. La întoarcere, au vizitat Mănăstirea Maria
Radna, unde tocmai avea loc o nuntă. Seara, au revizuit
întreaga activitate desfășurată în România și au primit fiecare câte un cadou.
Duminică a fost ultima lor zi în România. Mai înainte de a
pleca la aeroport, și-au luat rămas bun de la copiii din Zăbrani, acesta fiind un moment emoționant și însoțit de lacrimi. (6)
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Un Crăciun deosebit
Spre marea lor bucurie, confraţii comunității Martigny-Sierre din zona centrală a cantonului Valais, Elveţia, au sărbătorit Crăciunul în biserica catolică din St-Pierre-de-Clages, o biserică extraordinar de frumoasă în stil roman, din
secolul al XI-lea. Era pentru a şaptea oară când preotul
Marek Glab, responsabilul comunităţilor catolice Chamoson şi St-Pierre-de-Clages, punea la dispoziţie, gratuit,
această biserică.
Evanghelistul districtual Marc Taverney a ţinut serviciul
divin festiv. A folosit cuvântul biblic Ioan 21,15, cu tema
„aşteptare în dragoste”. La serviciul divin au fost interpretate de către cor și orchestră mai multe cântece. Spre bucuria celor prezenţi, la acest serviciu divin au participat nouă
oaspeţi, printre care responsabilul acelei comunităţi catolice. La finalul serviciului divin, comunitatea s-a adunat pentru a servi cina, într-o sală din Chamoson.
sus: Evanghelistul districtual Marc Tavernay
slujește la altar
stânga: participanții la serviciul divin în biserica
din Chamoson

Un important pas înainte
spre o cooperare mai strânsă

broșură în sprijinul cooperării. Foarte mulți creștini nu cunosc îndeajuns Biserica Nouapostolică. Comisia noastră își
dorește ca aceasta să ajute la evitarea de neînțelegeri și la
înfăptuirea de noi legături.” Apostolul la pensie Heinz
Lang a adăugat, ”mă bucur de faptul că Asociația AMBC
– CH a elaborat această broșură cu caracter orientativ, care
conține numeroase impulsuri prețioase pentru viitor, pe calea comună și ecumenică, și care încurajează cooperarea
plină de respect și apreciere dintre creștini.

Asociația bisericilor creștine din Elveția (AMBC – CH)
împreună cu Biserica Nouapostolică din Elveția (BNA Elveția) au elaborat un îndrumar orientativ, o broșură, menită
să sprijine activitatea de cooperare dintre acestea. Broșura
este un ajutor prețios spre o mai bună colaborare între comunitățile bisericești membre ale AMBC-CH și Biserica
Nouapostolică Elveția. Ea prezintă pe scurt principiile de
bază ale Bisericii Nouapostolice și răspunde la întrebări
legate de recunoașterea botezului, căsătoria între persoane
de confesiuni diferite, efectuarea de invitații reciproce și
atitudinea deschisă față de alte confesiuni, sau activitățile
sociale și diaconice în cercul de creștini aparținând altor
confesiuni. Această broșură a fost concepută în scopul îmbunătățirii muncii practice din cadrul comunităților și al
unei cooperări mai bune și mai constructive.

Broșura „
Îndrumar
orientativ
pentru AMBC
– bisericile
membre“ a
apărut în limba germană,
franceză și
italiană.

Doamna Claudia Haslebacher, preot și totodată președintă
a AMBC – CH, a declarat următoarele: ”Sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că AMBC – CH a editat această
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Angajament caritativ și umanitar
Să ajutăm copiii din
familiile problemă

Tema Şcolii de vară a fost – potrivit cu luna septembrie –
realizarea unui zmeu şi înălţarea lui în văzduh. FSM a reuşit
să coopteze doi absolvenţi ai Şcolii de Artă din Iaşi, care
aveau deja experienţă în modelajul creativ cu copiii.
BNA-Humanitas a sprijinit acest Proiect de Formare şi
Sănătate cu 25.000 euro.

Sarăcia există cu precădere în regiunile rurale din România, adesea înapoiate din punct de vedere economic. Şcoala, solicitările zilnice, alcoolul şi problemele de sănătate
sunt câteva dintre aspectele problemă. Ca de cele mai multe ori, cei care suferă consecinţele sunt copiii.
Proiectul ”Formare şi Sănătate” este în curs de desfășurare
încă din vara anului 2013, încercând să amelioreze situaţiile copiilor şi tinerilor defavorizaţi din regiunile Botoşani,
Iaşi şi Suceava. Prin acest proiect al FSM.est – Asociaţia
pentru Sănătate şi Dezvoltare Sustenabilă, copiii şi tinerii
proveniți din familii cu probleme mai primesc, pe lângă
şcolarizarea regulată, și alte lucruri în sprijinul îmbunătăţirii situaţiei lor .
Pe lângă luarea de diferite măsuri de promovare şi ajutorare în scopul formării, precum și a menținerii sănătății şi
igienei, săptămâna tematică dinainte de Paşti şi Şcoala de
vară au reprezentat două evenimente importante în anul
2015. Acest lucru a înseamnat pentru copii ieşirea din sat
într-un alt mediu, experienţe trăite cu alţi copii şi lucru manual – modelaj – care să le dezvolte creativitatea.

Un copil cu zmeul realizat de el

Confecționarea zmeilor pe grupuri mici (foto FSM)
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