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Viziunea
Bisericii Nouapostolice
O Biserică în care oamenii se simt bine şi
plini de Duh Sfânt şi dragoste faţă de
Dumnezeu îşi orientează viaţa după
Evanghelia lui Isus Hristos şi se pregătesc
astfel pentru revenirea Lui şi viaţa veşnică.

Misiunea
Bisericii Nouapostolice
Să mergem la toţi oamenii, să le
propovăduim Evanghelia lui Isus Hristos şi
să îi botezăm cu apă şi cu Sfântul Duh.
Să oferim o îngrijire a sufletelor şi să
păstrăm o comuniune frumoasă, în care toţi
să trăim dragostea lui Dumnezeu şi bucuria
de a-i sluji Lui şi celor din jur.

2

Stimată cititoare, stimat cititor,
Mă bucur să vă prezint Biserica Nouapostolică, cu ocazia acestei broşuri.
Veţi avea ocazia să cunoaşteţi mai multe despre credinţa nouapostolică,
comuniunea bisericească, structura și organizarea ei. Biserica Nouapostolică
s-a răspândit în întreaga lume. Ea este alcătuită din mai bine de zece milioane
de oameni.
Fundamentul credinţei creştine este Sfânta Scriptură. Întruparea lui
Dumnezeu în Isus Hristos, jertfa de moarte a lui Isus, învierea şi revenirea
Lui, reprezintă nuclee ale propovăduirii nouapostolice. Fiecare este chemat
să îl urmeze pe Hristos, iar această urmare se manifestă prin mărturisirea
credinţei în viaţa de zi cu zi şi prin dragostea pentru semeni.
Creştinii nouapostolici sunt conştienţi de responsabilităţile lor cu privire la
această viaţă şi la credinţă. Evanghelia lui Hristos şi sistemul de valori dat de
cele zece porunci, ne oferă o orientare clară.
Biserica Nouapostolică este neutră şi independentă din punct de vedere
politic. Ea se finanţează din donaţiile caritabile ale membrilor săi.
Această broşură este menită să vă răspundă la principalele întrebări şi să vă
trezească interesul. Puteţi să ne cunoaşteţi mai bine, participând de exemplu
la un Serviciu Divin sau discutând cu un creştin nouapostolic. Vă invit cu
drag să faceţi acest lucru.

Jean-Luc Schneider
Apostol patriarh
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Credinţa
Învăţătura credinţei Bisericii
Nouapostolice se bazează pe
Sfânta Scriptură. Creştinii
nouapostolici cred în Sfânta
Treime care vrea să ne ajute
pe toţi. Isus Hristos este
mărturisit de creştinii
nouapostolici ca Domn şi
Mântuitor al celor vii şi al
celor morţi.

Ţelul credinţei
Ţelul credinţei este
comuniunea veşnică cu
Dumnezeu. Creştinii
nouapostolici se pregătesc
pentru revenirea promisă a
lui Hristos.

Apostolatul
Apostol înseamnă „trimis”.
Isus Hristos însuşi a lăsat în
Biserica Lui doar o funcţie, şi
anume apostolatul. Apostolii
activează în cadrul Bisericii
Nouapostolice, pentru a le
propovădui oamenilor
revenirea lui Hristos şi pentru
a-i pregăti, prin cuvânt şi
sacramente.

Sacramentele
Biserica Nouapostolică oferă
trei sacramente: Sfântul
Botez cu apă, Sfânta Pecetluire şi Sfânta Cină.
Sfântul Botez cu apă
reprezintă prima şi principala
împărtăşire a harului lui
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Dumnezeu pentru oamenii
care cred în Hristos. Botezul
cu apă este absolut necesar
pentru a avea parte de
mântuire. Cel botezat jură să
evite păcatul şi să ducă o
viaţă urmându-l pe Hristos.
Acest jurământ poate fi
depus şi de părinţi, pentru
copiii lor. Prin Sfântul Botez
cu apă, omul face primul pas
spre o relaţie apropiată cu
Dumnezeu, el devine creştin.
El va aparţine de Biserică şi
va fi primit în comuniunea
celor care cred în Isus Hristos
şi îl mărturisesc ca Domn al
lor. Este recunoscut şi
botezul primit în alte
confesiuni creştine, atâta
timp cât a fost efectuat cu
apă şi în Numele Sfintei
Treimi.
Sfânta Pecetluire este
sacramentul prin care
credinciosul primeşte darul
Sfântului Duh, prin punerea
mâinilor şi rugăciunea unui
apostol, şi prin care devine
un copil al lui Dumnezeu,
chemat printre cei întâi
născuţi. Prin Sfânta
Pecetluire, credinciosul este
umplut de Duh Sfânt şi putere
divină. Se desăvârşeşte
astfel apropierea omului de
Hristos, care a început prin
Sfântul Botez cu apă.
Credinciosul primeşte acea
viaţă spirituală care îl
conduce la comuniunea cu
Domnul, Cel ce va reveni. El
se va număra printre cei care
se pregătesc prin apostol, în
cadrul bisericii, pentru nunta

din cer la revenirea lui
Hristos.
Sfânta Cină este o
sărbătoare a bucuriei şi a
recunoştinţei. Este o cină
comemorativă, pentru că ne
amintim de moartea lui Isus
Hristos, ca un eveniment unic
în istorie şi veşnic valabil.
Este de asemenea o cină a
mărturiei, mărturisirea morţii,
a învierii şi revenirii lui
Hristos. Mai departe, este şi
o cină a comuniunii, din trei
puncte de vedere,
comuniunea lui Isus Hristos
cu apostolii, cu credincioşii şi
cea a membrilor comunităţii
între ei.
Pentru sărbătorirea Sfintei
Cine, se sfinţeşte pâinea
nedospită şi vinul sub forma
unei ostii, de către un slujitor
împuternicit de apostol. Astfel
sunt prezente trupul şi
sângele lui Isus Hristos.

Acţiunile de
binecuvântare
Pe lângă cele trei sacramente, în cadrul Bisericii
Nouapostolice, anumite
evenimente din viaţa
credincioşilor sunt
binecuvântate în mod
deosebit de către un slujitor:
confirmarea, logodna,
căsătoria şi jubileele de
căsnicie. Aceste acţiuni de
binecuvântare au loc de
regulă în cadrul Serviciului
Divin. O binecuvântare

Pentru noi sunt importante valorile
creştine, nu doar în Biserică.
Sinceritatea, corectitudinea, comunicarea. Societatea noastră se bazează pe valorile creştine
fundamentale, pe care vrem să le transmitem mai departe copiilor noştri. În Biserica noastră,
aceste valori sunt bine păstrate. Exemplul nostru este Isus Hristos.
Sunt nouapostolic. Credinţa mea are nevoie de un cămin.
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specială se oferă şi cu ocazia
sfinţirii unei noi biserici.

Sărbătorile
Sărbătorile sunt zilele care
ies în evidenţă. Dumnezeu
însuşi a hotărât prima
sărbătoare. În a şaptea zi s-a
odihnit după toate lucrările
Sale. Majoritatea sărbătorilor
bisericeşti fac referire la
evenimente esenţiale din
istoria religioasă. Ca omul să
primească binecuvântarea
specifică acestor sărbători,
trebuie să îşi aducă aminte,
cu respect şi cu recunoştinţă,
de faptele măreţe ale lui
Dumnezeu. Vrem să
reflectăm la originea şi baza
acestor fapte divine şi să
păstrăm aceste zile sfinte.
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Sărbătorile creştine din cadrul
Bisericii Nouapostolice în
decursul anului sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Crăciunul
Duminica Floriilor
Vinerea Mare
Paştele
Înălţarea lui Hristos
Rusaliile
Ziua Recunoştinţei
Ziua pocăinţei şi a rugăciunii

Aici pot să particip!
Biserica înseamnă mai mult decât a sta şi a asculta.
Sunt şi eu activ. Dar Dumnezeu dă tonul.
Sunt nouapostolic. Credinţa mea are nevoie de un cămin.
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Îngrijirea sufletelor
Toţi membrii Bisericii
Nouapostolice au la
dispoziţie îngrijirea
individuală sufletească. Asta
înseamnă discuţii personale
legate de viaţă şi credinţă,
precum şi sprijin în situaţii
speciale. La dorinţa lor,
bolnavii şi persoanele în
vârstă sunt vizitaţi în spitale
sau case de bătrâni de
îngrijitorul lor de suflete.

Îngrijirea sufletelor are
menirea de a-l însoţi şi de a-l
sprijini pe credincios pe
drumul lui, în diferite situaţii
ale vieţii.
Într-o societate caracterizată
tot mai mult de abandonul,
izolarea şi marginalizarea
multor oameni, creştinul
nouapostolic primeşte o
îngrijire şi un sprijin în viaţa
de zi cu zi, de la îngrijitorul lui
de suflete.

Pe lângă această îngrijire
oferită de slujitori, toţi
credincioşii se pot pune în
slujba aproapelui, prin vizite
la bolnavi, prin relaţionarea
cu cei în suferinţă, în cadrul
diferitelor cursuri oferite de
Biserică, în munca cu tinerii
şi seniorii.

Serviciile Divine
Serviciile Divine reprezintă o
parte componentă a vieţii
creştine şi oferă mereu
posibilitatea de a fi în
comuniune cu Dumnezeu şi
cu semenii.
Comunitatea se adună la
Serviciul Divin ca să asculte
cuvântul lui Dumnezeu şi să
fie binecuvântată prin
sacramente. Omul îl slăveşte
pe Dumnezeu, cu respect şi
smerenie. Serviciul Divin este
astfel întâlnirea dintre
Dumnezeu şi om.
Comunitatea trăieşte
prezenta lui Dumnezeu ca
Sfântă Treime prin rugăciune
şi îi slujeşte Lui din dragoste.
De
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aceea, Serviciul Divin este de
o importanţă majoră în viaţa
de credinţă nouapostolică.
Desfășurarea unui Serviciu
Divin:
• Invocarea Sfintei Treimi
• Rugăciune
• Predică
•	Rugăciunea „Tatăl nostru”
(Matei 6:9-13)
• Iertarea păcatelor
• Sărbătorirea Sfintei Cine
•	Rugăciune şi
binecuvântarea de final

În funcţie de posibilităţile
fiecărei comunităţi în parte,
Serviciul Divin este însoţit de
contribuţii muzicale: cântece
de comunitate, cor, orchestră
sau orgă.
Serviciile divine în Biserica
Nouapostolică sunt deschise
pentru toţi cei interesaţi.

Mă ascultă mereu cineva.
Îngrijitorul meu de suflete este prezent pentru mine și orice m-ar apăsa:
putem să îi spunem împreună lui Dumnezeu.
Rugăciunea ajută!
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Viaţa creştină în Biserică şi societate
Viaţa ca şi creştin nu se
trăieşte doar în comuniunea
celor ce își împărtăşesc
credinţa. De fapt, cea mai
mare parte a vieţii de zi cu zi
o reprezintă şcoala, studiile,
viaţa profesională şi cea de
familie.
Credinţa trebuie să facă parte
din viaţa de zi cu zi, trebuie
să aibă consecinţe practice.
Urmarea lui Hristos şi ţelul
credinţei caracterizează
comunitatea vie a creştinilor

nouapostolici. Acest lucru se
vede la Serviciile Divine şi în
diversele întâlniri ale
credincioşilor. Comuniune
înseamnă: să credem şi să
sperăm împreună, să ne
purtăm unul altuia suferinţele
şi să împărtăşim bucuriile, să
ne sprijinim, să ne respectăm
şi să ne rugăm unul pentru
celălalt, să ascultăm
împreună cuvântul lui
Dumnezeu şi să sărbătorim

Sfânta Cină. Sau altfel spus:
Să îl trăim împreună pe
Dumnezeu!

Muzica în Biserică
Prin muzică îl lăudăm pe
Dumnezeu. Ne exprimăm
recunoştinţa şi ne mărturisim
credinţa. În acelaşi timp,
muzica aduce linişte şi pace
interioară.
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În cadrul liturghiei Bisericii
Nouapostolice, muzica se
bucură de o mare importanţă.
Ea ne pregăteşte sufleteşte
pentru Serviciul Divin, ne
oferă bucurie, putere şi
încredere. În anumite situaţii
din viaţă, muzica reprezintă o
mângâiere şi încurajează
trăirile între semeni.

Ne bucurăm de muzică prin
intermediul corului, a orgii, a
ansamblurilor instrumentale
sau a orchestrelor.

Fac ceva.
Avem multe motive de a-i fi recunoscători lui Dumnezeu. Prin angajamentul meu, vreau să
îi ofer ceva înapoi lui Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu şi pe aproape, ca pe mine
însumi, asta înseamnă să fiu prezent pentru cei din jur, când au nevoie de mine.
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Istoria Bisericii Nouapostolice
Rădăcinile Bisericii
Nouapostolice se întind până
la începutul secolului al
XIX-lea. Creştini credincioşi
de diferite confesiuni se
rugau în Anglia și Scoția
pentru o acţiune mai
puternică a Sfântului Duh.
Profeţiile indicau o nouă
trimitere a apostolilor.
În anul 1832 a început totul,
prin prima chemare în slujba
de apostol. S-a format astfel
Biserica Catolico-Apostolică.
O trăsătură a acestei biserici
era numărul apostolilor, care
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trebuia să se limiteze la 12.
După ce unii apostoli s-au
oprit din exercitarea funcţiei
şi alţi apostoli din Germania
au primit însărcinarea, a luat
naştere în 1863 Biserica
Nouapostolică.
Învăţătura reinstaurării
apostolatului s-a răspândit
prima dată pe continentul
european, iar apoi în întreaga
lume. Astăzi, Biserica
Nouapostolică cuprinde mai
bine de 10 milioane de
membri şi peste 60.000 de
comunităţi în toată lumea.

Bunica, Tata, Eu
Şi mie îmi este greu uneori să mă trezesc duminică dimineaţa să
merg la serviciul divin. Dar experienţa cu Dumnezeu îmi face bine.
De aceea m-am hotărât să trăiesc ca un creştin.
Bunica mea a fost nouapostolică, şi mă bucură să ştiu acest lucru.
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Organizare
Centrul vieţii bisericeşti este
comunitatea. Conducătorii de
comunităţi sunt însărcinaţi de
apostol. Mai multe comunităţi
formează un district, care
este condus de un prezbiter
districtual. Mai multe districte
alcătuiesc o zonă de lucru,
condusă de un apostol.
Acestea aparţin de o zonă de
lucru mai amplă, condusă de
un apostol districtual.
Biserica Nouapostolică se
împarte în zone districtuale
de sine stătătoare, care

împreună alcătuiesc întreaga
Biserică din toată lumea.
Fiecare zonă districtuală este
condusă de un apostol
districtual, iar întreaga
Biserică stă sub conducerea
apostolului patriarh, ca
autoritate spirituală supremă.
Obligaţiile organizatorice,
administrative şi legale ale
bisericilor regionale sunt
reglementate statutar,
conform prevederilor fiecărei
ţări.

Finanţe
Biserica Nouapostolică nu
pretinde impozit pe Biserică
sau alte contribuţii obligatorii.
Ea se finanţează exclusiv din
donaţiile benevole ale
membrilor săi, donaţii care
pot fi anonime.
Biserica încearcă să se
descurce cu un sistem
administrativ pe cât de mic
posibil. Cea mai mare parte a
veniturilor se alocă construirii
şi întreţinerii bisericilor, adică
se întoarce în beneficiul
fiecărei comunităţi.
O parte considerabilă a
14

bugetului bisericii se alocă
pentru activitatea Bisericii
Nouapostolice în toată
lumea. Mai mult de atât,
Biserica contribuie la acţiuni
umanitare şi susţine acţiunile
de întrajutorare în cazuri de
catastrofe.
Sarcinile de îngrijire a
sufletelor şi cele
organizatorice în cadrul
comunităţilor sunt îndeplinite
în mod voluntar. Nu se
plătesc acţiunile sau
binecuvântările bisericeşti
precum botezul, căsătoria
sau înmormântarea.

În comunitatea mea, lumea
mă place aşa cum sunt.
Aici nu ne întâlnim doar la Serviciul Divin. Dacă doresc, am mereu pe cineva
la dispoziţie, cu care să-mi împărtăşesc bucuriile şi grijile.
Aici pot să fiu aşa cum sunt. Aici mă simt bine.
Sunt nouapostolic. Credinţa mea are nevoie de un cămin.
.
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Perspective
Cum continuăm să ne dezvoltăm?
În toate provocările care apar în viaţa creştinilor nouapostolici din diferite
culturi şi tradiţii, credinţa în Dumnezeu ca Sfântă Treime, în revenirea
Domnului Isus Hristos şi în eficacitatea apostolilor din prezent, rămâne
centrul învăţăturii nouapostolice.

Alte informaţii despre Biserica Nouapostolică găsiţi
şi pe Internet, accesând pagina :
www.nak.org sau www.scna.ro
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