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1. Scurt istoric
La începutul secolului al XIX-lea, ca reacție la urmările Revoluției Franceze
(1789-1793), în multe cercuri religioase din Europa s-a ajuns la o reînsuflețire și
intensificare a vieții spirituale. În diferite Biserici creștine (Biserica Romano-Catolică,
Biserici evanghelice, anglicane și prezbiteriene) s-au alcătuit cercuri biblice de
rugăciune. Creștini credincioși se rugau pentru turnarea Sfântului Duh și retrimiterea
apostolilor. Prin intermediul profețiilor din Sfântul Duh, începând cu anul 1832 au fost
chemați primii apostoli și alți slujitori bisericești. Au luat naștere primele comunități ale
noii credințe apostolice, în Anglia, și anume în Albury și Londra. După chemarea
primului apostol (John Bate Cardale, 1832) au urmat alte unsprezece chemări, până
în 1835. După o perioadă de pregătire, acești 12 apostoli au pornit în 1840 în întreaga
lume, pentru a propovădui Evanghelia.
Începând cu anul 1863, din comunitățile Catolico-Apostolice a luat naștere Biserica
Nouapostolică. Pentru a menține unitatea dintre numărul tot mai mare de credincioși,
comunități și apostoli, în 1897, aceștia din urmă au ales pentru prima dată din mijlocul
lor un conducător spiritual, conducătorul Bisericii, pe apostolul patriarh care să
conducă Biserica Nouapostolică. El a promovat dezvoltarea comunităților și a
determinat o creștere puternică internă și externă.
Din 2018, apostolul districtual Jürg Zbinden, în calitate de președinte al Bisericii,
conduce Biserica Nouapostolică Elveția. Ca apostol districtual are în grijă 15 țări din
Europa, printre care și România. El este sprijinit în munca lui de 4 apostoli și 8
episcopi.

2. Biserica Nouapostolică – pe scurt
• consideră că misiunea ei este de a merge la toți oamenii, pentru a le vesti
Evanghelia lui Isus Hristos, a oferi îndrumare spirituală și a cultiva o comuniune
sufletească.
• este condusă de Isus Hristos prin apostoli vii. Învățătura ei se bazează pe Sfânta
Scriptură.
• administrează trei sacramente, Botezul cu apă, Sfânta Pecetluire și Sfânta
Cină.
• îl pune pe Isus Hristos în centrul ei. Ţelul credinței este unirea cu Hristos, la
revenirea promisă de El.
• este o Biserică deschisă, din care fac parte cca. zece milioane de credincioși din
toată lumea. Ea se finanțează din jertfele benevole ale membrilor ei.
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• este cea mai mare Biserică liberă din Elveția.

3. Catehism
Catehismul Bisericii Nouapostolice oferă o prezentare sistematică a doctrinei
Nouapostolice. Lucrarea explică diversele aspecte ale acestei doctrine. Catehismul
Bisericii Nouapostolice este disponibil sub formă de carte tipărită și poate fi descărcat
gratuit de pe internet în format electronic, ca aplicație pentru iOS, Android sau ca
eBook.

4. Valori și tradiții religioase
Biserica Nouapostolică se bazează pe Isus și continuă, prin apostoli, sarcina Bisericii
creștine timpurii, în care tot apostolii au activat din însărcinarea lui Isus. Biserica
Nouapostolică dorește să servească drept cale spre Dumnezeu. Credința
Nouapostolică se bazează pe Sfânta Scriptură (în germană, în prezent pe ediția
Luther 1984). Sfântul Botez cu apă, Sfânta Pecetluire (administrarea darului Sfântului
Duh de către un apostol) și Sfânta Cină sunt sacramente ale Bisericii timpurii și sunt
administrate astăzi în Biserica Nouapostolică. Poruncile lui Isus: “Să iubești pe
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu
toată puterea ta... Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”, reprezintă direcția și
orientarea în viața creștinilor Nouapostolici. La Serviciile Divine se menține vie
așteptarea bucuroasă a revenirii Domnului Isus.

5. Valori și activități sociale
Membrii Bisericii Nouapostolice au îndatoriri zilnice, la fel ca toți ceilalți oameni și se
confruntă în viața lor cu bucurie și durere. În toate acestea, conștientizarea originii
comune a vieții în Dumnezeu determină apreciere și respect pentru semeni, indiferent
de originea lor, de circumstanțele vieții și religie, de diferite boli sau dizabilități. De aici
provine și îngrijirea, protejarea și menținerea vieții omenești și efortul de a lăsa
viitoarelor generații un mediu în care merită să trăiască. Această atitudine pozitivă
asupra vieții este susținută de încrederea în mântuirea prin Hristos și comuniunea
eternă cu Dumnezeu. Creștinii Nouapostolici sunt astfel integrați în societate și își
desfășoară liberi personalitatea, unde organizarea vieții private este numai sarcina și
hotărârea fiecărui individ. Creștinii Nouapostolici sunt responsabili și își îndeplinesc
obligațiile, sunt activi în profesia lor și au prieteni în cadrul și în afara Bisericii.
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Oferta de îngrijire sufletească individuală le este un ajutor și sprijin în diferitele
circumstanțe de viață.

6. Atitudinea față de viața publică și statală
Biserica Nouapostolică nu are scopuri politice sau economice. Nu percepe taxe și
contribuții, ci se finanțează exclusiv din donațiile voluntare ale membrilor ei. Banii sunt
utilizați după principiul folosului comun, al carității. Declarația financiară anuală este
verificată de un birou de auditori independent.

7. Structura și organizarea formală
Biserica Nouapostolică se consideră continuarea Bisericii creștine timpurii și cu cca.
zece milioane de membri în întreaga lume, a dobândit importanță. Biserica
Nouapostolică este deschisă pentru toți.

8. Structură și însărcinări bisericești
Structura Bisericii Nouapostolice se orientează spre nevoile de îngrijire sufletească.
Apostolatul, cu apostolul patriarh în calitate de conducător spiritual, are cea mai mare
autoritate în probleme de credință. Ierarhia însărcinărilor bisericești se întoarce la
modelul creștinismului timpuriu și s-a dezvoltat în funcție de necesitățile comunităților.
Femeile îndeplinesc diverse sarcini în cadrul comunităților. Credincioșii din comunități
sunt îngrijiți de diaconi, slujitori preoțești și de apostoli (apostol, apostol districtual,
apostol patriarh). Acești îndrumători spirituali activează în mare parte voluntar, au vieți
familiale și profesionale. Tot în mod voluntar se desfășoară și școala de duminică,
învățământul religios și cel pentru confirmanți ținut de profesori numiți de Biserică, dar
și contribuțiile muzicale de la Serviciile Divine, cu ajutorul organiștilor, al corurilor și al
orchestrelor.

9. Activități de presă și relații cu publicul
Activitățile de presă și relații cu publicul din Biserica Nouapostolică au o structură
bine stabilită: în districte există responsabili pentru activitatea de publicitate, în
calitate de persoane de contact, la nivel regional. Întreaga comunicare este
coordonată de o echipă însărcinată de apostolul districtual. Pentru o Biserică, cel
mai important loc pentru o activitate publicitară convingătoare este, desigur,
comunitatea de la fața locului. Un Serviciu Divin nu poate fi înlocuit de mijloace

05 martie 2020

Pagina 4 din 5

Biserica Nouapostolică
România

media. Activitatea de relații cu publicul poate veni însă în completare, poate atrage
atenția asupra comunităților și poate facilita contactele. Poate oferi informații în scop
de clarificare și impulsuri în scopul preocupării personale cu credința, creștinismul și
Biserica. Informații generale despre Biserica Nouapostolică găsiți și pe paginile web
ale Bisericii Nouapostolice de la punctul 12. Vă rugăm să aveți în vedere
următoarele condiții de utilizare a acestor materiale.

10. Informații importante despre utilizarea materialelor oferite
Dacă dumneavoastră copiați sau folosiți materialele și conținuturile acestui website
într-o altă formă, declarați că ați citit și ați înțeles acest acord despre utilizarea
materialelor și că sunteți de acord că aceste prevederi sunt valabile pentru utilizarea
materialelor de către dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile
acordului, nu aveți voie să copiați sau să utilizați în altă formă materialele și
conținuturile.

11. Acord pentru utilizarea de materiale și conținuturi
Conform prevederilor acestui acord, puteți utiliza materialele și conținuturile exclusiv
integral, pentru reportaje despre Biserica Nouapostolică, proiectele și evenimentele ei.
Acest drept de utilizare vă este acordat dumneavoastră personal și nu îl puteți
transfera unei părți terțe. Utilizați materialele și conținuturile doar în reportaje obiective
și apreciative. Nu sunteți îndreptățit să schimbați sau să modificați materialele și
conținuturile integral sau parțial, din orice motiv. Biserica Nouapostolică este și
rămâne unicul și exclusivul proprietar al materialelor și conținuturilor.

12. Mai multe informații
www.nak.org, www.nac.today, www.nacworld.net, www.scna.ro

13. Biroul de presă al Bisericii Nouapostolice din România
Societatea Creştinilor Nouapostolici România
str. Romulus Nr. 67, sector 3, cod poștal 030562, Bucuresti
Telefon: +40 21 323 80 00
Fax: +40 21 323 80 50
E-Mail: c.babanescu@scna.ro
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