
 
 

 
 
 
 
 

Η Νεοαποστολική Εκκλησία, ανά τον Κόσμο 
 
 

01/2018/GR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνθημα για το 2018 : 
 

Πιστοί στον 
 

Χριστό 
 
 
 

Κύριο άρθρο: 
Ο Πρωταπόστολος σχετικά 
με το σύνθημα του έτους. 

 
Θεία λειτουργία στο Σικάγο:  
Πήγαινε! 

 
Διδασκαλία: 
Το σύμπαν των εκλιπόντων. 

 
 

Διεθνής            
Νεοαποστολική Εκκλησία 
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■  Κύριο Θέμα 
3 Πιστοί στον Χριστό 

■  Θεία λειτουργία στην 
Αμερική 

4 Πήγαινε! 

■   Σε μια επίσκεψη στην 
Αφρική 

10 Ακολουθώντας το παράδειγμα 
του Ιησού 

■   Σε μια επίσκεψη στην 
Αυστραλία 

12 Άλλοτε γλυκός, άλλοτε πικρός 

■   Σε μια επίσκεψη στην 
Ευρώπη 

14 Παραμένοντας στον 
οίκο του Κυρίου 

■  Χώρος για τα παιδιά 
16 Δαυίδ και Γολιάθ 
18 Στο σπίτι της Ουιτέα στην Ταουτίρα  

(Γαλλική Πολυνησία) 

■ Διδασκαλία 
20 Το σύμπαν των εκλιπόντων 

– Τα βασικά ερωτήματα 
21 Σύμπαν των εκλιπόντων και 

πνευματισμός 

■ Νέα από όλο τον κόσμο 

24 Ένας νέος αναπληρωτής 
Απόστολος Περιφερείας για 
την Αυστραλία 

25 nacmaps – η εφαρμογή για την 
αναζήτηση των κοινοτήτων 

26 «Αντίο Χρισάντρα!» 
– Μια καθημερινή τραγωδία 

28 Θείες λειτουργίες σε μεγάλο 
υψόμετρο, στα Ιμαλάια 

30 Διακήρυξη του Ευαγγελίου 
στους δρόμους 

31 Όταν οι δρόμοι είναι 
μεγάλοι σε μήκος … 

 
ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

Δημητρίου Ράλλη 47, ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 210 6142 715 - 697 9936 165 

Θείες λειτουργίες: Κυριακή 10:00 π.μ. 
Τετάρτη 19:30 μ.μ. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 
 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ν. Μανδηλαρά 23, Σταυρούπολη 
Τηλ.: 23990 20273 

Θεία λειτουργία: Κυριακή 10π.μ. 
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 

 
ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
Ανακρέοντος 1 και Στησιχόρου, Μπεντεβή 

Τηλ.: 697 7140 600 
Θεία Λειτουργία, Κυριακή 11:00 π.μ 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 
 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Διονυσίου Κυκκότη 24 

4043 Γερμασόγεια Λεμεσού 
                 Θεία λειτουργία, Κυριακή 10:00 π.μ 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
■  Φωτογραφία εξωφύλλου: Oliver Rütten 
■  Φωτογραφία Πρωταποστόλου: Ν.Ε. Ζάμπια Διεθνής  

Νεοαποστολική Εκκλησία 
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Πιστοί  στον 
Χριστό 

 
 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, 
Με την ευκαιρία του καινούριου χρόνου, σας 
εύχομαι να έχετε την πληρότητα της θείας ευλογίας 
και πολλές εμπειρίες πίστης. 
Είναι μια όμορφη παράδοση η ανταλλαγή καλών 
ευχών στην αρχή ενός καινούριου χρόνου. Αλλά 
μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ περισσότερο. 
Μπορούμε να προσευχόμαστε ο καθένας για τους 
άλλους και να λέμε στον Θεό: «Ευλόγησε τον 
αδελφό μου! Δυνάμωσε την αδελφή μου! 
Προστάτεψέ τους και παρηγόρησέ τους.» 
Και αυτό, μπορούμε να το κάνουμε κάθε ημέρα, καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους. Σκέπτομαι ξεχωριστά 
και ιδιαίτερα τους αδελφούς και τις αδελφές μας που 
ζουν σε περιοχές όπου επικρατούν ο πόλεμος, η 
δυστυχία και η βία. Και σκέπτομαι επίσης εκείνους 
που υποφέρουν πολύ, είτε στο σώμα τους, είτε στην 
καρδιά τους.  Να είστε βέβαιοι, αγαπητοί αδελφοί 
και αδελφές, ότι είναι πολλοί εκείνοι που 
προσεύχονται για σας! 
Οι Απόστολοι προσεύχονται ιδιαίτερα, για να 
μπορέσουν όλοι να φτάσουν στο στόχο της πίστης 
μας: στην επιστροφή του Ιησού Χριστού. Και τον 
χρόνο αυτό ακόμη, θα συνεχίσουμε να 
προετοιμαζόμαστε, ακολουθώντας το δικό μας 
πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο κάθε χρόνο 
επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. 
Έχουμε ήδη εργαστεί επάνω στα θέματα της αγάπης, 
της χαράς, της νίκης και του επαίνου προς τον Θεό. 
Εφέτος, θα επικεντρωθούμε σε ένα άλλο 
χαρακτηριστικό της Εκκλησίας Νυμφίας: την 
πιστότητα στον Χριστό. 
Όπως ακριβώς η αγάπη και η χαρά, η πιστότητα είναι 
συνδεδεμένη με την φύση της Νυμφίας. Πώς 
καταδεικνύουμε την πιστότητά μας στον Χριστό; 
Επιτρέψτε μου να παραθέσω εδώ τέσσερα σημεία: 
■    Είμαι   πιστός στον Χριστό, σημαίνει ακολουθώ 

το παράδειγμά του. 
■   Είμαι πιστός  στον Χριστό,  σημαίνει  επιμένω 

στην αγάπη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. 
■ Είμαι πιστός στον Χριστό, σημαίνει είμαι 

διατεθειμένος να υπηρετώ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
■  Είμαι πιστός στον Χριστό, σημαίνει κρατώ τις 

υποσχέσεις μου. 
Αυτά είναι τα θεμελιώδη σημεία. Κατά την διάρκεια 
των  θείων λειτουργιών, θα ανακαλύψουμε τι 
σημαίνουν όλα αυτά, για τον καθένα από εμάς 
προσωπικά. 
Η πιστότητα αποκαλύπτει πολλές και ποικίλες πτυχές. 
Παραπέμπει σε ουσιαστικές έννοιες όπως η ειλικρί-
νεια, η εμπιστοσύνη, η συνέπεια και η αξιοπιστία.  
Καθ’ όλη την διάρκεια του 2018, θα εστιάσουμε 
εντατικά στις διάφορες πτυχές της έννοιας της 
πιστότητας. 
Γιατί αυτό; Διότι είναι προφανές ότι η πιστότητα 
στον Χριστό είναι θεμελιώδης για την πίστη μας. Και 
είναι τόσο αληθινό που, μέσα στην Καινή Διαθήκη, 
ορισμένες γλώσσες χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο για 
να περιγράψουν την «πίστη» και την «πιστότητα». 
Μέσα στο πνεύμα αυτό, εύχομαι να μπορέσουμε όλοι 
μας να αποδείξουμε, το 2018, μια ισχυρή πίστη: 
Επιμένουμε στην πιστότητά μας στον Κύριο ! 
 

 
 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
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Το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, ο Πρωταπόστολος Ζαν 
Λυκ Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στο Σικάγο, η 
οποία προοριζόταν για τους αδελφούς υπηρεσίας της 
Εκκλησιαστικής Περιφέρειας των Ηνωμένων Πολιτειών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πήγαινε ! 
 

Ματθαίος  28 : 19-20 
 
 
 

«Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε 
μαθητές όλα τα έθνη, 

βαπτίζοντάς τους στο όνομα του 
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να 
τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε 
σας· και δέστε, εγώ είμαι μαζί 
σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη 

συντέλεια του αιώνα.»  

Πολυαγαπημένοι μου αδελφοί, είναι για μένα μια ιδιαίτερη 
χαρά που μπορώ να είμαι σήμερα μεταξύ σας, πολύ 
περισσότερο που πολλοί αδελφοί από την χώρα, είναι 
συνδεδεμένοι μαζί μας. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει τόσο 
συχνά και γι’ αυτό θα επιθυμούσα να εκμεταλλευτώ την 
ευκαιρία για να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας, κατ’ 
αρχήν για την εργασία σας, την υποστήριξή σας και την 
υπηρεσία σας.  Χρησιμοποιώ συνειδητά τον όρο «ευγνω-
μοσύνη μας» επειδή επιθυμώ να είμαι εκπρόσωπος των 
Αποστόλων. Ξέρετε ότι εξαρτόμαστε από την βοήθεια και 
την υποστήριξή σας. Ο Ιησούς απέστειλε τους 
Αποστόλους και είναι επίσης πίστη και πεποίθησή μας, 
να πιστεύουμε ότι και οι Απόστολοι της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας είναι και αυτοί επίσης, απεσταλμένοι του 
Ιησού. Τους έδωσε μια γιγάντια αποστολή που δεν 
μπορούν να την εκπληρώσουν μόνοι τους. Χρειαζόμαστε
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την βοήθειά σας και τις προσευχές σας. Χρειαζόμαστε 
την υποστήριξή σας. Γι’ αυτό είμαστε τόσο ευγνώμο-
νες που είστε έτοιμοι να εργαστείτε για τον Ιησού 
Χριστό, μαζί με τους Αποστόλους. 
Απαντήσατε «ναι» στην χειροτονία σας και κατά 
συνέπεια, στην μετάδοση μέρους της αποστολικής 
εξουσίας και δύναμης, καθώς και της ιεραποστολής 
σε εσάς. Επομένως μοιραζόμαστε το φορτίο. Ο Από-
στολος, από τον οποίο λάβατε την αποστολή, σας 
έδωσε ένα μέρος της εξουσίας και της δύναμής του. 
Δεν εκπληρώνετε την αποστολή σας όπως ίσως 
εκπληρώνετε την εργασία σας με την οποία 
απασχολείστε, αλλά με όλη σας την καρδιά και από 
αγάπη. Δεν κάνετε ένα επάγγελμα. Αυτό είναι ένα 
έργο πίστης, ένα έργο αγάπης, που είναι συνδεδεμένο 
με πολλές θυσίες και προσευχές. Γι’ αυτό είμαστε 
ευγνώμονες που είστε έτοιμοι να αποδεχθείτε αυτή 
την αποστολή. Ως αδελφοί υπηρεσίας, έχετε λάβει 
την εντολή από τον Απόστολο, με την χειροτονία, 
λάβατε ένα μέρος της δύναμης του Αποστόλου. Αυτό 

ματα. Είναι ενδιαφέρον πότε πότε, να σκεπτόμαστε τι 
περιλαμβάνει η αποστολή μας. Ο Ιησούς το λέει 
τελείως ξεκάθαρα: «Πηγαίνετε!» Αυτό είναι το 
πρώτο μέρος της αποστολής. 
Το ότι κάποιος χειροτονείται σε ένα αξίωμα, σίγουρα 
δεν χρειάζεται να το υπογραμμίζω ρητά, δεν σημαίνει 
ότι καταλαμβάνει μια θέση. Δεν γίνεται ηγέτης. Λαμ-
βάνει μια αποστολή εργασίας. Είναι ένα κάλεσμα: 
Πήγαινε! Αυτό θέλει να πει επίσης: Κινητοποιήσου! 
Αυτό σημαίνει ότι εμείς, οι Απόστολοι, αλλά επίσης 
και όλοι οι άλλοι αδελφοί υπηρεσίας, οφείλουμε να 
διεισδύσουμε βαθύτερα μέσα στην γνώση του Ιησού 
Χριστού. Δεν μπορούμε να παραμένουμε φυτεμένοι 
στον τόπο όπου βρισκόμαστε και να σκεπτόμαστε ότι 
ξέρουμε τα πάντα, ότι κατέχουμε τα πάντα. Οφείλουμε 
να διεισδύσουμε βαθύτερα μέσα στην γνώση του 
Χριστού και για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε την 
καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα. Οφείλουμε να το 
ακολουθούμε και να πηγαίνουμε προς τους 
ανθρώπους. 

σημαίνει: το αξίωμα και η 
υπηρεσιακή δύναμη δεν 
ισχύουν παρά μόνο αν είστε 
συνδεδεμένοι με το αποστο-
λικό αξίωμα και ενεργείτε 
με την αποστολή του Από-
στόλου.  Πρόκειται  για  ένα 
χαρακτηριστικό   της  Νεοα- 

 

Πήγαινε. Μίλα στους 
ανθρώπους! Πείσε τους! 

Κινητοποίησέ τους! 

 Πηγαίνετε!   Για να μεταδί-
δεται το Ευαγγέλιο στους 
άλλους, απαιτείται μια προ-
σωπική επαφή.  Αυτό το 
κάλεσμα του Ιησού δεν 
επικαλείται την προσοχή 
μιας οργάνωσης ή κάποιας 
εταιρείας.  Το κάλεσμα αυτό 

ποστολικής Εκκλησίας. Αυτό δεν συμβαίνει στους 
κόλπους της κάθε Εκκλησίας. Σε ορισμένες Εκκλη-
σίες, κάποιος που κατέχει ένα αξίωμα, μπορεί να 
κάνει αυτό που θέλει, στο μέτρο που η κοινότητα 
συμφωνεί με αυτό. Στους κόλπους της Εκκλησίας 
μας ωστόσο, δεν συμβαίνει αυτό. Η υπηρεσιακή 
εξουσία των αδελφών υπηρεσίας, των ιερατικών 
αξιωμάτων, των διακόνων, είναι έγκυρη μόνον εάν 
ενεργούν με την αποστολή του Αποστόλου.  
Μερικές φορές κάποιος έχει μια υπερβολική ιδέα: Ω! 
θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό και θα ήταν καλό. 
Και τότε οφείλω να πω στους αδελφούς: αυτό είναι 
ίσως ενδιαφέρον, αλλά είστε βέβαιοι ότι τη στιγμή 
αυτή ενεργείτε με την αποστολή του Αποστόλου; 
Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε δεν έχετε το 
δικαίωμα. Ενενήντα τοις εκατό των αδελφών μας 
ενεργούν έτσι και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Ναι, 
συμφωνώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύ-
ουν το εκατό τοις εκατό. 
Γιατί το επικαλούμαι αυτό; Επειδή είναι σημαντικό. 
Ενεργούμε όλοι έχοντας μια συγκεκριμένη αποστολή. 
Εσείς, ως αδελφοί υπηρεσίας, ενεργείτε με την από-
στολή του Αποστόλου σας, ο οποίος έλαβε από τον 
Ιησού τη δική του αποστολή. Γι’ αυτό και, για σήμερα 
επέλεξα αυτό τον λόγο, επειδή είναι πολύ σημαντικός 
για όλους τους αδελφούς υπηρεσίας – τους διακόνους, 
τα ιερατικά αξιώματα και τους Αποστόλους – για να 
γνωρίζουν το εξής: αυτή είναι η αποστολή μας. Είναι 
η αποστολή των Αποστόλων, οι οποίοι αναθέτουν ένα 
μέρος της αποστολής τους, στα χειροτονημένα αξιώ-  

απευθύνεται στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, στους 
Αποστόλους και στους συνεργάτες τους: Πηγαίνετε! 
Δεν μπορούμε να πούμε: Είναι θέμα της Εκκλησίας. 
Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να πούμε: 
Θα διοργανώσουμε μια προωθητική δράση, για να 
κάνουμε γνωστό το Ευαγγέλιο και τη Νεοαποστολική 
πίστη· θα διοργανώσουμε μια επιχείρηση δημοσίων 
σχέσεων και αυτό θα είναι καλό. Δεν είναι αυτή η 
αποστολή. Η αποστολή είναι η ακόλουθη: «Πηγαίνε-
τε!» Ο Ιησούς ήθελε να διατηρούμε μια προσωπική 
επαφή με τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να 
κερδίζουμε μαθητές καταφεύγοντας σε τηλεοπτικές 
διαφημίσεις ή οπουδήποτε αλλού. Η προσωπική αυτή 
επαφή αποτελεί μέρος της αποστολής και οφείλουμε 
να το συνειδητοποιούμε. Πηγαίνετε! Οφείλουμε να 
πηγαίνουμε προς τους ανθρώπους. Οφείλουμε να 
τους μιλούμε, να τους πείθουμε, να τους παρακινούμε. 
Αυτό είναι που διαφοροποιεί μια Εκκλησία, του 
Έργου του Θεού, από μια επιχείρηση. Δεν μπορούμε 
να ενεργούμε ως επιχείρηση. Αποστολή μας είναι να 
πηγαίνουμε στους ανθρώπους, να τους μιλούμε και 
να δημιουργούμε μια προσωπική επαφή. 
Πηγαίνετε! Και με ποιο σκοπό; Για να κάνουμε όλα 
τα έθνη μαθητές. Κάνουμε κάποιον μαθητή, σημαίνει 
ότι τον ενθαρρύνουμε να μιμηθεί τον Ιησού. Αυτή 
είναι η αποστολή. Επειδή, ο ορισμός του «μαθητή» 
είναι: μιμητής του Ιησού. Κατά συνέπεια, το να κά-
νουμε τους ανθρώπους μαθητές του Ιησού, σημαίνει 
ότι τους παρακινούμε να τον ακολουθούν. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει την πίστη μας στο ότι το Ευαγγέλιο 
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απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους – ανεξάρτητα 
από τις συνθήκες της ζωής τους, του πολιτιστικού 
τους πλαισίου, της οικονομικής τους κατάστασης, ή 
ακόμη και του παρελθόντος τους – σε όλο του το 
σύνολο. Δεν μπορούμε να θέτουμε περιορισμούς 
λέγοντας: Ναι, οι Εντολές ισχύουν για όλους. Όποιος 
δεν εκτελεί το θέλημα του Θεού, θα τιμωρηθεί. Αυτό 
δεν είναι, παρά μόνο μια πτυχή του Ευαγγελίου, το 
οποίο στο σύνολό του απευθύνεται σε όλους τους 
ανθρώπους– πραγματικά σε όλους τους ανθρώπους 
επάνω στη γη. Αγαπητοί αδελφοί, οφείλουμε να πι-
στεύουμε. Οφείλουμε να πηγαίνουμε σε όλα τα έθνη. 
Οι πρόγονοί μας το κατάλαβαν ως εξής: οφείλουμε 
να πάμε σε όλες τις χώρες της γης, για να δώσουμε 
μαρτυρία στους ανθρώπους, να τους κηρύξουμε το 
Ευαγγέλιο  και  να τους κάνουμε να ανακαλύψουν τη 

χώρες, αλλά  οφείλουμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο 
στο σύνολο του πληθυσμού. Οφείλουμε να πάμε προς 
όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες 
στις οποίες ζουν, τον πολιτισμό τους, την ηλικία 
τους, ή ακόμη αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί. Και είναι 
ακριβώς αυτή η ανησυχία μου, όταν κοιτάζω μέσα 
στις κοινότητες όλους του κόσμου. Και αναρωτιέμαι 
εάν οι κοινότητές μας αντιπροσωπεύουν τη συνολική 
εικόνα του πληθυσμού. Όχι ακόμη. Αυτή είναι η από-
στολή μας, να πηγαίνουμε προς όλα τα έθνη και εκεί, 
στο σύνολο του πληθυσμού, χωρίς εξαιρέσεις. Αγα-
πητοί μου αδελφοί, οφείλουμε να το σκεφτούμε: το 
σύνολο του πληθυσμού, «όλη τη δημιουργία». Επο-
μένως, ποια είναι η αποστολή μας; Οφείλουμε να κά-
νουμε μαθητές τους ανθρώπους και να τους παρακι-
νούμε να ακολουθούν τον Χριστό στην μίμηση. 

Νεοαποστολική πίστη.  
Τους ευχαριστούμε γι’ 
αυτό και τους εκφράζου-
με την εκτίμησή μας. 
Ξέρω για ποιο πράγμα 
μιλάω, εδώ, στις Ηνωμέ-
νες  Πολιτείες  και  στην  

Αποστολή μας είναι να 
διδάσκουμε το νόμο του Ιησού 
Χριστού, όχι το δικό μας νόμο. 

Τίποτα δεν θέλουμε να 
τους υποσχεθούμε. Θα 
ήταν τόσο εύκολο να πά-
με προς τους φτωχούς 
και να τους υποσχεθού-
με ότι θα γίνουν πλούσιοι 
αν    ακολουθήσουν   τον 

Βόρεια Αμερική. Οι αδελφοί και οι αδελφές της Βό-
ρειας Αμερικής έχουν επιτελέσει μια σημαντική 
εργασία για να διαδώσουν το χαρμόσυνο μήνυμα 
στον κόσμο. Είναι μια σημαντική πτυχή, αλλά δεν 
είναι, παρά μόνο μια πτυχή.  
Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου αναφέρεται: «Πηγαίνετε 
σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη 
την κτίση.» (Μάρκος 16:15). Δεν οφείλουμε μόνο να 
πηγαίνουμε προς όλους τους χριστιανούς, σε όλες τις  
 

Χριστό – και πολύ περισσότερο, αν γίνουν Νεοαπο-
στολικοί. Θα μπορούσαμε να πάμε στους ασθενείς 
και να τους πούμε: Εάν ακολουθήσετε τον Χριστό 
και τους Αποστόλους, θα θεραπευθείτε. Ή να πάμε 
στους καταπιεσμένους και να τους πούμε: Αν ακο-
λουθήσεις τον Χριστό, θα απελευθερωθείς.  
Όλα αυτά όμως δεν θα τους έκαναν μαθητές. Πολλοί 
ήταν εκείνοι που ακολουθούσαν τον Ιησού επειδή 
έλπιζαν σε ένα θαύμα. Ήθελαν να θεραπευθούν.  
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Αλλά δεν ήταν οι μαθητές που ο Ιησούς ήθελε να 
έχει. Άλλοι περίμεναν από τον Ιησού ότι θα άλλαζε 
την κατάστασή τους και θα τους απελευθέρωνε από το 
ζυγό των Ρωμαίων, κάτι που δεν έγινε τελικά. Ήθελε 
μαθητές να τον ακολουθούν από αγάπη, να τον 
εμπιστεύονται και να είναι έτοιμοι να παραιτηθούν 
από τα πάντα για αυτόν. Επομένως δεν θα είχε κανένα 
νόημα να πηγαίνει προς τους ανθρώπους, για να τους 
υπόσχεται την ευλογία, τα πλούτη, την επιτυχία και 
την απελευθέρωση από τη δυστυχία τους. Είναι 
παράλογο. Δεν κερδίζονται έτσι μαθητές. 
Ούτε υπάρχει λόγος να απειλήσουμε τους ανθρώπους 
με μια μεγάλη δοκιμασία: Αν δεν πιστεύετε, θα 
υποφέρετε μαζί με τους άλλους· αλλά εμείς θα 
σωθούμε. Δεν υπάρχει λόγος να τους απειλούμε. 
Πώς μπορούμε να κάνουμε «όλα τα έθνη» μαθητές 
του Ιησού; Οφείλουμε να καταστήσουμε ορατή τη 
δόξα του Θεού γι’ αυτούς. Οφείλουμε να σπέρνουμε 
την αγάπη του Ιησού μέσα στις καρδιές τους. Οφεί-
λουμε να τους βοηθάμε να αναγνωρίζουν το μεγαλείο 
και τη δόξα του Ιησού: Ο Ιησούς είναι Θεός και ο 
Θεός είναι Ιησούς. Είναι εκείνος που είναι ταπεινός, 
είναι αυτός που αγαπά. Είναι η χάρη και η υπομονή. 
Είναι ο Παντοδύναμος, αλλά τόσο ταπεινός. Αγαπά 
όλους τους ανθρώπους με την ίδια αγάπη. Πλούσιους 
και φτωχούς, δυνατούς και αδύναμους, τους αγαπά 
όλους με τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσα για ώρες να 
κηρύττω επάνω σε αυτό το θέμα, αλλά το ξέρετε το 
ίδιο καλά, όπως κι εγώ: Θέλουμε να μιλάμε σε όλους 
τους ανθρώπους για τη δόξα του Ιησού Χριστού και 
να  σπέρνουμε αυτή  τη δόξα μέσα στις καρδιές τους, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να αγαπήσουν τον Ιησού. 
Τότε θα τον ακολουθήσουν, επειδή θα έχουν αναγνω-  

 
ρίσει την αγάπη του και το γεγονός ότι πέθανε γι’ 
αυτούς: Ο Ιησούς Χριστός θέλει να με σώσει· τον 
ακολουθώ επειδή με αγαπά και θέλω να είμαι κοντά 
του στην αιωνιότητα· τον ακολουθώ επειδή είναι το 
πρότυπό μου – θέλω να γίνω σαν αυτόν. 
Αυτό είναι το αληθινό κίνητρο να ακολουθήσουμε 
τον Χριστό. Αδελφοί, η αποστολή μας είναι να πάμε 
προς όλους τους ανθρώπους – ανεξάρτητα από την 
καταστασή τους, τον πολιτισμό τους ή την κοινωνική 
τους κατάσταση. Πηγαίνετε προς αυτούς, εδραιώστε 
την επαφή και καταστήστε αντιληπτή τη δόξα του 
Θεού. Την απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού 
στην μίμηση, θα την λάβουν μόνοι, επειδή θα 
κατανοήσουν: Είναι σημαντικό να είμαι κοντά στον 
Ιησού· θέλω να γίνω  όπως εκείνος. Αυτοί είναι οι 
αληθινοί μαθητές. 
Κατόπιν οφείλουμε να τους βαπτίσουμε. Ως ιερατικά 
αξιώματα, έχετε τη δύναμη και την αποστολή να 
χορηγείτε το βάπτισμα με νερό. Και τότε, οφείλετε 
επίσης να προετοιμάζετε τις ψυχές, για το βάπτισμα 
με Άγιο Πνεύμα, που χορηγείται από ένα Απόστολο. 
Είναι μια ξεχωριστή αποστολή. Αγαπητοί μου 
αδελφοί, οφείλουμε να τονίζουμε το γεγονός ότι η 
αναγέννηση με νερό και Πνεύμα δεν είναι μόνον η 
απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτελούμε μέρος 
της Εκκλησίας και, όταν αυτή εκπληρωθεί, όλα είναι 
εντάξει. Οφείλουμε να τονίζουμε το γεγονός ότι, το 
βάπτισμα με νερό και Πνεύμα μας παρέχει μια ιδιαί-
τερη δύναμη. Λαμβάνουμε μια δύναμη που θα πρέπει 
να χρησιμοποιούμε. Αυτό εξαρτάται από τον καθένα. 
Με αυτή τη δύναμη μπορούμε να κάνουμε ορισμένα 
πράγματα, όπως κυρίως να αγαπάμε τον Ιησού, να 
συγχωρούμε τους άλλους, να ακολουθούμε στην 
μίμηση, να αλλάζουμε και να μοιάζουμε περισσότερο 
στον Χριστό. Κάποιες φορές ανησυχώ. Δεν είμαι και 
τόσο σίγουρος ότι η προετοιμασία για το βάπτισμα 
με νερό και για την Αγία Σφράγιση γίνεται με αρκετή 
επιμονή. Οφείλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να 
καταλάβουν ποια δύναμη λαμβάνουν διαμέσου της 
Αγίας Σφράγισης και τι μπορούν να κάνουν με αυτήν.  
Το καλύτερο μέσο εξήγησης είναι να καταδεικνύου-
με. Την τελευταία Κυριακή ανέφερα ότι θέλουμε να 
είμαστε ένα πρότυπο, για να μπορεί η δύναμη που 
έχουμε λάβει από την Αγία Σφράγιση να γίνεται ορα-
τή. Βαπτίζετε και εξηγείτε τι σημαίνει για ένα αν-
θρωπο να είναι βαπτισμένος. Δείχνετε στους ανθρώ-
πους ότι δεν πρόκειται για το τέλος μιας ιστορίας, 
αλλά μόνο για την αρχή. Λαμβάνουν τη δύναμη που 
χρειάζονται για να μεγαλώνουν μέσα στην φύση του 
Χριστού. Είναι ένα σημαντικό μέρος της αποστολής 
μας: «Πηγαίνετε … βαπτίζοντας…» «…και να τους 
διδάσκετε να τηρούν όλα όσα σας προείπα.» Στη 
συνέχεια οφείλουμε να τους ενθαρρύνουμε να ακο-
λουθούν τον Χριστό στην μίμηση. Αναγνώρισαν τη 
δόξα του, την αγάπη του, την χάρη και την υπομονή 
του και αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν από αγάπη, 
επειδή η αγάπη του γι’ αυτούς είναι τόσο μεγάλη.
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Θέλουν τώρα να τον ακολουθήσουν και να του 
μοιάσουν. Τώρα και μόνο τώρα, μπορούμε να τους 
εξηγήσουμε με ποιο τρόπο μπορούν να ακολουθήσουν 
τον Χριστό. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα 
πρέπει να είναι σεβαστοί, είναι ο νόμος του Χριστού. 
Δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα να τους το εξηγήσουμε 
αυτό τώρα, επειδή δεν ενεργούν πια κάτω από τον 
φόβο μιας τιμωρίας. Όχι, τώρα πλέον αγαπούν τον 
Ιησού Χριστό και μπορούμε να τους πούμε: Εάν 
θέλετε να του είστε ευάρεστοι, κάνετε αυτό, αλλά 
μην κάνετε το άλλο. Και τότε ότι κάνουν, θα το 
κάνουν από αγάπη. Δεν είναι πρόβλημα εάν κάνουμε 
το κάθε τι με αγάπη. 
Γνωρίζετε δυστυχώς ότι, κάποιες φορές κάνουμε το 
ακριβώς αντίθετο. Πρώτα απ’ όλα λέμε συχνά στους 
ανθρώπους: «Μην το κάνεις αυτό, Αν το κάνεις θα 
πας στην κόλαση. Αλλά, αν κάνεις το άλλο, θα είσαι 
ευλογημένος». Αυτό πρέπει να το αφήσουμε. Πρώτα 
οφείλουν να αγαπήσουν τον Ιησού. Και όταν τον 
αγαπήσουν, μπορούμε να τους πούμε με ποιο τρόπο 
πρέπει να τον ακολουθήσουν. Και δεν θα είναι πλέον 
πρόβλημα γι’ αυτούς. Αλλά οφείλουμε να τους 
διδάξουμε επειδή αυτή είναι η εντολή του Ιησού που 
μας έδωσε. Δεν είναι κάτι το πραγματικά μεγάλο. 
Δεν είναι τόσο εύκολο και είναι μια μεγάλη 
πρόκληση. Αλλά δεν είναι ένας κατάλογος που 
αποτελείται από πολλούς κανόνες. 
Αποστολή μας πρέπει να είναι το να διδάσκουμε τους 
νόμους του Ιησού και όχι τους δικούς μας νόμους και 
κανόνες ή παραδόσεις. Και οφείλουμε να διασφαλί-
ζουμε ότι το κήρυγμά μας είναι προσανατολισμένο 
μόνο στο Ευαγγέλιο και είναι σύμφωνο με τα όσα 
αναφέρονται στην Αγία Γραφή, ότι έχουν πει ο 
Χριστός και οι Απόστολοι.. Όλα είχαν σχέση με τη 
σωτηρία. Οφείλουμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτό 
που είναι απαραίτητο για τη σωτηρία και όχι σε 
κανόνες. Ξέρετε τι εννοώ. Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν  
καμιά σχέση με την υπηρεσιακή μας αποστολή. Δεν  

έχουν καμιά σχέση με τη σωτηρία. Δεν μπορούμε να 
λέμε: Ενεργούμε σύμφωνα με την υπηρεσιακή μας 
αποστολή. 
Είναι παράλογο, επειδή ορίζεται με σαφήνεια: «Διδά-
σκετέ τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας», 
είπε ο Ιησούς και όχι ότι είναι καλό να τους κρίνετε. 
Οφείλουμε να τους αναγγέλλουμε το Ευαγγέλιό του. 
Μίμηση του Χριστού δεν σημαίνει ομοιομορφία. 
Πρέπει να το συνειδητοποιούμε. Όπως είπα στην αρ-
χή, οφείλουμε να πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι 
καθολικά έγκυρο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της 
ζωής, της προέλευσης, του πολιτιστικού πλαισίου και 
της κοινωνικής κατάστασης Μπορούμε να ακολου-
θούμε τον Ιησού, είτε είμαστε φτωχοί, είτε πλούσιοι. 
Μπορούμε να τον ακολουθούμε όταν είμαστε ασθε-
νείς ή όταν είμαστε υγιείς. Να τον ακολουθούμε, είτε 
νέοι, είτε ηλικιωμένοι. Μικρή σημασία έχει η 
κατάσταση στην οποία ζούμε, μπορούμε πάντα να 
ακολουθούμε τον Ιησού Και πρέπει να το συνειδητο-
ποιούμε όλο και περισσότερο. Δεν μπορούμε να 
απαιτούμε από τους ανθρώπους να γίνουν σαν κι 
εμάς, επειδή έχουμε την άποψη ότι μόνον αυτή είναι 
η αληθινή μίμηση του Χριστού.  Οφείλουμε να τους 
διδάσκουμε να ζουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και 
να το κάνουν σύμφωνα με τις δικές τους καταστάσεις. 
Δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Και δεν χρειάζεται να 
σιγουρευόμαστε ότι γίνονται πλούσιοι για να μπορούν 
να ακολουθήσουν τον Χριστό. Δεν είναι αυτό που 
καθορίζει την αποστολή μας. Ευχόμαστε βέβαια οι 
φτωχοί να πηγαίνουν καλύτερα και οι ασθενείς να 
θεραπεύονται. Αυτό ωστόσο δεν έχει να κάνει τίποτα 
με την αποστολή του Χριστού: «Διδάσκετέ τους να 
τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας» Αυτό είναι 
ξεκάθαρα κάτι το διαφορετικό. 
Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή είναι η αποστολή μας 
στο μέλλον: πηγαίνουμε προς όλους τους ανθρώπους 
και τους ενθαρρύνουμε να ακολουθούν τον Χριστό, 
χωρίς να τους υποσχόμαστε το οτιδήποτε. Το μόνο  
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Το κήρυγμα συμπληρώθηκε με τη συμμετοχή των  

Αποστόλων Περιφερείας Λέοναρντ Ρίτσαρντ Κολμπ (Η.Π.Α.)  
και Ραούλ Εντουάρντο Μόντες ντε Όκα (Βραζιλία) 

 
που θέλουμε είναι να τους δείξουμε τη δόξα και την 
αγάπη του Ιησού. Και για να γίνει αυτό, είναι απα-
ραίτητη μια προσωπική επαφή. Και όταν οι άνθρω-
ποι αγαπήσουν τον Ιησού, μπορούμε να τους χορη-
γήσουμε το Άγιο Βάπτισμα με νερό και μπορούμε 
να τους προετοιμάσουμε για τη λήψη του Αγίου 
Πνεύματος. Μπορούμε να τους εξηγήσουμε ποια 
δύναμη θα λάβουν και με ποιο τρόπο θα μπορούν 
να την χρησιμοποιούν. Κατόπιν οφείλουμε να τους 
διδάξουμε πως να ακολουθούν τον Ιησού και να τους 
δείξουμε επίσης τι μπορούν να κάνουν για την 
κατάστασή τους. Δόξα τω Θεώ, δεν χρειάζεται να 
γίνουν Γάλλοι για να είναι πιστοί. Ούτε χρειάζεται 
να ντύνονται όπως εγώ, ή να τρώνε αυτά που τρώω. 
Ούτε χρειάζεται να τους αρέσει η μουσική που αρέ-
σει σε μένα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να 
πω. Οφείλετε να εκτιμάτε αυτούς τους ανθρώπους. 
Το ίδιο ισχύει επίσης και σε ότι αφορά τη νέα γενιά. 
Αφήνετέ τους να ζουν και να απολαμβάνουν τα νιάτα 
τους, στην χώρα τους και στον κόσμο στον οποίο 
ζουν. Δεν χρειάζεται να γίνουν όπως είμαστε πριν ή 
όπως είμαστε τώρα. Ζουν στο δικό τους κόσμο και 
στην εποχή τους. Ωστόσο, ακόμη και μέσα στον κό-
σμο τους, μέσα στην εποχή τους, μπορούν να ακο-
λουθούν τον Ιησού. Πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν 
είναι άνετο. Ξέρω για τι μιλώ. Πραγματικά μας 
κοστίζει. Ωστόσο αυτό είναι το θέλημα του Θεού. 
Αποτελεί μέρος της αποστολής του αποστολικού 
αξιώματος, το οποίο μας συμπεριλαμβάνει. «Διδά-
σκετέ τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας». 
Τους διδάσκουμε όταν κηρύττουμε. Κάπου κάπου 
ωστόσο, η διδασκαλία μας αναφέρεται επίσης στο 
δικό μας πρότυπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
θα πρέπει επίσης να διασχίσουμε θλίψεις και να 
δοκιμαστεί η πίστη μας. Σκεφτείτε το: Δεν είναι μια 
τιμωρία του Θεού. Δεν είναι ένα σημάδι ότι ο Θεός 
δεν ενδιαφέρεται πια για μας, ή ότι δεν κάνουμε 
σωστά την εργασία μας και για τον λόγο αυτό δεν 
μας ευλογεί. Όπως όλα τα άλλα παιδιά του Θεού και 
όλοι οι άλλοι άνθρωποι, είμαστε κι εμείς επίσης 
εκτεθειμένοι σε θλίψεις. Ωστόσο, όταν δοκιμαζόμα-
στε, όταν έχουμε ένα σταυρό να φέρουμε, ο Θεός 
θέλει κάτι επιπλέον από εμάς. Θέλει να είμαστε ένα 
πρότυπο και να ζούμε αυτό με το οποίο μας έχει 
επιφορτίσει. Μην αποθαρρύνεστε, μην θυμώνετε 
όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή σας. Το να διδάσκουμε 
ως πρότυπα, είναι επίσης μέρος της αποστολής μας. 
Αλλά αν έχουμε αυτή την επιθυμία: Καλέ μου επου-
ράνιε Πατέρα, θέλω να εκπληρώσω την αποστολή με 
την οποία με έχεις επιφορτίσει· και σε αυτή την ιδι-
αίτερη κατάσταση επίσης, θέλω να είμαι πρότυπο σε 
αυτά που μου έχεις ζητήσεις – σας το λέω αγαπητοί 
αδελφοί, θα ζήσετε την υπόσχεση του Ιησού: «Και 
δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη 
συντέλεια του αιώνα». Είναι ιδιαίτερα σε αυτές τις 
στιγμές που θα τη ζήσετε και ο Θεός θα σας 
ευλογήσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αμήν. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

 
Πηγαίνουμε προς όλους τους ανθρώπους 
για να τους κάνουμε να ανακαλύψουν τη 
δόξα του Ιησού και να τους ενθαρρύνουμε 
να τον ακολουθήσουν. Τους διδάσκουμε 
να γνωρίζουν όλα όσα είναι απαραίτητα 
για τη σωτηρία τους, χωρίς να απαιτούμε 
από αυτούς να γίνουν σαν εμάς.  
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Ακολουθώντας το 
παράδειγμα του Ιησού 

 
Αυτό που είναι σημαντικό, είναι η πίστη στην θυσία του Ιησού και στην αγάπη του. Ως 
απάντηση στην αγάπη του και στην εκπλήρωση των έργων του δεν υπάρχει παρά μόνον 
ένα βήμα. Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ παραθέτει επτά παραδείγματα για τη 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και στα έργα.. 

 
Στις 20 Αυγούστου 2017, στο Σαουρίμο (Αγκόλα), ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ συγκέντρωσε  3 200 
αδελφούς και αδελφές στο Στάδιο Μανγκουέιρας, 
για να τελέσει μια θεία λειτουργία. 
Η χάρη του Θεού γίνεται αντιληπτή μέσα από τη ζωή 
και τον θάνατο του Ιησού Χριστού, εκφράστηκε ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε 
εδώ στη γη και έδωσε τη ζωή του ως θυσία για να 
απελευθερώσει τους ανθρώπους από το κακό, για να 
πλύνει το προπατορικό αμάρτημα και για να συγχω-
ρήσει τις αμαρτίες. «Χάρη στο παράδειγμά του και 
στη διδασκαλία του, μαθαίνουμε να διάγουμε μια 
ζωή ευάρεστη στον Θεό και να προετοιμαζόμαστε 
για την επιστροφή του Χριστού», εξήγησε ο διεθνής 
πρόεδρος της Εκκλησίας. 
Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για να διάγουμε 
μια χριστιανική ζωή κατά τον 21ο Αιώνα: 

1. Απαρνούμαστε το κακό. «Όταν βλέπουμε τα 
βάσανα και τον θάνατο του Ιησού, μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε την αληθινή φύση του κακού. Ο 
Ιησούς βίωσε την εμπειρία του μίσους, υπέφερε από 
την βία και την αδικία. Οι άνθρωποι ήταν 
διεφθαρμένοι, ήταν ψεύτες και υποκριτές». Δεν 
θέλομε να είμαστε σκλάβοι σε μια τέτοια κυριαρχία, 
συμπλήρωσε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. 

2. Συμμορφωνόμαστε με το Ευαγγέλιο. «Ο Ιησούς 
πέθανε για να μας απελευθερώσει από την αμαρτία. 
Γιατί το έκανε αυτό; Επειδή μας αγαπά! 
Συμμορφώνουμε τη ζωή μας στον λόγο του, στο 
Ευαγγέλιό του.  Τον δεχόμαστε και κρατιόμαστε από 
τον λόγο του· όχι επειδή φοβόμαστε την τιμωρία, ή 
επειδή θέλουμε κάτι να κερδίσουμε. Είναι επειδή 
έχουμε αναγνωρίσει την αγάπη του Ιησού που 
συμμορφωνόμαστε με τον λόγο του». 

3. Ακολουθούμε τον Ιησού. «Ο Ιησούς θέλει να 
είμαστε κοντά του. Και επειδή τον αγαπάμε, θέλουμε 
κι εμείς επίσης να είμαστε μαζί του. Αναζητούμε 
πάντοτε την κοινωνία μαζί του: το κάνουμε κατά την 
θεία λειτουργία – αναζητούμε την κοινωνία μαζί του 
μέσα στην Αγία Κοινωνία – και φιλοδοξούμε να 
αποκτήσουμε την αιώνια κοινωνία μαζί του σουν 
ουρανό.» 

4. Αποδεικνύουμε την ταπεινότητα και την μετάνοιά 
μας. «Ο Κύριος Ιησούς μπόρεσε να υπερνικήσει την 
αμαρτία και τον θάνατο επειδή ήταν τελείως αναμάρ-
τητος. Μπόρεσε να λάβει το αναστάσιμο σώμα και 
να επιστρέψει κοντά στον Πατέρα. Και εμείς επίσης 
θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το ίδιο σημείο: στην 
βασιλεία του Θεού, κοντά στον Πατέρα και στον 
Υιό. Διαπιστώνουμε  ωστόσο  ότι  δεν  μπορούμε να
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Δεξιά: Ο Απόστολος Μανουέλ Κεφάς Μουπιλά και ο 
Απόστολος Καπότε Μάρκος Μισέλο, λαμβάνουν την 

Αγία Κοινωνία στην θέση και αντί των εκλιπόντων.   
 

φτάσουμε στο σημείο να είμαστε χωρίς αμαρτία. 
Εξαρτόμαστε εξ ολοκλήρου από την χάρη. Για τον 
λόγο αυτό στεκόμαστε ταπεινοί μπροστά στον Θεό, 
τιμωρούμαστε και δείχνουμε την μετάνοιά μας». 

5. Συγχωρούμε τον πλησίον μας. «Χρειαζόμαστε τη 
συγχώρηση για τα λάθη μας. Και ο Κύριος Ιησούς 
χορηγεί την χάρη του στους ταπεινούς. Μας 
συγχωρεί τα λάθη μας. – Πώς μπορούμε να 
ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την χάρη που μας 
χορηγεί. Όπως εκείνος μας συγχωρεί, έτσι 
συγχωρούμε τον πλησίον μας. Συγχωρούμε τον 
πλησίον μας από ευγνωμοσύνη για την χάρη που μας 
έχει χορηγήσει ο Θεός». 

6. Ξεπερνούμε τους πειρασμούς. «Ο Υιός του Θεού 
ήταν στον ουρανό και ήθελε να μας σώσει. Γι’ αυτό 
ενσαρκώθηκε και κατέβηκε εδώ στην γη.  Διέσχισε 
όλα όσα πρέπει να διασχίζουν οι άνθρωποι: Οι 
άνθρωποι υποφέρουν εξ αιτίας της αδικίας, το βίωσε 
και αυτό επίσης. ΟΙ άνθρωποι υποφέρουν από τους 
πόνους και τις θλίψεις τους, το ίδιο υπέφερε κι 
εκείνος. Οι άνθρωποι προδίδονται, έτσι προδόθηκε κι 
αυτός επίσης. Ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει, έτσι 
και εκείνος επίσης, πέθανε ως άνθρωπος. – Επειδή 
αγαπάμε τον Κύριο, είμαστε έτοιμοι να υποφέρουμε 
γι’ αυτόν και μαζί του. Αποδεχόμαστε το καθήκον να 
αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό. Ανακαλούμε και 
εγκαταλείπουμε ορισμένα πράγματα επειδή 
ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό». 

7. Είμαστε οι μάρτυρες του Χριστού. «Ο Ιησούς 
Χριστός προσέφερε την θυσία του για όλους τους 
ανθρώπους. Ευχή και επιθυμία μας είναι όσο το 
δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να 
επωφεληθούν από αυτή την θυσία και αυτή την 
απελευθέρωση. Γι’ αυτό και θέτουμε τον εαυτό μας 
στην υπηρεσία του Κυρίου. Θέλουμε να είμαστε 
μάρτυρες του Ευαγγελίου για τον πλησίον μας. 
Θέλουμε να είμαστε αληθινοί μάρτυρες του Ιησού 
Χριστού, στην καθημερινή μας ζωή». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Προς Τίτο  2 : 14 : 

 
«[Ο Ιησούς Χριστός] ο οποίος έδωσε τον 
εαυτό του για χάρη μας, για να μας 
λυτρώσει από κάθε ανομία, και να μας 
καθαρίσει για τον εαυτό του λαό εκλεκτό, 
ζηλωτή καλών έργων». 

 
 
Η θυσία του Ιησού και η διδασκαλία του, 
παρακινούν τον πιστό να παραιτηθεί από 
το κακό, να διάγει μια ζωή ευάρεστη στον 
Θεό και να προετοιμάζεται για την 
επιστροφή του Χριστού.  
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Άλλοτε γλυκός, άλλοτε πικρός 

Κάθε τροφή, όταν μασηθεί για αρκετό χρόνο, καταλήγει να έχει περισσότερο μια γλυκιά 
γεύση. Αυτό δηλώνει η επιστήμη, αλλά και η Αγία Γραφή. Σε ορισμένα αποσπάσματα, ο 
Ευαγγέλιο είναι γλυκό σαν μια τάρτα με μέλι, και σε άλλο είναι πιο πολύ πικρό. 
Ακολουθούν μερικές δοκιμασίες γευσιγνωσίας από τον Πρωταπόστολο. 

 
 

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, ο Πρωταπόστολος Ζαν 
Λυκ Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στην 
Μελβούρνη (Αυστραλία) μαζί με τις κοινότητες που 
βρίσκονται στους αντίποδες. Αυτή η μεγάλη 
εκκλησιαστική περιφέρεια προικοδοτήθηκε με ένα 
νέο Απόστολο, ο οποίος ταυτόχρονα ονομάστηκε 
αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας: τον Πίτερ 
Σούλτερ 
«Το μικρό βιβλίο που οφείλει να φάει ο Ιωάννης, 
μπορεί να ερμηνευτεί ως μια εικόνα του λόγου του 
Θεού», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος για να 
εξηγήσει αυτή την αφήγηση.  Οφείλουμε να το φάμε, 
δηλαδή να απασχοληθούμε με αυτό και να το κάνου-
με πράξη. Το Ευαγγέλιο κυρίως, ως χαρμόσυνο 
μήνυμα, είναι γλυκό σαν μέλι. Ωστόσο, συνέχισε ο 
προεδρεύων της Εκκλησίας, περιλαμβάνει επίσης 
περιορισμούς και εξαναγκασμούς που οι άνθρωποι 
μπορούν να τους αισθάνονται ως πικρούς. Και 
φυσικά ο Πρωταπόστολος παρέθεσε μερικά 
παραδείγματα γλυκών και πικρών μηνυμάτων: 
Ο Θεός είναι αγάπη – αυτό είναι ένα γλυκό μήνυμα. 
«Μας αγαπά όλους εξίσου, μικρή σημασία έχει το 
ποιοι είμαστε, από που ερχόμαστε, ανεξάρτητα από 
τις αδυναμίες μας και παρά τα λάθη και τα σφάλματά 
μας: μας αγαπά. Αυτό είναι το γλυκό μήνυμα». 
Αλλά, αν εμβαθύνουμε αυτό το θέμα, φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους 

και όχι μόνον ατομικά κάποιον. «Αγαπά τον πλησίον 
μου με τον ίδιο τρόπο που αγαπά κι εμένα. Ακόμη 
και αν είναι ένας μεγάλος αμαρτωλός θα τον αγαπά 
με τον ίδιο τρόπο». Για ορισμένα αυτιά, αυτό μοιάζει 
πολύ πικρό. Δεν μπορούν όλοι να το αποδεχθούν. 
Βρίσκουν ασφαλώς καλό το ότι ο Θεός τους αγαπά, 
αλλά δεν συμφωνούν με το γεγονός ότι ο Θεός αγαπά 
και τον πλησίον τους με τον ίδιο τρόπο.. «Δεχόμαστε 
την αγάπη του Θεού. Είναι θαυμάσιο να ξέρω ότι ο 
Θεός με αγαπά με όλες μου τις αδυναμίες και γι’ 
αυτό δεν είναι για μένα πρόβλημα που αγαπά και τον 
πλησίον μου, με τον ίδιο τρόπο». 
Ο Θεός είναι χάρη – και αυτό επίσης είναι ένα γλυκό 
μήνυμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας που 
νίκησε τον θάνατο και το κακό. Για τον λόγο αυτό, 
μπορεί επίσης να σώσει τον πιστό από τον θάνατο 
και το κακό.  Όμως αυτό σημαίνει επίσης ότι ο 
Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που το μπορεί! Δεν 
υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Και αυτό για 
ορισμένους ανθρώπους είναι κάτι το πολύ πικρό. Γι’ 
αυτούς, το μήνυμα αυτό είναι πολύ σκληρό. 
Σκέφτονται ότι μπορούν να βρουν το δικό τους τρόπο 
και τα δικά τους μέσα για να εισέλθουν στην 
κοινωνία με τον Θεό. 
«Φυσικά, υπάρχουν πολλά μέσα για να γίνει ένας 
άνθρωπος καλύτερος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για 
να κάνουμε  πράξη  το  καλό. Ωστόσο, είναι μόνον η
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πίστη στον Υιό που οδηγεί στον Πατέρα, μας λέει το 
Ευαγγέλιο. 
Ο Θεός είναι ελευθερία – πόσο γλυκό μήνυμα. Ο 
Θεός άφησε στον άνθρωπο την ελεύθερη βούληση. 
«Είμαστε ελεύθεροι να αποφασίζουμε. Δεν θα μας 
αναγκάσει να ενεργήσουμε ενάντια στο δικό μας 
θέλημα.» Από την άλλη πλευρά, ο Θεός επιθυμεί οι 
πιστοί, να δηλώνουν ελεύθερα και με τη δική τους 
θέληση την πίστη τους προς αυτόν. Αυτή είναι η 
πικρή πλευρά της απόφασης. Όμως ο Ιησούς είπε ότι 
θα δήλωνε μπροστά στον Πατέρα του για όλους 
εκείνους που θα δήλωναν δημόσια την πίστη τους γι’ 
αυτόν, μπροστά στους ανθρώπους. «Δεν θέλουμε να 
ντρεπόμαστε να δηλώνουμε με δυνατή φωνή ότι 
είμαστε χριστιανοί, ότι πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. 
Ομολογούμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό». Δεν 
είναι πάντα εύκολο, αλλά έχουμε την υπόσχεση του 
Ιησού, ότι στη συνέχεια θα δηλώσει και για εμάς. 
Ο Θεός είναι δόξα – είναι επίσης ένα θαυμάσιο 
μήνυμα. Ο πιστοί μπορούν να γίνουν κληρονόμοι της 
δόξας του, πόσο όμορφη προοπτική. Η πικρή πλευρά 
είναι η ακόλουθη: Οφείλουν να ακολουθήσουν τον 
ίδιο δρόμο που ακολούθησε και ο Ιησούς Χριστός. 
Να φέρουν το σταυρό τους, να υπομένουν επιθέσεις, 
να αντιστέκονται στους εχθρούς, να παλεύουν με το 
κακό. «Και για ορισμένους, αυτό είναι ήδη πολύ! Το 
να ακολουθήσουν τον Ιησού στον ουρανό, αυτό είναι 
καλό. Αλλά το να αρνηθούν τον εαυτό τους για τον 
λόγο αυτό και να κατευθύνουν τις σκέψεις τους, τις 
απόψεις τους, τα σχέδιά τους προς τον Ιησού;» Για 
πολλούς όλα αυτά είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, κάθε 
μάχη για τη δόξα του Θεού είναι καλή. «Η δόξα του 
θα κάνει να ξεχαστούν όλα τα βάσανα». Αυτή τη 
δόξα κανείς δεν μπορεί να την κληρονομήσει με τη 
δική του, προσωπική αξία. «Επειδή έχουμε 
συνειδητοποιήσει αυτή την χάρη, δεν αγανακτούμε 
όταν ο Θεός δεν μας απαλλάσσει από όλα αυτά τα 
βάσανα, παρά την πιστότητά μας προς αυτόν. 
Μισθός μας θα είναι η κοινωνία με τον Χριστό!» 
Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ κατέληξε: «Παρ’ όλα τα 
όρια και τους περιορισμούς: Η πίστη στο Ευαγγέλιο 
είναι η πηγή της σωτηρίας.» 

 

 
 

 
 
Στο δρόμο προς το Δημαρχείο της Μελβούρνης (Αυστραλία): Ο Απόστολος 
Περιφερείας Άντριου Α. Άντερσεν (Αυστραλία), ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ και ο Απόστολος Περιφερείας Ουρς Χεμπάιζεν (Νοτιοανατολική 
Ασία) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Αποκάλυψη 10 : 10 : 
 

«Και πήρα το μικρό βιβλίο από το 
χέρι τού αγγέλου, και το έφαγα 
ολοκληρωτικά· και στο στόμα μου 
ήταν γλυκό σαν μέλι· και όταν το 
έφαγα, πικράθηκε η κοιλιά μου ». 

 

 
Η πίστη στο Ευαγγέλιο είναι η πηγή της 
σωτηρίας για εκείνους που αποδέχονται τους 
περιορισμούς και τα όρια. 
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Παραμένοντας στον οίκο 
του Κυρίου 

 
Πού βρίσκεις τον Θεό; Παντού, έτσι δεν είναι; Επειδή ο Θεός είναι πανταχού παρών. Και πού 
βιώνεις την εμπειρία του Θεού; Εκεί όπου είναι ο οίκος του. Εδώ υπάρχει μια θεία λειτουργία 
σχετικά με τους τρεις τόπους στους οποίους κατοικεί ο Θεός.  

 

 
 

 
 

«Είναι ένας εφιάλτης για όλους τους μεταφραστές.» 
– Με τον τρόπο αυτό, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ αξιολόγησε τον λόγο από την Αγία Γραφή, 
τον οποίο χρησιμοποίησε ως βάση για την θεία 
λειτουργία που τέλεσε στις 30 Ιουλίου 2017 στο 
Ζεπέρνικ (Γερμανία). Επειδή, ενώ η γερμανική 
γλώσσα χρησιμοποιεί τον όρο «θεία λειτουργία», η 
αγγλική και η ισπανική χρησιμοποιούν την λέξη 
«ομορφιά» και η γαλλική, τον όρο «μεγαλοπρέπεια». 
«Ο ψαλμωδός ήξερε: Εάν θέλω να απολαύσω την 
φροντίδα του Θεού σε όλη της την πληρότητα, 
οφείλω να έλθω στον οίκο του Θεού», εκφράστηκε ο 
πρόεδρος της Εκκλησίας, περιγράφοντας το ναό με 
τρεις τρόπους. 

Η υπηρεσία του Θεού προς τον 
άνθρωπο 
«Μπορούμε να βιώσουμε την εμπειρία του Θεού κατά 
την διάρκεια της θείας λειτουργίας». Ωστόσο: «Δεν 
πρόκειται για μια ανθρώπινη υπηρεσία, αλλά για την 
υπηρεσία που ο Θεός παρέχει στους ανθρώπους». 
■  «Κατ’ αρχήν, μαθαίνουμε να γνωρίζουμε το 

θέλημα του Θεού. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα  

του Θεού; Ο Θεός θέλει τη σωτηρία σου, θέλει τη 
σωτηρία μου και θέλει τη σωτηρία του πλησίον».  

■  «Όταν όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται στα όρια της 
γνώσης τους, ο Θεός  γνωρίζει πάντα μια διέξοδο. 
Ο Θεός έχει πάντοτε μια λύση. Ο Θεός έχει πάντα 
μια απάντηση». 

■  «Ακόμη και αν μια μέρα κάνουμε κάτι το πολύ 
σοβαρό, αν εκδηλώσουμε την μετάνοια και την 
λύπη μας, ο Θεός μας λέει: Όλα πάνε καλά, σε έχω 
συγχωρήσει». 

■  «Η παρουσία του Θεού, την οποία μπορούμε να 
ζήσουμε κατά την τέλεση της Αγίας Κοινωνίας. 
Εκεί όπου ο Θεός έρχεται να μας συναντήσει. Και 
ο Κύριος Ιησούς λέει: Εσένα σε αγαπώ προσωπικά. 
Πέθανα για σένα. Σήμερα είμαι εδώ μαζί σου. 
Είμαι πολύ κοντά σε σένα». 

Η εγγύτητα του Θεού μέσα στην κοινωνία 
«Εάν θέλουμε να ζήσουμε την παρουσία του Θεού, 
δεν μπορούμε να το κάνουμε μεμονωμένα. Έτσι, για 
να ζήσουμε την φροντίδα του Θεού σε όλη της την 
πληρότητα, θα πρέπει να είμαστε μέρος της 
κοινωνίας των πιστών – να αποτελούμε μέρος της 
Εκκλησίας του Χριστού». 
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Η κοινότητα Ζέπερνικ απέκτησε μια νέα εκκλησία. Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ την 
εγκαινίασε στις 30 Ιουλίου 2017. Την προηγούμενη ημέρα οι αδελφοί και οι αδελφές 
συγκεντρώθηκαν με την ευκαιρία μιας συναυλίας στην Εκκλησία. 

 
 

Τότε η παράκληση να παραμένουμε στον οίκο του 
Κυρίου, εκφράζεται με συγκεκριμένα αιτήματα από 
τον Θεό: 
■   «Βοήθησέ  με  να  ξεπερνώ ασταμάτητα το κάθε   
     τι που με χωρίζει από εσένα». 
■    «Επίτρεψέ μου  να γνωρίσω  τι συμβαίνει που  ο   
      Θεός μας συνένωσε». 
■ «Θέλουμε να υπηρετούμε μαζί. Θέλουμε να     

εργαζόμαστε μαζί. Θέλουμε να νικάμε μαζί». 
Και με ποιο τρόπο μπορούμε να ζήσουμε τη δόξα 
του Θεού μέσα στην κοινωνία; 
■  «Εκεί όπου η Εκκλησία ενώνεται στο όνομα του 

Ιησού Χριστού και προσεύχεται σύμφωνα με το 
Πνεύμα του Ιησού Χριστού, ο Θεός απαντά. Δεν 
κάνει απαραίτητα αυτό που περιμένουμε, αλλά 
ανταποκρίνεται». 

■   «Όταν βλέπουμε με ποιο τρόπο λειτουργεί ο Θεός 
με τα παιδιά του. Πόσο έχει μεγάλη υπομονή με 
τον ένα ή με τον άλλο που είναι αδύναμος και, 
παρ’ όλα αυτά, του επιτρέπει να βιώνει την 
εμπειρία: συνεχίζω να σε αγαπώ όπως πάντα». 

■  «Επειδή μας παρηγορεί, μας ενδυναμώνει και μας 
βοηθά διαμέσου του αδελφού μας, της αδελφής 
μας. Και τότε διαπιστώνουμε: Είναι ο καλός 
Θεός που σε έστειλε τώρα» 

Ο οίκος του Θεού  μέσα στον άνθρωπο 
 «Υπάρχει ακόμη ένας τρίτος ναός: Ο Θεός το Άγιο 
Πνεύμα,  επέλεξε μια μόνιμη  κατοικία  μέσα  μας »,  

υπογράμμισε ο Πρωταπόστολος. «Είθε και αυτό 
επίσης να είναι το αίτημά μας, να ζούμε ασταμάτητα 
με αυτή τη δωρεά του Θεού, αυτή την παρουσία του 
Θεού μέσα μας». Ωστόσο: «Γι’ αυτό, οφείλουμε 
επίσης να μεταβούμε σε αυτό το ναό: οφείλουμε να 
εισέλθουμε μέσα μας και να παρατηρήσουμε αυτό 
που έκανε ο Θεός μαζί με εμάς και τι σχεδιάζει για 
μας». 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Ψαλμός 27 : 4 : 
 

« Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα 
ζητάω· το να κατοικώ στον οίκο τού 
Κυρίου όλες τις ημέρες τής ζωής μου, 
να θωρώ την ωραιότητα του Κυρίου, και 
να επισκέπτομαι τον ναό του ». 

 
 

Βιώνουμε την εμπειρία της μέριμνας του Θεού, 
αναζητώντας την κοινωνία μαζί του, κατά την 
διάρκεια των θείων λειτουργιών, εμμένουμε στην 
αδελφική κοινωνία και τακτοποιούμε μέσα μας 
τον απαραίτητο χώρο για το Άγιο Πνεύμα. 
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Ο Δαυίδ και ο Γολιάθ 
 

(Α’ Σαμουήλ 17) 
 

Οι Φιλισταίοι συγκεντρώνουν τα 
στρατεύματά τους για να 
προετοιμάσουν την μάχη. Ο Σαούλ 
και οι άνδρες του Ισραήλ είναι επίσης 
εξοπλισμένοι. Ανάμεσα στα δύο 
βουνά, στα οποία οι πολεμιστές των 
δύο λαών εγκατέστησαν τα 
στρατόπεδά τους, υπάρχει μια 
κοιλάδα.  
 
 
 
Ένας γίγαντας από τις τάξεις των 
Φιλισταίων προχωρά ανάμεσα στους 
δύο στρατούς, ονομάζεται Γολιάθ και 
έχει ύψος πάνω από τρία μέτρα. 
Στο κεφάλι του φορά ένα 
ορειχάλκινο κράνος, στο στήθος 
ένα ορειχάλκινο θώρακα, μια 
πανοπλία προστατεύει τα πόδια 
του και φέρει στους ώμους του ένα 
ορειχάλκινο μυτερό ακόντιο. 
Μπροστά του προχωρά εκείνος 
που κρατά την ασπίδα του. 
Ο Γολιάθ τοποθετείται μπροστά από 
το στρατό του Ισραήλ και προκαλεί: 
«Αν ένας άνδρας από εσάς μπορέ-
σει να με νικήσει, εμείς, οι Φιλισταίοι 
θα είμαστε υπηρέτες σας. Αλλά αν 
κερδίσω, θα μας υπηρετείτε». Για 
σαράντα ημέρες κορόιδευε τους 
Ισραηλίτες με τον τρόπο αυτό. 
Ο βασιλιάς Σαούλ και ο λαός του 
φοβόντουσαν τον Γολιάθ. Κανείς 
δεν ήθελε να τον αντιμετωπίσει.  

Οι τρεις μεγαλύτεροι αδελφοί του 
Δαυίδ αποτελούσαν μέρος του 
στρατού του Ισραήλ. Ο πατέρας 
τους ήταν ήδη πολύ ηλικιωμένος 
για να πολεμήσει. Στέλνει τον 
Δαυίδ, τον μικρότερο γιο του στο 
στρατόπεδο. Πρέπει να φέρει 
ψημένους σπόρους και ψωμί 
στους αδελφούς του. Δίνει επίσης 
τυρί στον Δαυίδ για τον αρχηγό 
του στρατού. 
Όταν ο Δαυίδ φτάνει στο στρατό-
πεδο των Ισραηλιτών, η στρατιά 
έχει παραταχθεί και προετοιμά-
ζεται για την μάχη. Ο Δαυίδ τρέχει 
προς τη στρατιά αναζητώντας 
τους αδελφούς του. Καθώς τους 
μιλάει, Γολιάθ στέκεται εκ νέου 
μπροστά στη στρατιά του Ισραήλ, 
απαιτώντας μια μονομαχία. 
Ο Δαυίδ ρωτάει: «Ποιος είναι 
λοιπόν αυτός ο Φιλισταίος που 
προσβάλλει τη στρατιά του 
ζωντανού Θεού;» Οι άνδρες του 
εξηγούν και ο Δαυίδ μαθαίνει ότι 
ο βασιλιάς Σαούλ υποσχέθηκε: 
Εκείνον που θα νικήσει τον 
Γολιάθ, θα τον γεμίσει με πλούτη 
και θα του δώσει την κόρη του 
για σύζυγο. Ο Δαυίδ λέει: «Θα 
πάω να παλέψω με τον Γολιάθ!» 
Ο μεγαλύτερος αδελφός του 
θύμωσε με τον Δαυίδ που 
φανταζόταν ότι θα μπορούσε να 
νικήσει τον γίγαντα. Ο βασιλιάς 
Σαούλ λέει στον Δαυίδ: «Δεν 
μπορείς να αγωνιστείς με αυτό 
τον Φιλισταίο, επειδή είσαι παιδί 

 
 
 

             16 



ESPACE ENFANTS community  01/2018  

 

 
17 

 
 

■
 S

ou
rc

e 
: M

ag
az

in
e 

 «
 W

ir 
K

in
de

r »
, n

um
ér

o 
09

/2
01

7 
; i

llu
st

ra
tio

n 
: M

ire
lla

 F
or

tu
na

to
 

 

 
 
 
 
 
 
 

και αυτός είναι ένας έμπειρος 
πολεμιστής». Τότε ο Δαυίδ 
απαντά στον Σαούλ: «Φυλάω τα 
πρόβατα του πατέρα μου και 
όταν ένα λιοντάρι ή μια αρκούδα 
έρχεται για να αφαιρέσει ένα 
πρόβατο από το κοπάδι, το 
σώζω σκοτώνοντας το λιοντάρι ή 
την αρκούδα. Ο Θεός που με 
βοήθησε με το λιοντάρι και την 
αρκούδα, θα με βοηθήσει επίσης 
ενάντια σε αυτό τον Φιλισταίο, 
επειδή ο Γολιάθ πρόσβαλε τη 
στρατιά του ζωντανού Θεού». 
Ο βασιλιάς βλέπει ότι ο Δαυίδ 
είναι ο μόνος που έχει αρκετό 
θάρρος για να αγωνιστεί 
ενάντια στον Γολιάθ. Αλλά θέλει 
ο Δαυίδ να φορέσει το κράνος 
του και την πανοπλία του για 
προστασία. Ο Δαυίδ εξοπλίζεται 
αλλά προσπαθεί μάταια να 
περπατήσει με όλον αυτό τον 
εξοπλισμό.  Δεν μπορεί να 
περπατήσει με την πανοπλία, 
γι’ αυτό και την ξεφορτώνεται. 
Παίρνει στο χέρι του το ραβδί του, 
επιλέγει πέντε γυαλισμένες 
πέτρες από τον χείμαρρο και τις 
βάζει στο σακίδιό του. Κατόπιν, 
με τη σφεντόνα του στο χέρι 
προχωρά προς τον Γολιάθ. 
«Σκύλος είμαι για να έρχεσαι σε 
μένα με αυτά τα ραβδιά;» ο 
Γολιάθ καταριέται τον Δαυίδ και 
τον Θεό επίσης. 
«Έρχεσαι εναντίον μου με το 

 
Περίπου 1 200 χρόνια πριν από την γέννηση του 
Χριστού, οι Φιλισταίοι έφτασαν από την περιοχή των 
Βαλκανίων / Ελλάδας στην Χαναάν, περνώντας από την 
Κρήτη που είναι νησί της Μεσογείου. Εκεί, 
εγκαταστάθηκαν στη Νοτιοδυτική ακτή, περίπου την ίδια 
εποχή που Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στην Χαναάν. Για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Ισραήλ υπέφερε από τους 
Φιλισταίους που ήταν ανώτεροι από αυτόν, επειδή ήταν 
μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο και γνώριζαν το μυστικό 
της διαμόρφωσης του σιδήρου. Κατασκεύαζαν 
πανοπλίες, ασπίδες και όπλα μεγαλύτερα και 
ισχυρότερα από αυτά των εχθρών τους. Οι Φιλισταίοι 
οφείλουν το όνομά τους στη λωρίδα γης της Παλαιστίνης 
(το όνομα της Φιλιστίας στα Λατινικά). 

 
 
 
 
 
 
σπαθί, το δόρυ και το ακόντιο· κι εγώ 
βαδίζω εναντίον σου στο όνομα του 
Θεού, τον οποίο πρόσβαλες. Σήμερα θα 
σε νικήσω, για να δουν οι άνθρωποι ότι ο 
Ισραήλ έχει ένα Θεό», λέει ο Δαυίδ στον 
Γολιάθ. Και οι δύο βαδίζουν, ο ένας προς 
τον άλλο. Ο Δαυίδ βάζει το χέρι του στο 
σακίδιο και παίρνει μια πέτρα. Την 
εκτοξεύει με τη σφεντόνα και κτυπά τον 
Γολιάθ στο μέτωπο.  
Ο γίγαντας καταρρέει. Τότε ο 
Δαυίδ αρπάζει το σπαθί του 
Φιλισταίου και του κόβει το 
κεφάλι. Οι Φιλισταίοι  
βλέποντας ότι ο ήρωάς  
τους κείτεται νεκρός,  
τρέπονται σε φυγή.  
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Στο σπίτι της Ουιτέα στην Ταουτίρα 
           (Γαλλική Πολυνησία) 

 
 
 

«Io Rana» (Καλημέρα)  σε όλα τα παιδιά! Ονομάζομαι 
Ουιτέα, είμαι δέκα ετών και ζω στην Ταουτίρα, ένα 
μικρό χωριό στην Ταϊτή, η οποία είναι ένα νησί στο 
Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. 

 
Οι περισσότεροι άνθρωποι 

έχουν ακούσει για την 
Ταϊτή, πολλοί είναι εκείνοι 

που ονειρεύονται να     
     έλθουν μια μέρα. Η Ταϊτή   
    είναι πραγματικά όμορφη. 

Όλο το χρόνο κάνει ζέστη 
και είναι όμορφο να ζει 
κανείς εκεί. Σε αυτό το 
τροπικό κλίμα μεγαλώνουν 
ασυνήθιστα φρούτα, όπως 
το ραμπουτάν, που είναι 
ένα είδος Λεϊτσί. 

 
Φυτρώνουν επίσης πολλά λουλούδια· 
πολύ γνωστό είναι το τιαρέ, από το οποίο 
κατασκευάζουν το μονόι. Το μονόι είναι 
ένα λάδι περιποίησης των μαλλιών και που 
προστατεύει το δέρμα από τα ηλιακά 
εγκαύματα. 
Προσφέρουμε τα λουλούδια 
αυτά ως καλωσόρισμα  
στους ανθρώπους  
που επισκέπτονται  
το νησί μας. 

 
 

Παντού μπορούμε να βλέπουμε 
λουλούδια. Δεν χρειάζεται να 
αγοράζουμε λουλούδια για να 
στολίζουμε το βήμα στις κοινότητες, 
απλά τα συλλέγουμε γύρω μας. 

 
Στην κοινότητά μας έχουμε πολλά 
παιδιά. Μου αρέσει να πηγαίνω 
στην εκκλησία, συχνά εκεί 
ασχολούμαι με τα μωρά. 
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Πολλές φορές κατά την διάρκεια του χρόνου, 
δεχόμαστε επισκέψεις αδελφών υπηρεσίας που 
έρχονται από την Γαλλία ή τη Νέα Καληδονία, 
που βρίσκεται 5 000 χιλιόμετρα ανατολικά της 
Ταϊτής. Ο αδελφός ξεκινά το Σάββατο το πρωί, 
για να φτάσει σε εμάς την Παρασκευή του βράδυ. 
Ουσιαστικά ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, επειδή 
διασχίζει την γραμμή αλλαγής ημερομηνίας, 
που βρίσκεται μεταξύ Νέας Καληδονίας και 
Ταϊτής. Πράγμα που θα επέτρεπε σε κάποιον 
να γιορτάζει δύο φορές τα γενέθλιά του! 

 
Η οικογένειά μου αποτελείται από τους δύο 
μεγαλύτερους αδελφούς μου Ουιτούα και Ουιμάνα 
(εδώ στην φωτογραφία, είναι δίπλα στην αδελφή 
Μαρί Ροζ, τη σύζυγο του ευαγγελιστή της 
περιφερείας μας) και εμένα. Κάτω, η μαμά, εγώ με 
ένα από τα μωρά της κοινότητας και η θεία μου.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάτι που δεν ξέρουν 
πολλοί από τους  

ανθρώπους που δεν έχουν έλθει ποτέ στην Ταϊτή: σχεδόν 
όλες οι παραλίες μας έχουν μαύρη και όχι λευκή άμμο. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νησί μας έχει 
ηφαιστειακή προέλευση και η διάβρωση των βράχων δίνει 
αυτή την μαύρη άμμο. Αλλά μη φοβάστε, η αίσθηση για τα 
πόδια είναι ίδια με αυτή της λευκής άμμου! 

 
Εμείς οι Ταϊτινοί, αγαπάμε το 
κολύμπι, αλλά επίσης και το σερφ, 
επειδή ο Ειρηνικός Ωκεανός προ-
σφέρει συχνά μεγάλα κύματα. 

 
Εδώ σε εμάς το κανό 
αποτελεί εθνικό άθλημα. Και 
υπάρχουν πολλά  ψάρια εδώ 
– ακόμη και με την μορφή 
σύννεφων στον ουρανό … 
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Το σύμπαν των εκλιπόντων 
– Τα βασικά ερωτήματα 

 
 
 
 
 
 
Η πίστη στην μεταβλητότητα και στις τροποποιήσεις στην άλλη όχθη και το οικουμενικό 
θέλημα σωτηρίας του Θεού: αυτές είναι οι απαντήσεις στα δύο κύρια ερωτήματα της 
διδασκαλίας του σύμπαντος των εκλιπόντων στους κόλπους της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας.  

 
Η τρέχουσα πρακτική μας θεμελιώνεται στο κείμενο 
από την Αγία Γραφή (βλέπε community 04/2017) και 
βρίσκε επίσης τη νομιμοποίησή της στη δικαιοδοσία 
του αποστολικού αξιώματος, αποστολή του οποίου 
είναι να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο με ένα έγκαιρο και 
συγκεκριμένο τρόπο, να το αναπτύσσει και να το 
κηρύττει. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξομοιωθεί η 
μυστηριακή πρόσβαση στους εκλιπόντες με 
πνευματισμό. Ο πνευματισμός τελικά θεωρεί την 
άλλη όχθη ως ένα μέρος του εδώ κόσμου που μπορεί 
να εξερευνηθεί όπως μια άγνωστη ήπειρος. 
Η Καινή Διαθήκη και η Νεοαποστολική πίστη που 
είναι θεμελιωμένη επάνω σ’ αυτήν, αποδεικνύει μια 
μεγάλη αυτοσυγκράτηση σε ότι αφορά τις εξηγήσεις 
της σχετικά με το σύμπαν των εκλιπόντων. Στόχος δεν 
είναι να ανακαλύψουμε ή να προσφέρουμε απόψεις 
για τη ζωή μετά τον θάνατο. Δεν πρόκειται να γνωρί-
σουμε άλλους κόσμους ή να ανακαλύψουμε την 
κατάσταση των εκλιπόντων κλπ. σε καμία περίπτωση 
δεν υπάρχει ζήτημα ενσωμάτωσης της άλλης όχθης με 
το δικό μας κόσμο και την υποταγή του σε αυτό τον 
τελευταίο. Τη ζήτημα δεν είναι  να ικανοποιηθεί η 
ανθρώπινη περιέργεια, αλλά να εκφραστεί μια 
υπόσχεση σωτηρίας που ταιριάζει με τον ίδιο τρόπο, 
τόσο για τους ζωντανούς, όσο και για τους νεκρούς.  

Τίθενται τώρα δύο ερωτήματα: Σε ποια κατάσταση 
βρίσκονται οι εκλιπόντες; Γιατί χρειάζονται τα 
μυστήρια; 

Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι 
εκλιπόντες; 
Το πρώτο ερώτημα μπορεί να απαντηθεί μόνο με την 
προϋπόθεση ότι θα υπογραμμιστεί η αδιαχώριστη 
οντότητα που αποτελεί τον άνθρωπο: ζωντανός ή 
νεκρός, είναι και παραμένει ο ίδιος. Η ιστορικότητα 
της ανθρώπινης ύπαρξης σίγουρα παύει να υπάρχει 
τη στιγμή του φυσικού θανάτου, παραμένοντας 
ωστόσο ένα συστατικό στοιχείο του πεθαμένου: οι 
σκέψεις του, τα βιώματά του, τα έργα του, οι 
επιτυχίες του και οι αποτυχίες του, αποτελούν μέρος 
του. Η προσωπικότητα του ανθρώπου υφίσταται 
ακόμη και στον θάνατο. Ο εκλιπόντας είναι μοναδικός 
και ο Θεός συνεχίζει να απευθύνεται προς αυτόν. 
Η κατάσταση των ψυχών στην άλλη όχθη ποικίλει σε 
μεγάλο βαθμό· είναι η έκφραση της εγγύτητας ή της 
απόστασης από τον Θεό. Όποια και αν είναι, δεν αλ-
λάζει με τον θάνατο. Οι εκλιπόντες που είναι μακριά 
από τον Θεό, χρειάζονται τη δική μας φροντίδα, την 
διαμεσολάβησή μας. Οι Νεοαποστολικοί χριστιανοί 
έχουν την πεποίθηση ότι η χορήγηση των μυστηρίων 
οδηγεί στην αλλαγή κατάστασης των εκλιπόντων. 
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Προφανώς η ιδέα δεν είναι να βαπτίζονται εκ νέου οι 
εκλιπόντες που δεν ήταν Νεοαποστολικοί ή να 
γίνεται με τέτοιο τρόπο η βάπτιση, ώστε χορηγώντας 
την Αγία Σφράγιση, να γίνουν Νεοαποστολικοί. 
Η Νεοαποστολική πίστη αμφισβητεί την πεποίθηση 
που μοιράζονται πολλοί χριστιανοί, ότι  «ο άνθρωπος 
δεν μπορεί πλέον να αλλάξει στη σχέση του με τον 
Θεό, την οποία υιοθέτησε κατά την διάρκεια της 
ζωής και πλέον δεν είναι δυνατή καμία τροποποίηση, 
επειδή ο θάνατος παγώνει τον άνθρωπο στην 
κατάσταση που βρίσκεται.» Κατά συνέπεια, η ιδέα 
μιας τιμωρίας ή μιας αιώνιας καταδίκης καταλήγει 
να είναι χωρίς αντικείμενο. Εδώ στη γη όπως και 
στην άλλη όχθη, κάθε θετική εξέλιξη έχει ως θεμέλιο 
το γεγονός να στρέφεται ο καθένας προς τον Θεό, 
δηλαδή να πιστεύει σε αυτόν. Επομένως, ακόμη και 
οι εκλιπόντες δεν ξεφεύγουν από την αναγκαιότητα 
να αποδείξουν την πίστη τους. Το θεμέλιο και η 
υποστήριξη της πίστης από την οποία προκύπτει μια 
νέα σχέση με τον Θεό, είναι τα μυστήρια, δηλαδή, το 
βάπτισμα, η Αγία Σφράγιση και η Αγία Κοινωνία. 

Γιατί οι εκλιπόντες χρειάζονται τα 
μυστήρια; 
Η Νεοαποστολική πίστη λέει ότι η ποιότητα του 
χριστιανού θεμελιώνεται επάνω στα μυστήρια και 
ενισχύεται από αυτά. Στο μέτρο αυτό, το βάπτισμα 
με νερό είναι απαραίτητο: Διαμέσου αυτού, ο Θεός 
εγκρίνει  τον άνθρωπο. Για την απόκτηση  της σωτη- 
ρίας, για την ενίσχυση και τη διατήρηση της πίστης, 

είναι απαραίτητη η λήψη των μυστηρίων και, 
σύμφωνα με τη Νεοαποστολική αντίληψη, αυτό  
ισχύει εξ ίσου και για τους ζωντανούς και για τους 
εκλιπόντες.  
Υπογραμμίζοντας και καθιστώντας προφανή τη 
σημασία του Αποστολικού αξιώματος, Η Κατήχηση 
της Νεοαποστολικής Εκκλησίας (9.6.3) εξηγεί το 
εξής: «Η αποστολή που τους ανατέθηκε από τον 
Ιησού Χριστό, είναι να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να 
συγχωρούν τις αμαρτίες και να χορηγούν τα 
μυστήρια, τόσο για τους ζωντανούς, όσο και για τους 
εκλιπόντες. Ενεργούν στη θέση του Ιησού Χριστού 
και εξ ονόματός του. Όπως ο Ιησούς Χριστός 
συμφώνησε να θυσιαστεί εδώ στη γη, είναι επίσης 
επί της γης που οι Απόστολοι κοινοποιούν τη 
σωτηρία. Δεδομένου ότι τα μυστήρια έχουν πάντα 
μια ορατή πτυχή, δεν μπορούν να χορηγούνται, παρά 
μόνο στο πεδίο των ορατών πραγμάτων. Η 
αποτελεσματικότητα των μυστηρίων, τα ουσιαστικά 
τους στοιχεία επικοινωνίας της σωτηρίας, είναι ίδια 
και για τους ζωντανούς και για τους νεκρούς» 
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Σύμπαν των εκλιπόντων 
και πνευματισμός 

 
 
 
Η διαμεσολάβηση και όχι η νεκρομαντεία, η θεία δράση και ενέργεια περισσότερο από 
την ανθρώπινη περιέργεια: Το σύμπαν των εκλιπόντων, όπως το αντιλαμβάνεται η 
Νεοαποστολική Εκκλησία, δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τον πνευματισμό.  

 
 

Ορισμένες φορές η Νεοαποστολική Εκκλησία 
επικρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει 
το σύμπαν των εκλιπόντων, επειδή κατά κάποιο 
τρόπο φαίνεται να παρομοιάζεται με πνευματιστικές 
πρακτικές, ή ακόμη και να αποτελεί μέρος μιας 
σειράς πνευματιστικών αντιλήψεων. Στη συνέχεια, 
θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι η αντίληψή μας 
για το σύμπαν των εκλιπόντων δεν έχει την 
παραμικρή σχέση με τον πνευματισμό. 

Τι είναι ο πνευματισμός; 
Ξεκινώντας, είναι χρήσιμο να τονίσουμε τι είναι ο 
πνευματισμός. Ο πνευματισμός βασίζεται στην αρχή 
ότι υπάρχει ένα άλλος κόσμος, μια άλλη πλευρά, 
όπου κυρίως βρίσκονται οι ψυχές των εκλιπόντων. 
Αυτή η πρώτη υπόθεση είναι κοινή στον 
πνευματισμό και σε πολλές αρχαίες και σύγχρονες 
θρησκείες. Η Νεοαποστολική Εκκλησία υποθέτει 
επίσης ότι υπάρχει μια άλλη πλευρά, μια άλλη όχθη 
όπου βρίσκονται οι ψυχές των εκλιπόντων. Όσο για 
τον πνευματισμό, επεκτείνει αυτή την πρώτη υπόθεση, 

επιβεβαιώνοντας όχι μόνο την ύπαρξη των ψυχών, 
αλλά επίσης και τη δυνατότητα της επαφής μαζί 
τους, κυρίως μέσω των μέντιουμ.  

Παραδείγματα από την Αγία Γραφή 
Η νεκρομαντεία (η επίκληση ή η ανάκριση των 
νεκρών), η οποία αποτελεί βασικό συστατικό του 
πνευματισμού, αναφέρεται ήδη από την Παλαιά Δια-
θήκη, επειδή ο πνευματισμός θα αποτελούσε μέρος 
της θρησκευτικής πρακτικής στο ειδωλολατρικό 
περιβάλλον του Ισραήλ. Για τον λόγο αυτό, η 
νεκρομαντεία, καθώς και η μαντεία, η αστρολογία 
κλπ., απορρίπτονται ρητά στην Παλαιά Διαθήκη, ως 
μορφές ειδωλολατρίας. Έτσι στο Δευτερονόμιο 18:9-
12, διαβάζουμε: «Αφού μπεις μέσα στη γη, που ο 
Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να 
κάνεις σύμφωνα με τα βδελύγματα εκείνων των 
εθνών. Δεν θα βρεθεί σε σένα κανένας, που να 
διαπερνάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από 
τη φωτιά ή που να ασκεί μαντεία ή να είναι 
προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος  ή 
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γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή 
νεκρομάντης. Επειδή, καθένας που τα κάνει αυτά 
είναι βδέλυγμα στον Κύριο· και εξαιτίας αυτών των 
βδελυγμάτων, ο Κύριος ο Θεός σου τούς διώχνει από 
μπροστά σου». 
Θυμόμαστε επίσης την γνωστή ιστορία της μάγισσας 
του Εν-δωρ η οποία, στο αίτημα του Σαούλ να κάνει 
να «ανέβει» το πνεύμα του προφήτη Σαμουήλ (Α’ 
Σαμουήλ 28:7-20). Χρησιμοποιούμε συχνά αυτή την 
ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, για να αποδείξου-
με ότι οι εμφανίσεις των νεκρών ήταν σίγουρα απα-
γορευμένες, αλλά ήταν δυνατές με ανθρώπινη πρω-
τοβουλία. Η αφήγηση αυτή ωστόσο, δεν έχει ως σκο-
πό να δηλώσει ότι είναι δυνατή η επικοινωνία με τους 
νεκρούς, αλλά θέλει περισσότερο να δείξει το πόσο ο 
Σαούλ είχε απομακρυνθεί από τον Θεό. Τελικά, ο 
προφήτης εμφανίστηκε με μόνο σκοπό να εκφράσει 
το γεγονός ότι ο Θεός είχε απορρίψει τον βασιλιά. 

Ο σύγχρονος πνευματισμός 
Στο πέρασμα του χρόνου και κυρίως από το τέλος 
του 17ου αιώνα, δηλαδή από την εποχή του 
Διαφωτισμού, η ιδέα σύμφωνα με την οποία ήταν 
δυνατόν να υπάρξει επικοινωνία με τα πνεύματα ή με 
τους εκλιπόντες, θεωρήθηκε ότι αποκάλυπτε 
δεισιδαιμονίες. Είναι μόνο κατά τον 19ο αιώνα, όταν 
οι άνθρωποι σταμάτησαν να ακολουθούν στα τυφλά 
τον ορθολογισμό του Διαφωτισμού, που επέστρεψαν 
σε αυτές τις πρακτικές. 
Ο σύγχρονος πνευματισμός γεννήθηκε τον 19ο 
αιώνα. Ωστόσο, αν η επίκληση των πνευμάτων ή των 
εκλιπόντων αποτελούσε άλλοτε μέρος μιας θρησκευ-
τικής πρακτικής, ο σύγχρονος πνευματισμός, δεν 
αναφέρεται απαραίτητα μέσα σε ένα θρησκευτικό 
πλαίσιο. Είναι με ένα σχεδόν συστηματικό και 
επιστημονικό τρόπο που ο άνθρωπος προσπαθεί να 
έλθει σε επαφή με τα πνεύματα ή τις ψυχές ανθρώ-
πων που έχουν πεθάνει, όχι μόνο για να αποδείξουν 
ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο, αλλά ότι υπάρχει 
επίσης και ένας άλλος κόσμος που επιδιώκει να τον 
γνωρίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Έτσι ζητεί από 
τους εκλιπόντες να περιγράψουν ποια είναι η 
κατάστασή τους και να πουν τι συμβαίνει σε αυτό 
τον άλλο κόσμο. 
Ο πνευματισμός επιδιώκει να αποδείξει την 
αθανασία της ψυχής ή την ύπαρξη του άλλου κόσμου 
ρωτώντας τους νεκρούς. Έτσι, ο άλλος κόσμος και οι 
ψυχές γίνονται αντικείμενα αναζήτησης για τον 
πνευματισμό. Αποτελούν πλέον αντικείμενο της 
ανθρώπινης περιέργειας. Στο μέτρο αυτό,  δεν 
δίνεται πλέον σημασία στην αντίθεση μεταξύ αυτού 
και του άλλου κόσμου, στην υπέρβαση και στην 
εμμονή. Ο άλλος κόσμος θεωρείται ως ένας αόρατος 
κόσμος όπως ο κόσμος εδώ στην γη, που έχει τους 
ίδιους κανόνες και νόμους με τον υλικό κόσμο. 

Συχνά ο πνευματισμός θεωρείται επίσης ως μια 
εναλλακτική λύση στην χριστιανική θρησκεία, η 
οποία υποτίθεται ότι είναι φυλακισμένη από τα 
δόγματά της και δεν απασχολείται επαρκώς με τα 
όσα αφορούν την άλλη όχθη, τον άλλο κόσμο. 

Η αντίληψή μας για το σύμπαν των εκλι-
πόντων παρομοιάζεται με πνευματισμό; 
Τι σκεπτόμαστε για την μομφή που μας έχει γίνει, ότι 
η δική μας αντίληψη για το σύμπαν των εκλιπόντων 
είναι ένα είδος πνευματισμού ή τουλάχιστον ότι 
σχετίζεται πολύ με αυτόν; Ενώ ο πνευματιστής (ή ο 
νεκρομάντης) διερευνά και ρωτάει τις ψυχές των 
νεκρών για να πληροφορηθεί από αυτές, εμείς δεν 
παραδινόμαστε στο πλαίσιο της προσέγγισής μας με 
το σύμπαν των εκλιπόντων, σε καμία απόπειρα για 
να έλθουμε σε επαφή με τους εκλιπόντες για να 
διερευνήσουμε αυτές ή τη ζωή στην άλλη όχθη. Για 
εμάς, οι εκλιπόντες δεν αποτελούν το αντικείμενο της 
δικής μας ανθρώπινης περιέργειας ή της επιθυμίας 
μας να έχουμε μια γεύση επιστημονικής αναζήτησης. 
Ούτε και θεωρούμε την άλλη όχθη ως ένα αόρατο 
εδώ που θα μπορούσαμε να το διερευνήσουμε 
επιστημονικά, αλλά σεβόμαστε τη διαφορετικότητά 
της και τον απροσδόκητο χαρακτήρα της. 
Σε ότι αφορά το σύμπαν των εκλιπόντων, επιδιώκουμε 
μονάχα ένα στόχο: να καταστήσουμε να απαραίτητα 
για τη σωτηρία μυστήρια προσβάσιμα για τους εκλι-
πόντες. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι οι άνθρωποι που 
ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία αφήνοντας τον 
εαυτό του να καθοδηγείται από ένα ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για την άλλη όχθη, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός 
που χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, στην προκειμένη 
περίπτωση τους Αποστόλους, έτσι ώστε να μυστήρια 
να καθίστανται προσβάσιμα για τις ψυχές των 
εκλιπόντων. Εξάλλου, η ταυτότητα των εκλιπόντων 
που λαμβάνουν τα μυστήρια συμμετέχουν έτσι στη 
σωτηρία παραμένει κρυφή για εμάς. 
Το μόνο πράγμα που καθίσταται προφανές από τη 
δική μας αντίληψη για το σύμπαν των εκλιπόντων, 
είναι η οικουμενικότητα του σχεδίου σωτηρίας του 
Θεού, που περιλαμβάνει τους ζωντανούς και τους 
εκλιπόντες. Η επαφή με τους εκλιπόντες δεν παίζει 
κανένα ρόλο· περισσότερο είναι ζήτημα προσευχής 
προς τον Θεό, ζητώντας του να δώσει χάρη του σε 
εκείνους που δεν έχουν εξαγοραστεί. Μέσω αυτών 
των προσευχών και της αγάπης που μαρτυρούμε στους 
συγχρόνους μας, δείχνουμε στον Θεό ότι δεν νοιαζό-
μαστε μόνο για τη δική μας σωτηρία, ή αυτή των 
ζωντανών, αλλά επίσης και για αυτή των εκλιπόντων. 
Εκεί είναι επίσης η έκφραση της βεβαιότητάς μας ότι 
ζωντανοί και νεκροί αποτελούν μια μεγάλη κοινό-
τητα όντων που εξαρτώνται από τη σωτηρία  και ότι 
η Εκκλησία του Χριστού είναι μια κοινότητα που 
περιλαμβάνει και αγκαλιάζει ζωντανούς και νεκρούς. 
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Ένας νέος αναπληρωτής 
Απόστολος Περιφερείας για 
την Αυστραλία 

 
Από το τέλος Σεπτεμβρίου, ο Πίτερ Σούλτε είναι ο δεύτερος άνθρωπος ποτ είναι 
επικεφαλής του αποστολικού πεδίου δραστηριότητας της Αυστραλίας. Ο 
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ τον χειροτόνησε αρχικά στο αποστολικό 
αξίωμα, κατόπιν τον διόρισε αναπληρωτή Απόστολο Περιφερείας σε αυτό το 
τεράστιο πεδίο δραστηριότητας.  

 
Κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας που 
τέλεσε στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στην 
Μελβούρνη (Αυστραλία), ο Πρωταπόστολος 
χειροτόνησε τον πρεσβύτερο περιφερείας 
Πίτερ Σούλτε στο αξίωμα του Αποστόλου και 
στη συνέχεια τον όρισε αναπληρωτή 
Απόστολο Περιφερείας.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα σημαντικό βήμα!» 
Είναι με αυτά τα λόγια που ο επικεφαλής της 
Εκκλησίας απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον Πίτερ 
Σούλτε, ο οποίος ανέλαβε και εξασφάλισε την ευθύνη 
για τη δυτική περιοχή της Αυστραλίας, επί πολλά 
χρόνια ως πρεσβύτερος περιφερείας. Ο Πρωταπό-
στολος πρόσθεσε ότι ήξερε τέλεια το τι ένοιωθε 
εκείνες τις στιγμές. 
14 χρόνια πιο πριν και αυτός επίσης είχε κληθεί, ως 
πρεσβύτερος περιφερείας την εποχή εκείνη, να 
παρουσιαστεί στο βήμα για να χειροτονηθεί κατ’ 
αρχήν στο αποστολικό αξίωμα, και κατόπιν να 
υποστηρίξει τον δικό του Απόστολο Περιφερείας με 
την ιδιότητα του αναπληρωτή. «Είμαι ωστόσο σε 
θέση να σε παρηγορήσω με αυτά τα λόγια: Μη 
φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου!» Ο Πρόεδρος της 
Εκκλησίας τον διαβεβαίωσε ότι θα αισθάνεται τη 
δύναμη του Θεού και τις προσευχές των πιστών της 
τεράστιας χώρας του.  

Αγάπη πριν την 
καθοδήγηση 
Με την ιδιότητα του Αποστόλου και 
του αναπληρωτή Αποστόλου Περι-
φερείας, θα πρέπει κατ’ αρχήν να 
γνωρίζει τους αδελφούς και τις 
αδελφές του και να τους αγαπά. 
«Κατόπιν θα μάθεις να καθοδηγείς 
την Εκκλησία και να βαδίζεις μπρο-
στά από τις κοινότητες αυτής της 
περιοχής του πλανήτη». Το 
καθήκον σου θα είναι εύκολο,  συνέ- 

χισε, επειδή έχει ένα Απόστολο Περιφερείας να εμπι-
στεύεται και θα μπορεί να τον μιμηθεί με ζήλο.. 

Ένας άνθρωπος της πίστης 
Ο Πίτερ Σούλτε (*1963) ζει στη Σαρίνα του 
Κουήνσλαντ. Αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας, 
θα είναι ο άμεσος διάδοχος του σημερινού Αποστόλου 
Περιφερείας. «Νοιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που 
είμαι σε θέση να επαληθεύσω τη διαρκή παρουσία του 
Θεού στο πλάι μου, σε όλα όσα έχω ζήσει», λέει ο 
τελευταίος. «Το ίδιο είναι και με αυτή τη αλλαγή που 
ζητήθηκε επί μακρόν με προσευχή: τοποθετήθηκε 
κάτω από την αιγίδα της ευλογίας του Κυρίου.» Ο 
Πίτερ Σούλτε είναι ένας πιστός άνθρωπος, ένας 
ισχυρός άνδρας, όπως τον περιγράφει ο Απόστολος 
Περιφερείας Άντερσεν. Θα είναι υπεύθυνος για μια 
μεγάλη περιφέρεια και θα το κάνει με την ηρεμία και  
την βαρύτητα που τον διακρίνει. Επιθυμεί η μετάβαση 
αυτή να γίνει τελείως απρόσκοπτα. 

24 

 



25 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ community  01/2018  

     

 Φ
ω

το
γρ

αφ
ία

: Δ
ιεθ

νή
ς 

Ν
.Ε

. 

 
 
 

nacmaps  – εφαρμογή για την 
αναζήτηση των κοινοτήτων 

 
 
Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 60 000 κοινότητες. Όποιος ταξιδεύει πολύ, θα ανακαλύψει 
μερικές από αυτές. Κανείς όμως δεν μπορεί να θυμάται όλες τις διευθύνσεις, αλλά αυτό 
δεν είναι πλέον απαραίτητο. Για τους χρήστες smartphone, υπάρχει πλέον μια εύκολη 
λύση: nacmaps. 

 
 

Η νέα εφαρμογή καθιστά εύκολη την προβολή των 
κοινοτήτων, ξεκινώντας από το όνομα μιας πόλης ή 
διαμέσου της δεύτερης λειτουργίας, «κοντά στο…». 

Οι ενημερωμένες συντεταγμένες 
Η νέα εφαρμογή της Νεοαποστολικής Εκκλησίας 
βασίζεται στις διευθύνσεις των κοινοτήτων που 
ενημερώνονται καθημερινά. Οι συγχωνεύσεις 
κοινοτήτων, η δημιουργία κοινοτήτων, μια πρόσφατα 
προσβάσιμη για άτομα με αναπηρίες κοινότητα – τα 
πάντα αναφέρονται με λεπτομέρειες στην εφαρμογή, 
λίγες μόνον ώρες μετά την κάθε αλλαγή. Ήδη πολλές 
χώρες είναι εγγεγραμμένες στην βάση δεδομένων και 
ακολουθούν και άλλες ακόμη. Τα δεδομένα είναι 
επίσης προσβάσιμα και χωρίς σύνδεση στο 
διαδίκτυο, δηλαδή εκτός σύνδεσης.   

Μια επαφή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή τηλεφώνου 
Εάν είναι διαθέσιμα στην βάση δεδομένων τα e-mail 
και οι τηλεφωνικοί αριθμοί των κοινοτήτων, τότε 
εμφανίζονται επίσης στην εφαρμογή. 
Είναι αρκετό ένα κλικ στην οθόνη για 
να δημιουργηθεί η επαφή με το σωστό 
άτομο επιλέγοντας e-mail ή αριθμό 
τηλεφώνου. 

Πλοήγηση και ιστοσελίδες 
των κοινοτήτων 
Βρήκατε τη σωστή κοινότητα; Ένα κλικ 
στη σύνδεση «Προγραμματισμός 
διαδρομής» και η εφαρμογή ξεκινά την 
περιήγηση μέσω της εφαρμογής 
χαρτών, Google Maps ή της δικής σας 
εφαρμογής πλοήγησης. 

Και αν η κοινότητα διαθέτει τη δική της ιστοσελίδα, 
που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, αυτή θα 
καταχωρείται στη σελίδα των κοινοτήτων της 
εφαρμογής και θα είναι προσβάσιμη χάρη σε ένα 
μόνο κλικ. 

Μια εφαρμογή ανάμεσα σε πολλές άλλες 
Το «nacmaps» είναι η τέταρτη εφαρμογή της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας και μπορεί να 
μεταφορτωθεί δωρεάν από τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα iTunes (iOS) και Google (Android). 
Εκτός από την εφαρμογή «nacmaps», η 
Νεοαποστολική Εκκλησία προτείνει επίσης μια 
εφαρμογή που είναι αφιερωμένη σε δραστηριότητες 
και πληροφορίες της Εκκλησίας («nacnews» για iOS 
και Android), μια εφαρμογή αφιερωμένη στην 
Κατήχηση («naccatechism» για iOS και Android) και 
μια εφαρμογή αφιερωμένη στην Κατήχηση με 
ερωτήσεις και απαντήσεις («nacfaq» για iOS και 
Android). Όλες αυτές οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες 
δωρεάν.

 
Δείτε όλες τις κοντινές σε εσάς 

κοινότητες, ή αναζητείστε μια συγκεκριμένη 
κοινότητα  – τώρα πλέον είναι πολύ εύκολο  

με το  «nacmaps» 
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«Αντίο Χρισάντρα !» 
– Μια καθημερινή τραγωδία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Χρισάντρα πέθανε. Η υπεύθυνη της νεολαίας 
έπεσε νεκρή  κάτω από τις σφαίρες μιας βολής 
από πολλές ριπές πυροβολισμών. Μια τραγωδία 
από αυτές που εκτυλίσσονται καθημερινά σε 
ορισμένες περιοχές της Νότιας Αφρικής. Τι 
σημαίνει το γεγονός να ζει κάποιος την πίστη του 
μέσα στην φτώχεια και την βία; – Ακολουθεί μια 
πρώτη προσέγγιση. 

 
Σάββατο 12 Αυγούστου 2017, περίπου στις 6 το 
απόγευμα: Η Χρισάντρα Όπερμαν μόλις επέστρεψε 
από την έξοδο με τη νεολαία στο Ruyterwacht. Η νέα 
γυναίκα, ηλικίας 30 ετών, βγήκε για μερικές στιγμές 
από το σπίτι της για να δανείσει ένα «ποτζί»  (μικρή 
κατσαρόλα) σε μία φίλη. Ο πατέρας της άκουσε τους 
πυροβολισμούς. Βγαίνοντας στο δρόμο βρήκε την 
κόρη του με μια τρύπα στο κεφάλι. Πέθανε λίγο 
αργότερα στο νοσοκομείο. 
Μύδια; Όχι, θαλασσινά σαλιγκάρια: πιο συγκεκριμέ-
να, αλιωτίδες (αυτιά της θάλασσας, είδος πεταλίδας), 
μια λιχουδιά, ουσιαστικά στην Ασία – ο νέος «λευκός 
χρυσός» της Νότιας Αφρικής, που είναι προστατευ-
μένος αλλά συλλέγεται παράνομα. Η αστυνομία είχε 
κατασχέσει ένα φορτίο, προϊόν λαθρεμπορίου, αξίας 
τουλάχιστον 600.000 αμερικανικών δολαρίων, σε 
μια αστυνομική επιχείρηση στο προάστιο Μπίσοπ 
Λαβίς της πόλης του Ακρωτηρίου. Οι επιτηρητές της 
τάξης άρχισαν την επίθεση. Στην αρχή με 
πετροπόλεμο, κατόπιν άρχισαν να πέφτουν πέτρες 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια από τις σφαίρες 
αυτές χτύπησε την Χρισάντρα.  

«Η Χρισάντρα ήταν αγαπητή σε όλους και είχε μια 
θετική επιρροή σε όλους όσους την γνώριζαν», 
διηγείται η μητέρα της. Περίπου 800 πρόσωπα ήταν 
παρόντα στη νεκρώσιμη ακολουθία που 
πραγματοποιήθηκε στη Νεοαποστολική Εκκλησία 
της Νετρέγκ.  «Είχε μια όμορφη ψυχή», αφηγείται ο 
σύμβουλος περιφερείας Άνγκους Μακ Κένζι. Το 
τελευταίο μήνυμα της Χρισάντρα στο Facebook  
είναι από τους Φιλιππησίους 4:19: «Ο δε Θεός μου 
θα εκπληρώσει κάθε ανάγκη σας, σύμφωνα με τον 
πλούτο του, με δόξα, διαμέσου τού Ιησού Χριστού». 

Το κακό σε αριθμούς 
Η Κούρτνεϋ, δολοφονήθηκε στις 5 Μαρτίου 2017. Η 
Σαρνίλ, οκτώ ετών, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς 
που προέρχονταν από ένα αυτοκίνητο που περνούσε 
από κοντά της, στις 11 Δεκεμβρίου 2016. Ο Σέλβιν, 
μαχαιρώθηκε στις  31 Μαΐου 2017. Ο Ντένζιλ, η 
Χρισάντρα, ο Σαντουίν, πυροβολήθηκε, πυροβολή-
θηκε, πυροβολήθηκε. Ο κατάλογος των θυμάτων βίας 
μεταξύ Μαϊου 2016 και Αυγούστου 2017 αναφέρει 
24 ονόματα – μόνο μεταξύ των μελών της Εκκλησίας 
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Αυτές οι αλιωτίδες, αξίας περισσότερο από 600. 000 δολάρια 
Αμερικής,  κατασχέθηκαν σε μια αστυνομική επιδρομή. 

 

 
 

 
της περιφέρειας του επισκόπου Άλβιν Βίττεν. 
Περισσότεροι από τους μισούς ήταν κάτω των 20 και 
μόνον ένας από αυτούς περισσότερο από 30 ετών. 
Μια διάρρηξη κάθε τρία λεπτά, μια επίθεση κάθε 
πέντε λεπτά και μια δολοφονία κάθε 30 λεπτά: το 
ποσοστό εγκληματικότητας στη Νότια Αφρική είναι 
από τα υψηλότερα στον κόσμο. Ελάχιστες χώρες 
στον κόσμο έχουν τόσο άνιση και κακή κατανομή 
εισοδήματος. Η φτώχεια συσσωρεύεται στις πόλεις, 
στους οικισμούς που χρονολογούνται από την εποχή 
του φυλετικού διαχωρισμού. Το ποσοστό ανεργίας 
υπερβαίνει το 60 τοις εκατό. 

Η ιδιαίτερη ιδιοκτησία του Θεού 
«24/7» – να είστε σε εγρήγορση κάθε στιγμή, αυτή 
είναι η στρατηγική επιβίωσης των κατοίκων των 
δήμων. Ο Απόστολος Πίτερ Λάμπερτ, που ήταν 
καλεσμένος κατά την Ημέρα Νεολαίας 2016 στην 
Φρανκφούρτη (Γερμανία), την περιέγραψε ως εξής: 
Η κοινοτική ζωή σε ένα περιορισμένο χώρο, οι 
ηγέτες των συμμοριών και οι βαρόνοι των 
ναρκωτικών που κυριαρχούν στη συνοικία, 
εμπλέκονται σε αγώνες εξουσίας. Όταν το πρωί τα 
παιδιά φεύγουν για το σχολείο, οι γονείς τους δεν 
ξέρουν αν θα ξαναδούν τα μικρά τους. Και η 
διαδρομή για την εκκλησία, είναι και αυτή επίσης 
επικίνδυνη, κυρίως αν διασχίζει ένα σύνορο μεταξύ 
δύο εχθρικών συμμοριών. 
«Η ιδιαίτερη ιδιοκτησία του επουράνιου Πατέρα» – 
είναι ο τίτλος ενός ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε 
τον Φεβρουάριο του 2015. Κοινότητες που ανήκουν 
σε τρεις διαφορετικές μητροπόλεις περιγράφουν τη 
ζωή μέσα στην βία: κοινότητες παραμένουν μέσα 
στην εκκλησία ακόμη και μετά το τέλος της θείας 
λειτουργίας, επειδή έξω πέφτουν πυροβολισμοί· 
γκάνγκστερ εισβάλλουν σε εκκλησίες αναζητώντας 
εχθρούς, ενώ αδελφοί και αδελφές πεθαίνουν με 
βίαιο τρόπο ως αθώα θύματα, αλλά επίσης και 
κάποιες φορές ως μέλη συμμοριών. 

 

 

 
 

Επίσκεψη για τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της Χρισάντρα 

«Safety first» («Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια») αυτό 
είναι το σύνθημα των υπευθύνων: Εάν οι μάχες αναγ-
γέλλονται, οι θείες λειτουργίες μειώνονται ή ακυρώ-
νονται εντελώς. Όταν οι κοινότητες δεν μπορούν να 
συναθροίζονται αρκετές φορές, οι αδελφοί υπηρεσίας 
καταλήγουν να πραγματοποιούν κατ’ οίκον θείες λει-
τουργίες. Προβλέπεται επιπλέον ότι οι δραστηριότη-
τες που οργανώνονται στην εκκλησία να λήγουν αν 
είναι αυτό δυνατόν πριν τις πέντε το απόγευμα. 
Επειδή αυτή είναι συνήθως η ώρα που οι συμμορίες 
αρχίζουν να πολεμούν μεταξύ τους. 

Ένα ασφαλές καταφύγιο 
Εθισμός σε ναρκωτικά, βιασμοί, δολοφονίες – ένα 
ακραίο περιβάλλον για τους υπεύθυνους ποιμαντικής 
φροντίδας. «Ξέρω τι έχετε δει», δήλωσε ο Πρωταπό-
στολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ στο τέλος του 2016 σε μια 
εκκλησία γεμάτη καθοδηγητές. Οι άνθρωποι του 
Θεού δάκρυσαν. Η εκκλησία του  «Λέιντεν Κέντρο» 
βρίσκεται στο Ντελφτ, ένα δήμο με υψηλή 
εγκληματικότητα. 
Ένας οίκος του Θεού που κατά την διάρκεια της εβδο-
μάδας είναι γυμναστήριο. Ασφαλές καταφύγιο, κυρί-
ως για τα  300 παιδιά που έρχονται καθημερινά να φά-
νε και να επωφεληθούν από την βοήθεια για τα καθή-
κοντά τους. «Είναι μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν 
να γνωρίζουν ένα καλύτερο δρόμο, όπου λαμβάνουν 
τα μέσα να ζουν με τα καθημερινά τους τραύματα», 
διηγείται η Ούρσουλα Π. Σμιθ, μέλος της Νεοαπο-
στολικής φιλανθρωπικής οργάνωσης «Masakhe». 
Ο Νοτιοαφρικανός Απόστολος Περιφερείας Τζον Λ. 
Κρίελ βλέπει το βλέπει ως πρότυπο για όλες τις κοι-
νότητες: «Επιθυμητό θα ήταν, κάθε εκκλησία να 
μπορεί να διαθέτει ένα τέτοιο δημιουργικό χώρο», 
γράφει στο άρθρο του για το νέο Αλμανάκ «Η Οικο-
γένειά μας» 2018 (μόνο στα Γερμανικά). Ωστόσο, τα 
περιορισμένα οικονομικά μέσα καθιστούν το σχέδιο 
αυτό αδύνατο. Παρ’ όλα αυτά: Κάθε κοινότητα, ανε-
ξαίρετα, μπορεί να είναι ένα καταφύγιο για πρόσωπα 
με πνευματική δυσφορία.  
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     Θείες λειτουργίες σε μεγάλο   
 υψόμετρο, στα Ιμαλάια 
 
Είναι από τις υψηλότερες Νεοαποστολικές κοινότητες στα Ιμαλάια: Η Γκανκούλα (2151 
μέτρα) και η Ναουγκαόν (1435 μέτρα). Η καθημερινή ζωή, η κινητικότητα, αλλά και οι θείες 
λειτουργίες αποτελούν ένα κόσμο από μόνες τους. 

 
Οι δύο κοινότητες της Βόρειας Ινδίας, στα σύνορα με 
το Θιβέτ, που απαριθμούν 35 αδελφούς και αδελφές, 
εξυπηρετούνται από τρεις ιερείς. Οι κοινότητες της 
Γκανκούλα, στην περιφέρεια Ουταράχαντ και της 
Ναουγκαόν, στην περιφέρεια Γκερβάλ, αποτελούν 
μέρος του ίδιου πεδίου αποστολικής δραστηριότητας 
που εκτείνεται σε μήκος 1500 χιλιομέτρων. Απαι-
τούνται πτήσης μέχρι την πρωτεύουσα, Δελχί, και 850 
μέχρι το Έβερεστ, το ψηλότερο βουνό του κόσμου. 
Στο σύνολο της περιοχής αυτής, οι χριστιανοί ζουν 
σε μικρές κοινότητες, που είναι αρκετά απομακρυ-
σμένες μεταξύ τους και είναι προσβάσιμες με 
δυσκολία. Οι κάτοικοι εδώ μιλούν την γλώσσα Χιντί, 
που είναι επίσης η γλώσσα που χρησιμοποιείται για 
την τέλεση των Νεοαποστολικών θείων λειτουργιών.  

Βρίσκοντας κοινότητες χάρη στις 
συντεταγμένες του GPS 
Το Google Earth παρέχει δορυφορικές εικόνες της 
περιοχής αυτής, αλλά το οδικό δίκτυο δεν 
παρουσιάζεται σε όλη του την πληρότητα σε αυτή τη 
ζώνη. Παρ’ όλα αυτά, οι κοινότητες είναι εύκολο και 
γρήγορο να βρεθούν χάρη στις συντεταγμένες του 
GPS – σε κάθε περίπτωση στο διαδίκτυο: Γκανκούλα, 
30.175297/78.907718, και Ναουγκαόν, 30.14666667 
/78.94166667. Ευτυχώς, οι αδελφοί και οι αδελφές 
που ζουν εκεί, είναι εξοικειωμένοι με το πραγματικό 
οδικό δίκτυο: για να διασχίσουν τα πέντε χιλιόμετρα 
σε ευθεία, χρειάζονται περίπου 3 ώρες διαδρομή, για 
μια απόσταση 40 χιλιομέτρων σε ορεινά μονοπάτια. 
Στο δρόμο τους πρέπει επίσης να διασχίζουν δύο 
βουνοκορφές. 
Οι κάτοικοι ζουν από την γεωργία και τα περισσότερα 
νοικοκυριά διαθέτουν τα δικά τους κοπάδια. Εκείνοι 
που δεν εργάζονται στα χωράφια, πρέπει να μαζεύουν 

καυσόξυλα στο δάσος για να εξασφαλίζουν τη διαβί-
ωσή τους. Ορισμένοι από αυτούς ζουν επίσης από 
τον τουρισμό: με ξενώνες ή με ενοικιάσεις Τζιπ. Οι 
προσκυνητές που μεταβαίνουν στις πόλεις-ναούς  
Μπατρινάθ και Κεντρινάθ και οι ταξιδιώτες που 
επισκέπτονται το βουνό είναι πολυάριθμοι. 

Ένα ταξίδι με αεροπλάνο, με 
αυτοκίνητο και με τα πόδια 
Και ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Δαυίδ 
Ντεβαράζ έπρεπε επίσης να χρησιμοποιήσει τα ορεινά 
μονοπάτια. Τελευταία φορά που επισκέφτηκε τους 
αδελφούς και τις αδελφές του στα βουνά ήταν τον 
Μάρτιο του 2017. «Το έδαφος είναι ανελέητο. Η 
ανάβαση με τα πόδια είναι η μόνη πρόσβαση σε αυτή 
τη γωνιά των Ιμαλαΐων», αφηγήθηκε κατά την 
επιστροφή του. Επισκέφτηκε τέσσερις κοινότητες, 
τέλεσε δύο θείες λειτουργίες, διοργάνωσε ένα 
σεμινάριο και βέβαια διατήρησε την κοινωνία. 
Ωστόσο, πριν από αυτή την τελευταία αρκετά 
απότομη ανάβαση, έπρεπε κατ’ αρχήν να διασχίσει, 
2500 με αρκετές πτήσεις και να ταξιδέψει επτά ώρες 
με αυτοκίνητο σε δρόμους γεμάτους στροφές σε αυτή 
την ορεινή περιοχή. 
«Στο κέντρο του λίκνου του Ινδουισμού και περιβαλ-
λόμενες από ινδουιστικούς τόπους προσκυνήματος, 
οι κοινότητες δεν έχουν ένα εύκολο καθεστώς. Είναι 
ένα θαύμα της χάρης του Θεού», εξηγεί ο Δαυίδ 
Ντεβαράζ αναπολώντας την πίστη που διέκρινε κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού του. Οι κοινότητες στα 
Ιμαλάια δημιουργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1980 
από τον Απόστολο Ραμ Σαχάε (1932-1986) και είναι 
μικρές χριστιανικές νησίδες σε μια χώρα όπου οι 
κάτοικοι προσδιορίζονται στην πλειοψηφία τους ως 
Ινδουιστές και πιστοί του Ισλάμ.
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Ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Δαυίδ Ντεβαράζ, καθ’ οδόν για την 
τέλεση θείων λειτουργιών και συναντήσεις με τους αδελφούς και τις αδελφές 

 

 
 

 
 
 

Στη στέγη του κόσμου 
Ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Ντεβαράζ 
είναι συνεπαρμένος και πολύ συγκινημένος επίσης: 
«Περιτριγυρισμένος από την ωραιότερη φύση του 
κόσμου, στη «στέγη του κόσμου» και στην αγκαλιά 
των αδελφών που τον πρόσμεναν, ήταν μια πολύ 
ξεχωριστή εορτή. Αδιανόητη! Από εδώ και στο εξής, 
αισθάνομαι ακόμη περισσότερο την αναγκαιότητα να 
βοηθήσω τους αδελφούς και τις αδελφές μου, να 
είναι σε στενή σύνδεση με τους αδελφούς υπηρεσίας 
και να έχουν τις απαραίτητες πνευματικές δυνάμεις 
για να ζουν την πίστη τους». Ενίσχυση των αδελφών 
υπηρεσίας στην αποστολή τους, οικοδόμηση 
κοινοτήτων, να τώρα τα επόμενα βήματα, εξηγεί ο 
αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Ντεβαράζ. 

Θείες λειτουργίες, ένα σεμινάριο και κατ’ 
οίκον επισκέψεις 
Είναι επάνω σε «ελικοειδείς ορεινούς δρόμους», όπως 
παρατηρεί ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας 
Ντεβαράζ, που συνεχίζεται το ταξίδι μετά το τέλος της 
θείας  λειτουργίας  στην  Γκανκούλα, με κατεύθυνση  

την πρώτη κοινότητα που δημιουργήθηκε στην 
περιοχή, στη Ναουγκαόν. Εκεί πραγματοποίησε ένα 
σεμινάριο για τους εκπαιδευτές και τέλεσε μια θεία 
λειτουργία, χορηγώντας το Άγιο Βάπτισμα με νερό 
και την Αγία Σφράγιση. Κατόπιν, τα μέλη της 
κοινότητας επέμειναν να τα επισκεφτεί ο Απόστολος 
στα σπίτια τους. Για να το κάνει αυτό, η ομάδα των 
ταξιδιωτών έπρεπε να περάσει από την μία πλαγιά 
στην άλλη. Για τους ντόπιους ήταν κάτι χωρίς 
ιδιαίτερη δυσκολία· για τους κατοίκους της πόλης 
αντίθετα, επρόκειτο για ένα δύσκολο καθήκον κατά 
την διάρκεια αυτού του σύντομου δρόμου, αφηγείται 
ο Απόστολος στις ταξιδιωτικές του σημειώσεις. 
Ο Απόστολος Ντεβαράζ έκανε επίσης και κατ’ οίκον 
επισκέψεις στο Ποκαρί, ένα μικρό χωριό όπου ζουν 
τρεις Νεοαποστολικές οικογένειες. Έφτασε έγκαιρα: 
«Ήταν στην μέση της εβδομάδας, ένα πρωί όταν τα 
παιδιά ήταν στο σχολείο και όπου ο τοπικός ιερέας 
είχε μόλις εισαχθεί σε νοσοκομείο», αναφέρει ο 
Απόστολος. Επισκέφτηκε τους αδελφούς και τις 
αδελφές του και τους παρηγόρησε. Ήταν η πρώτη 
επίσκεψη ενός αναπληρωτή Αποστόλου Περιφερείας 
στην περιοχή αυτή. 
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Διακήρυξη του Ευαγγελίου 
στους δρόμους 

 
Η δόξα του Θεού δεν εκφράζεται μόνο σιωπηλά. Το τραγούδι, ο χορός, η μουσική και η αφήγηση 
του Ευαγγελίου, όλα αυτά είναι τρόποι για να δοξάζεται και να λατρεύεται ο Θεός. Οι αδελφοί και 
οι αδελφές μας δίνουν το παράδειγμα. Ας ρίξουμε ένα βλέμμα σε τρεις αφρικανικές χώρες.  

 
 

 
 
 
 

Περισσότεροι από 400 νέοι συναθροίστηκαν στο 
Ασαμάτο/Οσισιόμα (Νιγηρία) για ψυχαγωγικό χρόνο 
στους κόλπους της νεολαίας. Μαζί με τον Απόστολο 
Χίμα Οκπάρα Ιμπέκβε, τέλεσαν μια θεία λειτουργία, 
όπου μπόρεσαν να ζήσουν τη στιγμή όπου νέοι 
αδελφοί προερχόμενοι από τις τάξεις τους χειροτονή-
θηκαν σε αξίωμα και μίλησαν πολύ για την πίστη 
τους. Οι νέοι, που προέρχονταν από 18 Νεοαποστο-
λικές περιφέρειες, μπόρεσαν επίσης να βιώσουν την 
εμπειρία της κοινωνίας με διάφορες αθλητικές δρα-
στηριότητες, παίζοντας ομαδικά μουσική, συμμετέ-
χοντας σε ένα κουίζ από την Αγία Γραφή και σε 
μερικές διαλέξεις. 

Ο Μπράιτ Σαμουήλ, ένας νέος αδελφός στην πίστη, 
συνόψισε το τριήμερο πρόγραμμα στη Δυτική 
Αφρική: «Ήμουν πολύ ευτυχισμένος που συνάντησα 
πολλούς αδελφούς και αδελφές εν Χριστώ, που 
προέρχονται από διαφορετικές περιφέρειες. Η 
συνάντηση αυτή ήταν με απλά λόγια πολύ σπουδαία!» 

Επιπλέον οι νέοι και οι νέες εκμεταλλεύτηκαν όλον 
αυτό τον χρόνο που ήταν μαζί για να δώσουν 
μαρτυρία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, 
προσεγγίζοντας ανθρώπους στους δρόμους των 
πόλεων και των χωριών που υπήρχαν τριγύρω.  
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Όταν οι δρόμοι είναι 
μεγάλοι σε μήκος … 

Συμβαίνει κάποιες φορές ο δρόμος προς την θεία λειτουργία να είναι μακρύς και επώδυ-
νος. Οι δρόμοι ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχουν πάντα παντού στον κόσμο. 
Τότε, σύνθημα είναι το ακόλουθο: Τόσο μακριά όσο μπορούν να μας πάνε τα πόδια μας. 

 
 

 
 
 
 

Bornéo: Στην Βόρνεο, ο Απόστολος Σαμουήλ 
Χαντιβιντάγκντο τέλεσε οκτώ θείες λειτουργίες σε 
μία εβδομάδα. Για τον λόγο αυτό ταξίδεψε με πλοίο, 
αυτοκίνητο ή αεροπλάνο· πραγματικά, στο «νησί 
των χιλίων ποταμών», όνομα που χαρακτηρίζει την 
Βόρνεο, οι δρόμοι είναι μεγάλοι σε μήκος. Η Βόρνεο, 
το τρίτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, μετά την 
Γροιλανδία και τη Νέα Γουινέα, χωρίζεται σε τρία 
κράτη: το Σουλτανάτο του Μπρουνέι που βρίσκεται 
στα βορειοανατολικά, στην Μαλαισία στον Βορρά 
και τη Δύση και στην Ινδονησία, στο κάτω μέρος του 
νησιού. Το όνομα που έχουν δώσει οι Ινδονήσιοι σε 
αυτό το τμήμα του νησιού, είναι Καλιμαντάν.  
Το ταξίδι του Αποστόλου ξεκίνησε από την κοινότη-
τα της Μουάρα, στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι, στα 
βορειοανατολικά του νησιού Η Νεοαποστολική 
Εκκλησία εκεί δεν είναι ακόμη αναγνωρισμένη από 
το κράτος, για τον λόγο αυτό η κοινότητα 
συναθροίζεται σε ένα ενοικιαζόμενο χώρο. Κατόπιν 
ο Απόστολος συνέχισε το ταξίδι του στην Μαλαισία, 
όπου τέλεσε αρκετές θείες λειτουργίες στις δύο 
επαρχίες της Μαλαισίας που βρίσκονται σε αυτό το 
νησί. Η θεία λειτουργία που έκλεισε το εβδομαδιαίο 
αυτό ταξίδι τελέστηκε στην κοινότητα Ποντιανάκ, 
στο Καλιμαντάν. 
Argentine: Εγκαίνια μιας εκκλησίας στην Κονκορ-
δία, με στόχο να κερδηθούν αρκετά χιλιόμετρα ταξι-
διού. Στην επαρχία Έντρε Ρίος, που απέχει περισσότε-  

ρα από 400 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, ο 
Απόστολος Ζεράρντο Ζανότι, εγκαινίασσε ένα νέο 
τόπο λατρείας στην Κονκόρντια, στις 6 Αυγούστου 
2017. Ήταν μια μεγάλη χαρά για τη συνενωμένη 
κοινότητα, η οποία επωφελείται πλέον από το δικό 
της Οίκο του Θεού. 130 επισκέπτες μετακινήθηκαν, 
μεταξύ τους επίσης ένας γείτονας της νέας 
εκκλησίας. Σύμφωνα με τα λόγια του, ο τόπος αυτός 
έχει βιώσει μεγάλη θλίψη, αλλά τώρα, με την 
οικοδόμηση της νέας εκκλησίας, η χαρά επέστρεψε. 
Αζερμπαϊζάν και Γεωργία: Οι δύο κοινότητες σε 
αυτές τις δύο χώρες του Καυκάσου είναι πολύ 
απομακρυσμένες και οι μεγάλοι σε μήκος δρόμοι που 
διασχίζονται για τη συμμετοχή στις θείες λειτουργίες, 
είναι συχνά οδυνηροί για τα μέλη των κοινοτήτων 
αυτών. Ο Απόστολος Περιφερείας Ράινερ Στορκ επι-
σκέφτηκε αυτές τις δύο χώρες κατά το ποιμαντικό του 
ταξίδι στα μέσα του Αυγούστου. Στην πρωτεύουσα 
της Γεωργίας Τιφλίδα, ο πρεσβύτερος περιφερείας 
Πίτερ Ουγκρίμοβ συνταξιοδοτήθηκε. Για περισσότερα 
από είκοσι χρόνια, ο υπεύθυνος της περιφέρειας υπο-
στήριξε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της Νεοαπο-
στολικής Εκκλησίας στη Γεωργία. Εν τω μεταξύ, 
είναι ήδη 75 ετών και έχει ξεπεράσει ήδη κατά πολύ 
την ηλικία συνταξιοδότησης. Για τα δέκα τελευταία 
χρόνια, υπήρξε υπεύθυνος περιφερείας των κοινοτή-
των της Γεωργίας και, από το 2012, υπηρέτησε 
επιπλέον και τις κοινότητες του Αζερμπαϊζάν. 
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Η κοπή της Βασιλόπιτας για το 2018 
Όπως είναι γνωστό, στον τόπο μας υπάρχει το έθιμο 
της Βασιλόπιτας, του γλυκού που κόβεται στην αρχή 
του κάθε χρόνου. Συνήθως η κοπή της πίτας αυτής 
πραγματοποιείται στην κοινότητά μας αμέσως μετά 
την πρωτοχρονιάτικη θεία λειτουργία. Εφέτος όμως, 
επειδή λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 
21 Ιανουαρίου 2018 θα μας υπηρετούσε ο Ευαγγελι-
στής Περιφερείας Γιούργκεν Κιούζεμπεργκ, ήταν για 
μας η ευκαιρία να ζήσουμε μια εορταστική θεία 
λειτουργία για καλεσμένους, όχι μόνο η κοινότητα, 
αλλά και οι πολλοί καλεσμένοι που συμμετείχαν σε 
αυτή, αλλά και στην όμορφη εορτή που ακολούθησε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλεσμένη στην θεία λειτουργία με τον Ευαγγελιστή Περιφερείας 
Κιούζεμπεργκ ήταν και η χριστιανική κοινότητα των Ινδονησίων 
της Αθήνας, η οποία συνέβαλε στην εορταστική ατμόσφαιρα με 
ύμνους, στο τέλος της θείας λειτουργίας. 

Ο λόγος με τον οποίο μας υπηρέτησε ο Ευαγγελιστής 
Περιφερείας Γιούργκεν ήταν από τις Πράξεις των 
Αποστόλων 4:12 «Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός 
άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δο-
σμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώ-
πους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε». Οι 
σκέψεις του υπηρέτη του Κυρίου εντυπώθηκαν βαθιά 
στις καρδιές όλων των παρισταμένων, μέσα στην 
όμορφη ατμόσφαιρα που επικρατούσε κατά την 
διάρκεια της θείας λειτουργίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό για την βασιλόπιτα του 2018 είναι 
το σύνθημα του Πρωταποστόλου μας για αυτό τον χρόνο.  

Ακολούθησε η κοπή της πίτας και ένα πρόγευμα που 
έδωσε σε όλους την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτε- 
ρα με τους καλεσμένους μας να συζητήσουμε και να 
ανταλλάξουμε όμορφες σκέψεις. Ήταν μια πολύ όμορ-
φη εμπειρία και έτσι ζήσαμε κάτι το ανεπανάληπτο. 

  
Φύγαμε όλοι πολύ ευχαριστημένοι, αποκομίζοντας 
άριστες εντυπώσεις Ήταν μια εκδήλωση που  αποτέλε-
σε μια ύψιστη έκφραση της θρησκευτικής λατρείας. 
Ζήσαμε την επουράνια ευλογία σε όλο της το μεγαλείο 

Η επίσκεψη του Επισκόπου μας, 
μαζί με την οικογένειά του 
Πολλές φορές ειπώθηκε ότι η κοινότητα της Αθήνας 
είναι μια πλούσια και ευλογημένη κοινότητα. Είναι 
πέρα για πέρα αληθινό επειδή πάντα υπάρχει κάτι το 
ξεχωριστό για να ζήσουμε, όπως την τελευταία επί- 
σκεψη του Επισκόπου μας, ο οποίος μας επισκέφτηκε 
την φορά  αυτή με την οικογένειά του, μέλη της 
οποίας επισκέφτηκαν την χώρα μας και την κοινότητα 
της Αθήνας για πρώτη φορά. Λεπτομέρεια, την 
παραμονή της επίσκεψής του στην κοινότητά μας, για 
να μας υπηρετήσει, είχε τα γενέθλιά του. 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                   
 
Ο Επίσκοπός μας Αράμικ Φεστζιάν απευθύνει χαιρετισμό και 
ευχαριστίες στην κοινότητα μετά το τέλος της θείας λειτουργίας για 
το τραγούδι γενεθλίων που τραγούδησαν όλα τα αδέλφια μαζί            

Για μια ακόμη φορά είχαμε την χάρη από τον επουρά-
νιο Πατέρα μας να ζήσουμε μια ξεχωριστή θεία 
λειτουργία, στην οποία μας υπηρέτησε με τον λόγο 
από την Επιστολή προς Εβραίους 2:18 «Επειδή, σε ό,τι 
αυτός έπαθε, όταν πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει 
αυτούς που πειράζονται». Και πάλι μέσα σε μια 
συναρπαστική ατμόσφαιρα, ο Επίσκοπός μας, ανέπτυ-
ξε όμορφες και μεστές σκέψεις που πλημμύρισαν τις 
καρδιές μας με χαρά κι ελπίδα για το μέλλον που μας 
περιμένει. Έτσι, η θεία λειτουργία εκτός όλων των 
άλλων, ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και για ακόμα 
μια φορά αποτέλεσε μια ύψιστη έκφραση της 
θρησκευτικής λατρείας 
Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας είχαμε την χαρά 
να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα γενέθλια του Επισκόπου. 
μας με μια τούρτα φτιαγμένη από τα χέρια μιας 
αδελφής από την κοινότητα της Αθήνας. Και πάλι, 
μας δόθηκε η ευκαιρία μιας όμορφης συναναστροφής, 
μέσα από την οποία μπορέσαμε να γνωρίσουμε ακόμη 
καλύτερα την οικογένεια του Επισκόπου μας. Με 
πολύ όμορφα συναισθήματα αποχαιρετιστήκαμε, ευ-
χόμενοι κατά βάθος οι όμορφες αυτές στιγμές να μην 
τελείωναν τόσο γρήγορα. Πάντα υπάρχει η υπόσχεση 
αλλά και η βεβαιότητα ότι θα ξανασυναντηθούμε….. 

 Διεθνής  
Νεοαποστολική  

Εκκλησία
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