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Νικώ μαζί με τον Χριστό: 

Ο φόβος του Θεού 
και η εμπιστοσύνη 

 
 

Θεία λειτουργία στην Βραζιλία: 

Ομολογώντας την πίστη  

 

Απόσπασμα από την Κατήχηση:  

Τα μυστήρια 
 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις: 
     Η ζωή μετά τον θάνατο 

 

Διεθνής  

Νεοαποστολική Εκκλησία 
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29 NACare – Μια νέα 

φιλανθρωπική οργάνωση 

στην Αυστραλία 

29 Το Ακρωτήριο έχει ένα 

αναπληρωτή Απόστολο 

Περιφερείας 
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31 Ένα κέντρο υγείας στη Ζάμπια 
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ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 
Δημητρίου Ράλλη 47, ΜΑΡΟΥΣΙ 

Τηλ.: 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. 

 
ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
Ανακρέοντος 1 και Στησιχόρου, Μπεντεβή 

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

 
ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Διονυσίου Κυκκότη 24 
4043 Γερμασόγεια Λεμεσού 

Θεία λειτουργία, Κυριακή 10:00 π.μ.
■ Φωτογραφία Εξωφύλλου: Νεοαποστολική Εκκλησία, Νοτιοανατολική Αφρική 

■ Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Jessica Krämer 
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Ο φόβος του 
Θεού και η 
εμπιστοσύνη 

 
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, 

 
Το έτος 2016 χαρακτηρίζεται από το σύνθημα: « Νικώ 
μαζί με τον Χριστό ». Αυτό εφαρμόζεται επίσης, ίσως 
ακόμη και στην πρώτη γραμμή, στην καθημερινή μας ζωή. 
Μια τέτοια πρόταση περιλαμβάνει πολλές όψεις· θα 
επιθυμούσα εδώ να επισημάνω ένα ουσιαστικό άξονα: για 
τη νίκη μαζί με τον Θεό είναι απαραίτητα, ο φόβος του 
Θεού και η εμπιστοσύνη σε αυτόν. Ο φόβος του Θεού 
είναι ο σεβασμός, ο βαθύς σεβασμός του Θεού, του 
Δημιουργού μας και του επουράνιου Πατέρα μας. Τον 
εμπιστευόμαστε καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μας, 
ακόμη και στις κακές στιγμές και ημέρες. 

Ιδού μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή, σχετικά 
με το θέμα αυτό: 

■  Ο Ιωσήφ μπόρεσε να νικήσει την αμαρτία, χάρη στον 
φόβο Θεού. Ως ευσεβής άνθρωπος, συνειδητοποιούσε το 
γεγονός ότι ο Θεός τον έβλεπε και ήταν μαζί του. αντι-
στάθηκε στον πειρασμό, δεν αφέθηκε να εμπλακεί σε 
μια περιπέτεια με μια ξένη γυναίκα και, ακόμη και μέσα 
στην φυλακή, ξεχασμένος από όλους, παρέμεινε πιστός 
στον Θεό. Έφτασε τελικά η στιγμή που ο Θεός τον 
απελευθέρωσε. 

Σήμερα, και εμείς επίσης ξέρουμε ότι ο Θεός βλέπει και 
ξέρει τα πάντα. Για τον λόγο αυτό αποφεύγουμε την 
αμαρτία και τον εμπιστευόμαστε : Δεν θα μας ξεχάσει! 

■  Ο Μωυσής ήταν ένας άνθρωπος πλήρης εμπιστοσύνης 
στη δράση του Θεού. Διεξήγαγε μια μάχη ενάντια στον 
Φαραώ, που στην αρχή φαινόταν απελπιστική. Παρ’ όλα 
αυτά, ο Μωυσής δεν έχασε την εμπιστοσύνη του στον 
Θεό, ακόμη και αφού ο βασιλιάς της Αιγύπτου αρνήθηκε 
εννέα φορές να αφήσει τον λαό του Ισραήλ να φύγει. 
Τελικά, ο Μωυσής έδωσε την εντολή να προετοιμαστούν 
για να εγκαταλείψουν την χώρα – όλοι τον υπάκουσαν 
και ο Θεός τους απελευθέρωσε. 

Και τι συμβαίνει σήμερα; Πόσες φορές μπορέσαμε ήδη 
να ζήσουμε την βοήθεια του Θεού! Παρά τις επιθέσεις του 
κακού, εμπιστευόμαστε τον Θεό και υπακούμε σ’ αυτόν. 
Σύντομα θα δραπετεύσουμε οριστικά από το κακό. 

 
 
 
 
 

■  Ο Παύλος όφειλε να αλλάξει εντελώς. Κάθε τι που 
πρώτα του έμοιαζε άγιο, είχε ξαφνικά τεθεί υπό 
αμφισβήτηση και είχε γίνει ασήμαντο. Ωστόσο, 
πίστεψε στον Θεό και τον εμπιστεύθηκε, και γρήγορα 
ακολούθησε την πορεία τους ως όργανο του Θεού, 
οδηγώντας την Εκκλησία του Κυρίου στην λύτρωσή 
της. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού τον απέστειλε ως 
Απόστολο για να αναγγείλει το Ευαγγέλιο στον κόσμο. 

Το ίδιο ισχύει και για εμάς σήμερα. Ο Θεός μας 
αποστέλλει σε όλο τον κόσμο, για να είμαστε πιστοί 
στο χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού, της 
Ανάληψής του και της επιστροφής του. Και εμείς 
μιλούμε γι’ αυτήν με όλη μας την ένταση και δύναμη. 
Ο Χριστός θα έλθει – είναι αυτό που μας υποσχέθηκε! 

Μέσα σε ένα βαθύ σεβασμό, υπακούμε στον Κύριο. 
Ξέρουμε ότι βλέπει και γνωρίζει τα πάντα. Μπορούμε να 
τον εμπιστευόμαστε στη δύναμή του. Τότε θα ζήσουμε τη 
νίκη μαζί με τον Χριστό! 

Μαζί με όλους τους επί γης Αποστόλους, σας απευθύνω 
τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μας.  

 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ
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Παρά τις αντιξοότητες,  
ομολογούμε την πίστη μας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Κορκοβάντο, που βρίσκεται σε υψόμετρο 710 μέτρων, 

φιλοξενεί στην κορυφή του το άγαλμα του Χριστού λυτρωτή και 

προσφέρει μια όμορφη θέα ενός μέρους της πόλης του Ρίο ντε 

Τζανέιρο. Στις 28 Οκτωβρίου 2015, ο Πρωταπόστολος 

Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία σε αυτή την μητρόπολη της 

Βραζιλίας. 

 

Α’ Κορινθίους  16 : 9 

«Επειδή, μου ανοίχθηκε  
μια μεγάλη και ενεργητική 

θύρα, και οι ενάντιοι  
είναι πολλοί. »
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Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, σήμερα, ο βιβλικός 
μας λόγος, είναι ένας λόγος που ο Απόστολος Παύλος 
έγραψε προς τους Κορινθίους. Μιλά για την επερχόμενη 
δράση του. Ήταν καθ’ οδόν και σταμάτησε στην Έφεσο. 
Εκεί αποφάσισε ότι θα επιθυμούσε να θεμελιώσει μια 
κοινότητα. Στη συνέχεια, έγραψε προς τους Κορινθίους: 
«Είμαι τώρα στην Έφεσο και έχω την εντύπωση ότι μου 
προσφέρεται μια θαυμάσια ευκαιρία να δράσω εδώ, παρ’ 
όλο που οι αντιτιθέμενοι είναι επίσης και εδώ πολυάριθ-
μοι.» Τις τελευταίες ημέρες σκέφτηκα πολύ επάνω σε όλα 
αυτά και τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Θέλησα να 
γνωρίσω περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα. Την 
ιστορία που αφηγείται με ποιο τρόπο θεμελιώθηκε η 
κοινότητα εκεί, την βρίσκουμε στην Αγία Γραφή, στις 
Πράξεις των Αποστόλων, στα κεφάλαια 19 και 20. 
Διαβάζοντας την ιστορία αυτή, σας σκέφτηκα αγαπητοί 
μου αδελφοί και αδελφές, εδώ στην Βραζιλία, επειδή η 
κατάσταση είναι παρόμοια και εδώ. Σκέφτηκα ότι θα ήταν 
ένας πολύ όμορφος λόγος για αυτό το βράδυ Τετάρτης. 
 
Ας τα δούμε. Ο Παύλος έφτασε λοιπόν στην Έφεσο για να 
θεμελιώσει εκεί  μια Εκκλησία. Ομολόγησε επομένως  την   

  πίστη  του  και κήρυξε  το  
  χαρμόσυνο μήνυμα στους

και στις ψυχές της άλλης όχθης λένε: «Όχι, αυτό μου είναι 
άγνωστο και δεν ανταποκρίνεται στις παραδόσεις μου. Αυτό 
είναι ανησυχητικό για εμάς. Δεν μπορούμε να το πιστέψου-
με. Παραμένουμε στην πίστη μας.» Πιστεύω ότι δεν αξίζει 
τον κόπο να επιμένετε. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. 
Είναι αγκιστρωμένοι στην πίστη τους και η τοποθέτηση 
αυτή είναι ένας αγώνας για εμάς. Επομένως, το πρώτο 
πρόβλημα για τον Παύλο ήταν ότι μόνο λίγοι αποδέχθηκαν 
το μήνυμά του. 
 
Δεύτερον, εκείνοι που ήταν με κάθε τρόπο ισχυρά αγκισ-
τρωμένοι στην πίστη τους, δεν επιθυμούσαν να ανακαλέ-
σουν το παραμικρό. Τότε στράφηκε προς μια άλλη ομάδα. 
Μεταξύ των Εβραίων, υπήρχαν επίσης ορισμένοι περιπλα-
νώμενοι εξορκιστές, που υπηρετούσαν στο όνομα του 
Ιησού, για να θεραπεύουν τους ανθρώπους (Πράξεις των 
Αποστόλων 19:13). Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για 
τον Παύλο. Έκαναν κατάχρηση του ονόματος του Ιησού 
Χριστού. Σκέφτομαι ότι έχουμε επίγνωση του γεγονότος 
πως και σήμερα επίσης, είναι πολλοί εκείνοι που κατά-
χρώνται το όνομα του Ιησού Χριστού, δήθεν για να κά-
νουν πιο ευχάριστη τη ζωή των άλλων. Τους υπόσχονται:   
                                                     Εάν έλθεις στην Εκκλησία            
                                                     μας και αν ακολουθήσεις

ανθρώπους. Η Έφεσος 
ήταν μια τεράστια πόλη,. 
μια από τις μεγαλύτερες 
της εποχής. Η πόλη είχε 
περισσότερους από εκατό 
χιλιάδες κατοίκους και 
μόνο δώδεκα πρόσωπα 
αποδέχθηκαν την μαρτυ-
ρία του. όχι εκατό, ούτε 
και πενήντα, μονάχα δώ-
δεκα πρόσωπα (Πράξεις 
των   Αποστόλων   19:7).

τον Ιησού Χριστό, θα γί-
νεις πλούσιος. Όλα σου τα 
προβλήματα θα χαθούν. 
Θα έχεις την επίγεια 
ευλογία». Αυτό είναι ένα 
πρόβλημα επειδή δεν εί-
ναι γραμμένο μέσα στο 
Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυτή 
η αιτία για την οποία ο 
Ιησούς ήλθε σε αυτή τη 
γη. Ωστόσο, οφείλουμε 
να αντιμετωπίσουμε αυτή

Αυτό είναι όλο! Και παρ’ όλα αυτά, ο Παύλος είδε εκεί μια 
θαυμάσια ευκαιρία για να δράσει. Δεν άφησε το θάρρος 
του να χαθεί, αλλά είπε: «Εάν ο Θεός με απέστειλε ήδη 
εδώ, είναι επειδή οφείλω κάτι να κάνω στον τόπο αυτό.» 
Και οι αντίπαλοι ήταν πραγματικά πολλοί.  
 
Κατ’ αρχήν πήγε να δει τους Εβραίους. Βρισκόταν εκεί, 
μια ομάδα πιστών Εβραίων και τους μίλησε για τον Ιησού 
Χριστό, τον Υιό του Θεού, καθώς και για την αποστολή 
του ως Απόστολος του Χριστού. Ωστόσο, μέσα στην Αγία 
Γραφή διαβάζουμε ότι, «μερικοί σκληρύνονταν και δεν 
πείθονταν» (Πράξεις των Αποστόλων 19:9). Ήταν 
αγκιστρωμένοι στην παράδοσή τους και δεν αποδέχθηκαν 
το μήνυμα που έλεγε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού 
και ότι ο Παύλος ήταν ένας Απόστολος του Χριστού. 
Ξέρω ότι εδώ στην Βραζιλία, ο αριθμός των παιδιών του 
Θεού είναι χαμηλός σε σύγκριση με τον αριθμό των 
κατοίκων της χώρας και αυτής της πόλης. Προσπαθείτε να 
διακηρύξετε την πίστη σας, αλλά πολλοί πιστοί 
χριστιανοί, δεν αποδέχονται αυτό το νέο μήνυμα. Είναι 
αγκιστρωμένοι στην πίστη και στην παράδοσή τους. 
 
Και όταν τους λέτε ότι έχουμε ζωντανούς Αποστόλους και 
ότι  ο  Ιησούς  θα επιστρέψει και θα χορηγήσει τη σωτηρία

την ιδεολογία. Και όταν στη συνέχεια μας ζητηθεί: «Υπάρ-
χουν θεραπείες στους κόλπους της Εκκλησίας σας; Προ-
σεύχεστε για να ζήσετε θαύματα;», οφείλουμε να απαντή-
σουμε: «Όχι, προετοιμάζουμε τις ψυχές ενόψει της επισ-
τροφής του Χριστού.» είναι δύσκολο να τους κάνουμε να 
ανακαλύψουν και να αντιληφθούν το μήνυμά μας. 
 
Το τρίτο πρόβλημα που συνάντησε ο Παύλος στην Έφεσο, 
ήταν ότι ενοχλούσε ορισμένους επιχειρηματίες. Υπήρχε 
εκεί μια ακμάζουσα τέχνη και ένα εμπόριο αργυρών 
αγαλμάτων του ναού της θεάς Αρτέμιδος που παρήγαγε 
σημαντικά κέρδη. Οι τεχνίτες και εκείνοι που εργάζονταν 
γι’ αυτούς, συνενώθηκαν: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, 
τα κηρύγματα αυτού του ανθρώπου, να θέσουν σε κίνδυνο 
την φήμη της επιχείρησής μας» και ήθελαν να τον καταδιώ-
ξουν. Γνωρίζουμε και σήμερα επίσης, το πνεύμα αυτό που 
επιδιώκει πάντα και πρώτα το χρήμα. Πολλοί λένε: 
«Πρέπει να κερδίζουμε πολλά χρήματα, για να μπορούμε 
να βάζουμε χρήματα στην άκρη. Ξέρετε, πρέπει να 
εργαζόμαστε σκληρά για το χρήμα μας, για το κέρδος μας. 
Δεν έχουμε χρόνο για τον Θεό.» Για άλλους, το Ευαγγέλιο 
εκπροσωπεί ακόμη και ένα κίνδυνο για τις υποθέσεις τους, 
επειδή λένε: «Δεν μπορώ να ζω σύμφωνα με το Ευαγγέλιο 
του Χριστού και να κάνω εμπόριο. Κυρίως μη μου πεις ότι
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θα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Άφησέ με ήσυχο με όλα 
αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με όλα 
αυτά. Θέλω να κερδίζω χρήματα.» Το Ευαγγέλιο του 
Χριστού γίνεται εμπόδιο στις επιχειρήσεις τους. Δεν το 
αποδέχθηκαν. Επομένως, αυτό ήταν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο βρισκόταν ο Παύλος. 
 
Κατά βάθος θα μπορούσε να πει: «Εάν είναι έτσι, μπορώ 
να παραιτηθώ αμέσως. Είναι απλά πολύ δύσκολο. Οι 
περισσότεροι θέλουν να παραμείνουν μέσα  
στις παλιές και δεν αποδέχονται το μη-
νυμα. Άλλοι δεν ενδιαφέρονται για τον 
Ιησού Χριστό, παρά μόνον ελπίζουν σε 
μια καλύτερη ζωή. Άλλοι πάλι δεν 
ενδιαφέρονται, παρά μόνο για το γεγο-
νός να κερδίζουν πολλά χρήματα.» Λαμ-
βάνοντας υπ’ όψη όλα αυτά, η αντί-
δραση του Παύλου, είναι ακόμη πιο εν-
διαφέρουσα: «Επειδή, μου ανοίχθηκε μια 
μεγάλη και ενεργητική θύρα». Είδε μια 
μεγάλη ευκαιρία να εργαστεί εκεί. Είναι 
η μεγάλη του πίστη που το κατέστησε 
αυτό δυνατό. Είπε: «Εάν ο Θεός ήδη με 
απέστειλε σε αυτή την πόλη, είναι 
επειδή επιθυμούσε να εργαστώ εδώ. » 

 

Αδελφοί και αδελφές, το ίδιο πράγμα 

ισχύει και για εμάς εδώ, σήμερα. Έχουμε

την θαυμάσια ευκαιρία να κάνουμε κάτι για το Έργο του 
Θεού. Είναι κάτι που ισχύει σε όλο τον κόσμο. Ίσως ο 
ένας ή ο άλλος να αναρωτιούνται πως μπορώ να λέω κάτι 
τέτοιο.  Η εξήγηση είναι πολύ απλή: ο Κύριος Ιησούς δεν 
έχει ακόμη επιστρέψει, επειδή το Έργο του δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί.  
 
Απέστειλε τους επί γης Αποστόλους για να εργάζονται σε 
αυτή. Θα επιστρέψει όταν το έργο αυτό ολοκληρωθεί. Όσο 

 



7 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 
 

community  02/2016  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

δεν έρχεται, σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη εργασία προς 
εκπλήρωση. Η δράση των Αποστόλων επί της γης, είναι το 
σημάδι ότι έχουμε ακόμη την ευκαιρία να δράσουμε και 
εμείς και να διακηρύττουμε το Ευαγγέλιο.  
 
Είναι ακόμη δυνατόν – και είναι αυτό επίσης το θέλημα του 
Θεού – οι άνθρωποι να γίνονται παιδιά του Θεού.  Έτσι θα 
είναι για όσο διάστημα οι Απόστολοι θα βασιλεύουν επί της  
γης. Και δεδομένου ότι στη χώρα  

είχα δυσκολίες την τελευταία εβδομάδα. Πήγα λοιπόν 
στην Εκκλησία και, κατά την διάρκεια της θείας 
λειτουργίας, έλαβα δυνάμεις και παρηγοριά.» Εκεί, κανείς 
πλέον δεν γελά όταν συνειδητοποιεί: «Ναι, η τελευταία 
εβδομάδα ήταν ακόμη θλιμμένη και τώρα, όλα πάνε πολύ 
καλύτερα.» Γιατί ακριβώς; Επειδή είμαστε στην θεία 
λειτουργία. Τελείως φυσικά επίσης, μπορούμε να μιλούμε 
και για τις εμπειρίες μας στην πίστη. Καταθέτουμε έτσι ένα 
                                             σπόρο. Ενεργούμε κι εμείς όπως

σας υπάρχουν Απόστολοι που 
εργάζονται, σκέφτομαι – και το 
πιστεύω – ότι αυτό είναι και για 
εσάς δυνατόν. 

 
Κοιτάζουμε τώρα πως ο Παύλος 
τα πέτυχε όλα αυτά. Κατ’ αρχή, 
δεν σταμάτησε να μιλά για τον 
Ιησού  Χριστό  και να  ομολογεί 

ο Παύλος. Για εκείνον ήταν 
πολύ φυσικό να μιλά για την 
πίστη του, τις εμπειρίες του και 
για τον τρόπο με τον οποίο τον 
είχε βοηθήσει ο Κύριος. 
 
Ο Παύλος έκανε ακόμη και κάτι 
άλλο. Ο Θεός επέτρεψε κατά-
πληκτικά θαύματα μέσω αυτού. 

την πίστη του.  Ο Θεός περιμένει και από εμάς να κάνουμε 
το ίδιο. Οφείλουμε να ομολογούμε την πίστη μας. Είναι 
σίγουρο ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε στην παραλία για 
να μιλήσουμε στους ανθρώπους εκεί για την πίστη μας. 
Κανείς δεν θα μας άκουγε. Και όλοι θα γελούσαν μαζί 
μας. Στο καθημερινό μας περιβάλλον ωστόσο, θα 
οφείλαμε, τελείως φυσικά να μιλούμε, λέγοντας κυρίως: 
«Ξέρεις, πιστεύω ότι ο Θεός με βοήθησε. Ξέρεις καλά, ότι 

(Πράξεις των Αποστόλων 19:11). Ο άνθρωποι έλεγαν: «Ο 
άνθρωπος αυτός πραγματοποιεί θαύματα. Θα πρέπει να 
είναι ένας άνθρωπος του Θεού.» Ξέρω ότι κανείς μεταξύ 
μας – ούτε κι εγώ – δεν μπορεί να θεραπεύσει ανθρώπους. 
Όπως, δεν είναι αυτό το είδος των θαυμάτων που απαιτεί ο 
Θεός από εμάς. Τα θαύματα που μπορούμε να κάνουμε, 
είναι πράγματα που οι άλλοι άνθρωποι θεωρούν ως 
αδύνατα.  Ασυνήθιστα  πράγματα  ακτινοβολούν, πράγματα
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όπως η ειρήνη και η εμπι-
στοσύνη, ακόμη κι αν η ζωή 
μας είναι κάπως θυελλώδης. 
Είμαστε ευγνώμονες και 
πιστοί στον Θεό, ακόμη και 
αν όλα είναι άνω κάτω στη 
ζωή μας. Είναι πράγματα 
που πολλοί άνθρωποι δεν 
καταλαβαίνουν και λένε 
για εμάς: «Κανονικά θα 
έπρεπε να είναι λυπημένοι 
και εντελώς αποθαρρυμέ-
νοι. Και παρ’ όλα αυτά, 
ακτινοβολούν ειρήνη και 
εμπιστοσύνη.» Για πολλούς 
ανθρώπους αυτό είναι ένα 
θαύμα. Και όλα τα παιδιά 
του Θεού μπορούν να 
πραγματοποιήσουν ένα 
τέτοιο θαύμα. 

 
Ένα άλλο θαύμα είναι το 
γεγονός ότι είμαστε ένα 
μέσα στην πίστη και στην 
αγάπη παρά τις μεταξύ μας 
σημαντικές διαφορές. Όταν 
οι άνθρωποι παρατηρούν 
την κοινότητά μας εκπλήσ-
σονται: «Είναι όλοι τόσο 
διαφορετικοί. Υπάρχουν 
πλούσιοι και πτωχοί, πρό-
σωπα καλλιεργημένα και 
άλλα που είναι λιγότερο και 
όλα αυτά τα πρόσωπα είναι 
ένα. Πώς το επιτυγχάνουν 
αυτό;»   Στην εποχή μας 
αυτό είναι ένα ιδιαίτερο και 
ξεχωριστό θαύμα. Οι αν-
θρωποι δεν μπορούν να κα- 

 
 

 

Βλέποντας τους άλλους να 
υποφέρουν, αναζητούμε 
τρόπο να τους παρηγορή-
σουμε. Προσπαθούμε να 
τους βοηθήσουμε και να 
τους προκαλέσουμε μια 
διαρκή χαρά και ειρήνη. 
Επί τρία χρόνια το έκανε 
αυτό ο Παύλος. Οι κάτοικοι 
της Εφέσου το είχαν παρα-
τηρήσει. Έλεγαν: «Το μόνο 
που κάνει ο άνθρωπος αυ-
τός, είναι να κηρύττει μια 
νέα θεωρία, αλλά είναι απο-
τελεσματικά παρών, μοιρά-
ζεται την θλίψη μας και 
κλαίει μαζί μας.» Και είναι 
ακριβώς με αυτό τον τρόπο 
που μπορούμε και εμείς 
επίσης, να ομολογούμε την 
πίστη μας, βοηθώντας να 
φέρουμε τον πόνο του πλη-
σίον μας, ακόμη και αν δεν 
είναι Νεοαποστολικός. Ο 
κόσμος μας χρειάζεται αν-
θρώπους που βοηθούν τον 
πλησίον τους, φέροντας τον 
πόνο του. 
 
Το τέταρτο σημείο, γιατί ο 
Παύλος ήταν ισχυρός επί-
σης. Το είπε ο ίδιος, πολύ 
αργότερα: «Απέδειξα ότι 
δεν έδρασα για το δικό μου 
συμφέρον. Όλα όσα έκανα 
δεν τα έκανα για το χρήμα, 
ούτε για δόξα.» Και οι αν-
θρωποι πρέπει να αναγνω-
ρίσουν ότι ισχύει το ίδιο και 

τανοήσουν πως το επιτυγχάνουμε.  Βλέπετε, με τον τρόπο 
αυτό, μπορούμε κι εμείς επίσης να πραγματοποιήσουμε 
θαύματα. Για την πλειονότητα των ανθρώπων, είναι τελεί-
ως ασυνήθιστο,  το ότι συγχωρούμε κάποιον που μας έχει 
πληγώσει. Ίσως μερικοί μπορεί ακόμη και να πουν: «Είσαι 
τρελός. Αυτό είναι αδύνατο. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος 
ποτέ δεν θα το έλεγε αυτό.» Μπορούμε τότε να απαντή-
σουμε: «Ναι, είναι αδύνατο, αλλά με τον Θεό μου, γίνεται 
δυνατόν.» Δείχνουμε ότι μαζί με τον Θεό, τίποτα δεν είναι 
αδύνατον. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Παύλος. 

 
Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο Παύλος παρέμεινε τρία χρόνια 
στην Έφεσο, μοιράζοντας με τους κατοίκους της χαρές και 
λύπες. Έκλαψε ακόμη μαζί τους. Είναι επίσης ένας θαυ-
μάσιος τρόπος για να ομολογούμε την πίστη μας και να 
διακηρύττουμε το μήνυμα. Μέσα σε ένα κόσμο, που είναι 
όλο και περισσότερο εγωιστής, είμαστε σε θέση να μοιρα-
ζόμαστε με τον πλησίον μας, τις χαρές και τις λύπες του.  

για εμάς. Οφείλουν να ξέρουν ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο 
η αύξηση του αριθμού των μελών ή η βελτίωση των 
εσόδων της Εκκλησίας. Και δεν είναι στην πραγματικότητα 
το πρώτιστο ενδιαφέρον μας. Αυτό που επιθυμούμε, είναι 
να μοιραζόμαστε τη δόξα του Κυρίου με τον πλησίον μας, 
από αγάπη. Αυτό είναι το μόνο κίνητρό μας. Ορισμένοι 
άνθρωποι σκέπτονται: «Ναι, αν προσκαλέσω πολλούς 
ανθρώπους και γίνουν όλοι μέλη της Εκκλησίας, θα σωθεί 
επίσης και η ψυχή μου.» Είναι αυτό ένα σωστό κίνητρο; 
Δεν τω πιστεύω για δύο λόγους. Πρώτον, τα πρόσωπα 
αυτά, είναι βέβαιο πως σκέπτονται ότι μπορεί να αξίζουν 
τη σωτηρία. Όμως, δεν μπορούμε να αξίζουμε τη σωτηρία, 
ακόμη και αν επιτύχουμε, χάρη σε εμάς, εκατό άνθρωποι 
να γίνουν Νεοαποστολικοί. Δεύτερον, ο Θεός απαιτεί να 
αγαπούμε τον πλησίον μας. Αν όμως, μοναδικό μου 
κίνητρο αποτελεί η απόκτηση της δικής μου σωτηρίας, 
τότε δεν συμβαίνει από αγάπη για την ψυχή του πλησίον 
μου.  Η μέλλουσα  Νυμφία του Χριστού, είναι πλήρης από
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Ο Απόστολος Περιφερείας Ρούντιγκερ Κράουζε (Γερμανία) και ο 
Απόστολος Ρεϊνάλντο Μίλκζουκ (Βραζιλία) συμπλήρωσαν το κήρυγμα.   

 
 

 
 

αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον. Αγαπώ τον πλησίον 
μου. Αυτό που έχω, θέλω να το μοιράζομαι μαζί του. είμαι 
απόλυτα πεπεισμένος ότι οι άνθρωποι μπορούν να το 
αισθάνονται αυτό. Αισθάνονται και νοιώθουν: Πολλοί 
θέλουν να συμφωνώ με την Εκκλησία τους για τον ένα ή 
τον άλλο λόγο· τα πρόσωπα αυτά ωστόσο, θέλουν να 
έρχομαι στην Εκκλησία τους, επειδή θέλουν να που 
επιτρέπουν τη συμμετοχή μου στον Ιησού Χριστό· θέλουν 
να μοιράζονται μαζί μου την ευλογία και τη δόξα του 
Θεού· με αγαπούν. 

 
Βλέπετε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση παρόμοια με 
αυτή του Παύλο. Και το μήνυμα του Πνεύματος του Θεού, 
το βράδυ αυτό, είναι το ακόλουθο: «Μην αφήνεστε να 
καταβάλλεστε σχετικά με αυτό. Πιστέψατε στη δράση των 
ζωντανών Αποστόλων. Εφ’ όσον παραμένουν ενεργοί, 
είναι ακόμη δυνατόν να βρούμε ψυχές που αναζητούν τη 
σωτηρία, – εδώ στη γη και στην άλλη όχθη. Μιλούμε για 
την πίστη μας, για τις εμπειρίες της πίστης μας και για όλα 
αυτά που ζούμε στις θείες λειτουργίες. Πραγματοποιούμε 
θαύματα – πράγματα τα οποία οι άλλοι θεωρούν ότι είναι 
αδύνατον να γίνουν, αλλά είμαστε ικανοί να τα κάνουμε.  
Είμαστε χαρούμενοι, ακόμη και μέσα στις δυσκολίες μας. 
Είμαστε πλήρεις εμπιστοσύνης, μπορούμε να συγχωρούμε. 
Μπορούμε να προσφέρουμε θυσίες, ακόμη και όταν δεν 
διαθέτουμε το παραμικρό. Παρ’ όλες τις διαφορές μεταξύ 
μας, είμαστε ένα. Μαζί με τον Θεό, τίποτα δεν είναι αδύ-
νατον. Στη συνέχεια, μοιραζόμαστε τη χαρά και τον πόνο 
με τον πλησίον μας και του δείχνουμε, ότι δεν ενεργούμε 
από προσωπικό συμφέρον, αλλά από αγάπη. Αμήν.

 
 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 

Έχοντας την επίγνωση της αποστολής μας και 
παρακινούμενοι από αγάπη προς τον πλησίον μας, 
παρά τον πειρασμό, ομολογούμε την πίστη μας με 
λόγια και με έργα. Πρότυπό μας είναι ο Απόστολος 
Παύλος: 

■ Ο Παύλος δεν σταμάτησε να ομολογεί την πίστη  

       του. 

■ Ο Θεός πραγματοποίησε θαύματα μέσα από τα 

χέρια του Παύλου. 

■ Ο Παύλος μοιράστηκε χαρές και θλίψεις με 

τους ανθρώπους. 

■ Ο Παύλος δεν ήθελε να ενεργεί από προσωπικό 

συμφέρον, αλλά από αγάπη προς τον πλησίον 
του. 
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Έχετε πλήρη εμπιστοσύνη 
στη χάρη 

 
Περισσότεροι από 18.000 αδελφοί και αδελφές  συμμετείχαν στην θεία λειτουργία, 
που μεταφράστηκε ταυτόχρονα στα πολωνικά και στα ρώσικα και αναμεταδόθηκε 
στην Κεντρική Γερμανία, στην Πολωνία, στη Λευκορωσία και στη Σλοβακία. Στις 15 
Νοεμβρίου 2015, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, υπηρέτησε τους αδελφούς 
και τις αδελφές στο Ζβικάου (Γερμανία). 

 
Ο Πρωταπόστολος εξέθεσε την ακόλουθη σκέψη, στην 
καρδιά του βιβλικού λόγου: «Ας έχετε μια ολοκληρωμένη 
ελπίδα στη χάρη.» Σε μια άλλη μετάφραση θα 
μπορούσαμε να πούμε: «Ας έχετε μια πλήρη εμπιστοσύνη 
στη χάρη, μέχρι το στόχο σας και με όλες τις συνέπειες.» 
 

Να έχετε μια πλήρη εμπιστοσύνη στη 
χάρη 
 
Στη χάρη της γνώσης: «Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, 
που πέθανε για εμάς, που αναστήθηκε και που κατέκτησε 
τη νίκη επάνω στην κόλαση και στον θάνατο.» Η 
αναγνώριση αυτή είναι  μια χάρη που δεν την έχουν λάβει 
όλοι οι άνθρωποι. «Ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Ιησού 
Χριστό· θα κερδίσει, θα νικήσει.» 

Στη χάρη της εκλογής: Μπορούμε να είμαστε παιδιά του 
Θεού. «Προετοιμαζόμαστε από τους Αποστόλους για τον 
ερχομό του Κυρίου. Ας έχουμε μια πλήρη εμπιστοσύνη σε 
αυτή τη χάρη. Το Έργο που άρχισε ο Θεός, θα το 
ολοκληρώσει επίσης.» 
 

Στη χάρη της συγχώρησης των αμαρτιών: Ούτε τα καλά 
έργα, ούτε η πιστότητα στον Κύριο, μπορούν να 
διαγράψουν τις αμαρτίες. «Επειδή έχουμε μια πλήρη 
εμπιστοσύνη στη χάρη, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να την αποκτήσουμε. Είναι γι’ αυτό που θέλουμε να 
βελτιωθούμε. Είναι γι’ αυτό που θέλουμε να συγχωρούμε.» 
 
Στη χάρη της πλήρους απολύτρωσης: «Ελπίδα μας είναι η 
αιώνια δόξα, η αιώνια κοινωνία με τον Θεό. Αυτό υπερ-
βαίνει το κάθε τι που θα μπορούσαμε να φανταστούμε.  
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Πάντοτε αξίζει τον κόπο να παραμένουμε πιστοί.» 
 

Χρησιμοποιώντας με σύνεση 
την κρίση μας 
 
«Φροντίστε έτσι ώστε το μυαλό και η κρίση σας να μη σας 
εμποδίζουν να ακολουθείτε τον Κύριο και να τον 
υπηρετείτε.» – Είναι έτσι που ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ 
ερμήνευσε το απόσπασμα του λόγου από την Αγία Γραφή: 
«Γι’ αυτό, αφού ανασηκώσετε τις οσφύες της διάνοιάς 
σας…». «Χρειάζεσαι τη διάνοιά σου, αλλά εξασφάλισε 
ότι δεν πρόκειται να γίνει ένα εμπόδιο για εσένα.» 
 
«Εξακολουθούμε να ζούμε τη ζωή της πίστης και όχι αυτή 
του στοχασμού», εξήγησε. «Υπάρχουν ορισμένα 
πράγματα που δεν μπορούμε, τελείως απλά, να τα 
κατανοήσουμε. Οφείλουμε να τα πιστέψουμε.» Ασφαλώς 
και η διάνοιά μας μπορεί να αναρωτιέται για πολλά 
πράγματα που αφορούν τον πνευματικό τομέα. Ωστόσο: 
«Αυτό που προέρχεται από το Πνεύμα, οφείλει να 
αρπάζεται επίσης με το Πνεύμα.» 
 

Σωστή ταξινόμηση των πραγμάτων 
 
«Τι σημαίνει να είμαστε διαυγείς;», εκφράστηκε ο Πρωτα-
πόστολος, εξηγώντας τη συνέχεια του βιβλικού λόγου: 
«Οφείλουμε να ταξινομούμε σωστά τα πράγματα και να 
ενεργούμε με συνέπεια.» Η ακόλουθη γνώση αποτελεί ένα 
μέρος: «Όσο υφίσταται η γη αυτή, θα υπάρχουν πόλεμοι, 
πόνοι, δυστυχία και αδικία. Το σχέδιο του Θεού δεν 
προβλέπει να τεθεί ένα τέλος σε όλα αυτά. Επιθυμεί να 
δημιουργήσει ένα άλλο κόσμο.» Και: «Εκείνος που 
ακολουθεί τον Ιησού, οφείλει να παλεύει και να σηκώνει 
το σταυρό του. Αντλούμε από τον Κύριο, τις δυνάμεις που 
χρειαζόμαστε». 
 
Πριν από όλα ωστόσο: «Είναι υπόθεση του κάθε 
χριστιανού να μεταφέρει το χαρμόσυνο μήνυμα του 
Ευαγγελίου και να κάνει το φως να λάμπει. Ως παιδιά του 
Θεού έχουμε ακόμη ένα επιπλέον μήνυμα: Ο Κύριος 
έρχεται σύντομα! Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Έχεις τη 
δυνατότητα και τη δύναμη να συμμετάσχεις.» 

 
 

 
 

Ο Πρωταπόστολος απευθύνεται στους Αποστόλους Γκέραλντ Μπίμπεργ, 
Αχίμ Μπούρχαρντ και Χέλγκε Μούτσχλερ  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Α’ Πέτρου  1 : 13 
 

«Γι’ αυτό, αφού ανασηκώσετε τις οσφύες 

της διάνοιάς σας, εγκρατεύεστε, και 
έχετε τέλεια ελπίδα στη χάρη που 
έρχεται σε σας, όταν αποκαλυφθεί ο 
Ιησούς Χριστός.» 

 
 ■ Εμπιστευόμαστε τον λόγο, την αγάπη και τη 

νίκη του Ιησού Χριστού και φιλοδοξούμε να 

αποκτήσουμε τη χάρη του. 

■ Η ανθρώπινη διάνοια δεν πρέπει να καταστεί 

εμπόδιο στην μίμηση του Χριστού. 

■ Επικεντρωνόμαστε στο ουσιαστικό: να 

υπηρετούμε τον Κύριο. 
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Επτά πέτρες σκανδάλου 
και ένας οδηγός 

 

 

Περίπου 1500 πιστοί παρακολούθησαν επί τόπου το κήρυγμα, στην κοινότητα της 
Ντινγουίντι, ενώ περισσότεροι από 27 000 ήταν συνδεδεμένοι, στο σύνολο της 

εκκλησιαστικής περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Αφρικής. Στις 11 Οκτωβρίου 2015, ο 
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, τέλεσε μια θεία λειτουργία στο Γιοχάνεσμπουργκ.  

 
 

«Η πέτρα αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός», εξήγησε ο 
επικεφαλής της Εκκλησίας σχετικά με το πλαίσιο του 
λόγου από την Αγία Γραφή. «Ο Ιησούς στάλθηκε από τον 
Πατέρα του, για να σώσει τον λαό του Ισραήλ. Αλλά 
εκείνος δεν τον αποδέχθηκε.» – «Επομένως, πως ο 
Χριστός θα μπορούσε να γίνει μια πέτρα εμποδίου για 
εμάς;», αναρωτήθηκε ο Πρωταπόστολος. «Ας δούμε 
μερικά παραδείγματα σχετικά με το θέμα αυτό.» 

 

Οι λίθοι προσκόμματος 
 
«Κατ’ αρχήν, ο λαός του Ισραήλ ήταν απογοητευμένος, 
επειδή ο Ιησούς δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες 
του», εξήγησε. «Δεν απελευθέρωσε τον λαό από τους 
Ρωμαίους. Ούτε και θεράπευσε όλο τον κόσμο.» Το ίδιο 
πράγμα  είναι και σήμερα· «Ορισμένες  φορές  ευχόμαστε,  

να λύσει όλα τα προβλήματα ο Κύριος. Εάν αυτή η 
βοήθεια δεν φτάνει και δεν αλλάζει η κατάστασή μας, 
απογοητευόμαστε.» Ωστόσο: «Η σωτηρία του συνίσταται 
στο να μας δείξει το δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή – 
διαμέσου όλων των προβλημάτων.» 

 
Την εποχή του Ιησού, αρκετοί άνθρωποι ήταν ενοχλημένοι  
με τον Κύριο, επειδή ισχυριζόταν ότι ήταν ο μόνος δρόμος 
προς τη σωτηρία (Ιωάννης 14:6). «Πολλοί άνθρωποι 
σήμερα σκέπτονται: Ο Θεός δεν είναι τόσο μικρός, 
εξακολουθεί να έχει και άλλες ιδέες», είπε ο Πρωταπόστο-
λος. Βρίσκονται αντιμέτωποι με τους λόγους του Ιησού. 
Ωστόσο: «Εμείς, οι Απόστολοι, δεν μπορούμε να 
κηρύττουμε κάτι άλλο εκτός από αυτά που δίδαξε ο Ιησούς. 
– Έχουμε ανάγκη και χρειαζόμαστε τον λόγο του, τη χάρη 
του και την Αγία Κοινωνία.» 
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επάνω: Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ απευθυνόμενος 

στον μέλλοντα Απόστολο Σίφο Μογκάνε  

 
 
 

«Ο Ιησούς Χριστός έχει μεγάλες προσδοκίες. Ορισμένοι 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές και σκόνταψαν», είπε 
αναφερόμενος στην ιστορία του πλούσιου νέου. «Κάτω 
από κανονικές συνθήκες, δεν είναι δύσκολος ο συμβιβα-
σμός της καθημερινότητάς μας με τη ζωή μας στην πίστη.» 
Μερικές φορές όμως, ο Θεός μας ζητεί να λάβουμε μια 
απόφαση: «Θέλεις την απελευθέρωση ή η επιτυχία σου 
στη γη είναι πιο σημαντική μπροστά στα μάτια σου;» 

 
«Μικρή σημασία έχει το κάθε τι που κάνουμε – ακόμη και 
αν είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι επάνω στη γη – δεν 
υπάρχει τίποτα, που να μπορούμε να αξίζουμε την 
βασιλεία του Θεού. Δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μόνον η 
χάρη», είπε ο επικεφαλής της Εκκλησίας αναφέροντας 
ακόμη ένα λίθο προσκόμματος: «Μερικές φορές είμαστε 
ακόμη έντονα ενοχλημένοι να βλέπουμε ότι κάποιος 
άλλος λαμβάνει ακριβώς τα ίδια με εμάς, αν και έχει κάνει 
πολύ λιγότερα.» Ωστόσο: Η σωτηρία, είναι η σωτηρία. Σε 
αυτή δεν υφίσταται η έννοια του περισσότερο ή λιγότερο. 

 
«Άλλοι πάλι ήταν επίσης ενοχλημένοι, επειδή ο Ιησούς 
δεν απαντούσε στις ερωτήσεις τους» – κυρίως σε ότι 
αφορούσε η ημέρα του Κυρίου. «Για ορισμένους, η 
σύντομη απάντηση: «Πίστευε μόνο, ο Κύριος έρχεται 
σύντομα» είναι μια αιτία θυμού.» Ωστόσο: «Ωστόσο, τον 
εμπιστευόμαστε εξ αιτίας της πίστης μας.» 

 
Κάποιες φορές, είναι πιο σημαντικό να διακηρύττουμε το 
Ευαγγέλιο του Ιησού, από το να βοηθούμε τους πτωχούς. 
Έτσι εξήγησε ο Πρωταπόστολος την επάλειψη με μύρο 
στην Βηθανία (Ματθαίος 26:6-13). Αυτό ισχύει κυρίως 
για τη διαχείριση των προσφορών της Εκκλησίας: κατ’ 
αρχήν εξασφαλίζεται η δυνατότητα να κηρύττεται το 
Ευαγγέλιο και τότε μόνο, «σε ένα δεύτερο πλαίσιο, 
ασχολούμαστε με τις υλικές ανάγκες του πλησίον.» Για 
ορισμένους αυτό, είναι μια ακόμη πέτρα σκανδάλου. Παρ’ 
όλα αυτά: «Πιστεύουμε στην αποστολή της Εκκλησίας.» 

Η καταγωγή του Ιησού ως ξυλουργού από τη Ναζαρέτ ή το 
παρελθόν του Παύλου, που κατεδίωκε τους χριστιανούς: 
Για τους ανθρώπους, ήταν δύσκολο να αναγνωρίσουν τον 
Υιό του Θεού ή τον απεσταλμένο του. «Σήμερα επίσης, ο 
Κύριος επέλεξε τους υπηρέτες του.» οι άνθρωποι αυτοί 
δεν είναι τέλειοι. Και ορισμένοι ενοχλούνται έντονα απ’ 
αυτό. «Σας παρακαλώ, αποδεχθείτε εκείνους που είναι 
απεσταλμένοι από τον Θεό – παρά τα λάθη και τις 
αδυναμίες τους.» 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

 
 

Ρωμαίους 9 : 33 

  
«Δέστε, βάζω στη Σιών λίθο 
προσκόμματος, και πέτρα σκανδάλου, 
και κάθε ένας που πιστεύει σ' αυτόν δεν 
θα ντροπιαστεί» 
 
 

Η πίστη μας, μας προστατεύει όταν σκοντάφτουμε ή 

όταν πέφτουμε. Πιστεύουμε 

 ■ στην αιώνια ζωή, 

 ■ ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος που  

       οδηγεί στον Πατέρα, 

 ■ ότι δεν μας ζητά πολλά, 

 ■ στη χάρη, 

 ■ στον λόγο και στην υπόσχεση του Ιησού, 

 ■ στην αποστολή που έδωσε στην Εκκλησία του, 

 ■ στην αποστολή των υπηρετών του. 
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Ας μην είμαστε μονάχα δικαιούχοι 
στους κόλπους της Εκκλησίας 
 

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, τέλεσε μια θεία 

λειτουργία μαζί με 500 αδελφούς και αδελφές στην Καμπότζη, κατά την διάρκεια της οποίας 

έθεσε σε ηρεμία εννέα Αποστόλους και χειροτόνησε πέντε νέους Αποστόλους. Στην θεία 

λειτουργία αυτή, που τελέστηκε στην πρωτεύουσα Πνομ Πενχ, το κήρυγμα ήταν βασισμένο 

σε ένα λόγο της Αγίας Γραφής, από τις Πράξεις των Αποστόλων. 

 

 
 

 
 

«Απεσταλμένοι από τον Ιησού, οι πρώτοι Απόστολοι άρχι-
σαν να εργάζονται. Πολύ σύντομα βρέθηκαν αντιμέτωποι 
με τις αντιστάσεις των θρησκευτικών αρχών»· έτσι συνό-
ψισε ο Πρωταπόστολός μας, τα γεγονότα που συνέβησαν 
εδώ και 2000 χρόνια περίπου. Την εποχή εκείνη ωστόσο, 
οι Απόστολοι δεν αφέθηκαν να εκφοβιστούν από τις 
απειλές. Ζήτησαν από τις κοινότητές τους, να τους 
υποστηρίξουν στην εργασία τους. 
 

Συμμετέχοντας ενεργά στο σχέδιο 
σωτηρίας 
 

Ακόμη και σήμερα οι Απόστολοι, οφείλουν να αγωνίζονται 
για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι κοινότητες 
τους υποστηρίζουν στο έργο τους: Από την μία πλευρά 
προσεύχονται για τους Αποστόλους και από την άλλη, 
δίνουν ως πιστοί, μια ζωντανή μαρτυρία του Ευαγγελίου. 
 
«Ένα παιδί του Θεού δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο 
μόνο ως ένας δικαιούχος ή ένας παρατηρητής στους κόλ-
πους της Εκκλησία, οφείλει να είναι συνεργάτης στο από-
στολικό αξίωμα», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. 

Τα μέλη της κοινότητας δεν είναι πελάτες που έρχονται 
στην εκκλησία όταν χρειάζονται κάτι, το αγοράζουν και 
στη συνέχεια επιστρέφουν στα σπίτια τους. Τα παιδιά του 
Θεού συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο σωτηρίας. 
 

Η αποστολή: Δυσκολίες και βοήθεια 
 
Άλλοτε η κοινότητα συμμεριζόταν τις ανησυχίες των Από-
στόλων. Συγκεντρωνόταν. Δόξαζαν τον Θεό και προσευ-
χόντουσαν μαζί, έτσι ώστε οι Απόστολοι να μπορούν να 
εκπληρώνουν την αποστολή τους. Είναι εκπληκτικό το 
γεγονός ότι δεν ζητούσαν: «Καλέ Θεέ, βοήθησέ μας, λύσε 
τα προβλήματά μας και θανάτωσε τους εχθρούς μας.» Όχι, 
τα μέλη της κοινότητας ζητούσαν από τον Θεό να χορηγεί 
την απαραίτητη δύναμη στους Αποστόλους, για την 
εκπλήρωση της αποστολής τους. 
 
Ο Πρωταπόστολος ζήτησε την υποστήριξη όλων των 
αδελφών: «Ολόκληρη η Εκκλησία είναι προσκαλεσμένη να 
υποστηρίξει τους Αποστόλους και να τους βοηθήσει στην 
εργασία τους. Πως μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό; Υπο-
στηρίζουμε το έργο των Αποστόλων, στις συναθροίσεις μας  
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κατά τις στις θείες λειτουργίες. Όπως ακριβώς στις πρώτες 
κοινότητες, συγκεντρωνόμαστε επίσης και δοξάζουμε τον 
Θεό.» Και: «Κατόπιν όλη η κοινότητα προσευχήθηκε για 
δεύτερη φορά μαζί: «Καλέ Θεέ, σε αυτούς τους δύσκο-
λους καιρούς, δώσε μας δύναμη, δυνάμωνε τους υπηρέτες 
σου και δίνε μας τη δύναμη, έτσι ώστε να μπορούμε να 
εκπληρώνουμε την αποστολή μας, παρ’ όλες τις δυσκολίες 
με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι.»  
 
Κάποτε ο Θεός απάντησε με ένα σεισμό στο τόπο όπου 
βρίσκονταν οι πιστοί του. Αυτό ήταν το σύμβολο της 
παρουσίας του. Ακόμη και σήμερα δείχνει την παρουσία 
του μεταξύ των πιστών, διαμέσου του λόγου του και μέσα 
στην τέλεση της Αγίας Κοινωνίας.  
 

Δραστηριότητα με την χαρά εν Χριστώ 
 
Υποστηρίζουμε τους σημερινούς Αποστόλους, 
ακολουθώντας το παράδειγμα των πρώτων χριστιανών», 
εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος. Ο διεθνής πρόεδρος της 
Εκκλησίας ανέφερε πέντε χαρακτηριστικά: 
 
Την ομολογία της πίστης: «Διακηρύττουμε τον λόγο του 
Θεού με αποφασιστικότητα και ειλικρίνεια. Μπορούμε να 
διακηρύττουμε τον λόγο του Θεού μέσα στην καθημερινή 
μας ζωή. Δεν μπορούμε όμως να λέμε και να κάνουμε τα 
πάντα όπως αρέσουν σε μας.» 
 
Την αγάπη: «Όταν αυτοί που είναι γύρω μας, μας κοιτά-
ζουν λέγοντας: Κοίταξε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς! 
Είναι τόσο διαφορετικοί. Κάποιοι είναι πτωχοί, άλλοι 
πλούσιοι, ορισμένοι είναι νέοι και κάποιοι άλλοι 
ηλικιωμένοι, κάποιοι είναι καλλιεργημένοι και άλλοι 
όχι… είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά αγαπι-
ούνται και είναι ένα· τότε η κοινότητα, είναι μια μαρτυρία 
της αποτελεσματικότητας του αποστολικού αξιώματος.» 
 
Τη χαρά: «Οι Απόστολοι τους το ανακοίνωσαν: Ο Ιησούς 
πέθανε για εμάς, ο Ιησούς αναστήθηκε. Νίκησε τον διάβολο 
και τον θάνατο! Θα επιστρέψει και θα μπορείτε να εισέλ-
θετε στη δόξα του! Η κοινότητα αποδέχθηκε και πίστεψε 
το μήνυμα αυτό. Είναι επειδή είχαν χαρά εν Χριστώ.»

Τη σταθερότητα: «Η κοινότητα ζει μέσα σε πειρασμούς 
Τα παιδιά του Θεού οφείλουν να ξεπερνούν τις δοκιμασίες 
και τις δυσκολίες. Όμως η κοινότητα παραμένει πιστή και 
δεν χρησιμοποιεί τους πειρασμούς της ως μια δικαιολογία. 
Ακόμη και όταν οι πιστοί οφείλουν να αγωνιστούν και 
βρίσκονται σε ανάγκη, ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο.»  
 
Την θυσία: «Οι πρώτοι χριστιανοί ήξεραν ότι οι 
Απόστολοι είχαν ανάγκη την βοήθειά τους για να μπορούν 
να εκπληρώνουν την αποστολή τους. Προσέφεραν στους 
Αποστόλους τις προσφορές τους, επειδή οι Απόστολοι τις 
είχαν ανάγκη για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 
Γνώριζαν ότι οι Απόστολοι είχαν επίσης την ανάγκη 
χρημάτων για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Και 
σήμερα επίσης, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.».

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Πράξεις των Αποστόλων 4 : 31 
 

« Ύστερα δε από τη δέησή τους, σείστηκε 
ο τόπος όπου ήσαν συγκεντρωμένοι· και 
όλοι έγιναν πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα, 
και μιλούσαν τον λόγο τού Θεού με 
παρρησία. » 

 

 
Η κοινότητα υποστηρίζει το έργο των Αποστόλων 

με την λατρεία του Θεού και την κοινή προσευχή. 

Κάθε παιδί του Θεού καλείται να είναι ένας 

συνεργάτης του αποστολικού αξιώματος, 

ομολογώντας την πίστη του και επιβεβαιώνοντας 

την αδελφική αγάπη, τη χαρά εν Χριστώ, την 

επιμονή και την πιστότητα στην προσφορά. 
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Σχετικά με την αγάπη για 
τους εχθρούς 

(Λουκάς 6 : 27-36) 
 

Αφού ο Ιησούς κάλεσε δώδεκα από 
τους μαθητές του για να γίνουν 
Απόστολοι, απευθύνθηκε προς το 
μεγάλο πλήθος. Τους εξήγησε τον 
τρόπο να ενεργούν: 

 

Να αγαπάτε τούς εχθρούς σας· να 

αγαθοποιείτε εκείνους που σας 

μισούν· να ευλογείτε εκείνους, που 

σας καταρώνται· και να προσεύχεστε 

για εκείνους που σας βλάπτουν.. 

Σ' εκείνον που σε χτυπάει επάνω 

στο ένα σαγόνι, να πρόσφερέ του και 

το άλλο, και από εκείνον που 

αφαιρεί το ιμάτιό σου, μη εμποδίσεις 

και τον χιτώνα. Σε καθέναν που 

ζητάει από σένα, δίνε· και από 

εκείνον που αφαιρεί τα δικά σου, μη 

απαιτείς. Και καθώς θέλετε οι 

άνθρωποι να κάνουν σε σας, κι εσείς 

να κάνετε τα ίδια σ' αυτούς. 

Και αν αγαπάτε εκείνους που σας 

αγαπούν, ποια χάρη οφείλεται σε 

σας; Επειδή, και οι αμαρτωλοί 

αγαπούν εκείνους που τους 

αγαπούν. Και αν αγαθοποιείτε 

εκείνους που σας αγαθοποιούν, 

ποια χάρη οφείλεται σε σας;
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Επειδή, και οι αμαρτωλοί κάνουν το 

ίδιο. Και αν δανείζετε σ' εκείνους, 

από τους οποίους ελπίζετε να 

πάρετε ξανά, ποια χάρη οφείλεται 

σε σας; Επειδή, και οι αμαρτωλοί 

δανείζουν σε αμαρτωλούς, για να 

πάρουν πάλι τα ίσα. Εσείς, όμως, 

να αγαπάτε τούς εχθρούς σας, και 

να αγαθοποιείτε, και να δανείζετε, 

 

 

χωρίς να ελπίζετε σε καμιά απολαβή· 

και ο μισθός σας θα είναι μεγάλος, και 

θα είστε γιοι τού Υψίστου· επειδή, 

αυτός είναι αγαθός προς τους 

αχάριστους και πονηρούς. Να γίνεστε, 

λοιπόν, σπλαχνικοί, όπως και ο 

Πατέρας σας είναι σπλαχνικός

 

 
 

Η εντολή της αγάπης για τους εχθρούς αποτελεί μέρος μιας 

ομιλίας του Ιησού μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος. Σύμφωνα με το 

Ευαγγέλιο του Λουκάς, η ομιλία έλαβε χώρα σε ένα οροπέδιο, γι’ 

αυτό και φέρει το όνομα της επί του όρους Ομιλίας. Είναι 

παρόμοια με την επί του όρους Ομιλία που αναφέρεται στο 

Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Και οι δύο αρχίζουν με τους 

Μακαρισμούς, συνεχίζουν με την εντολή της αγάπης για τους 

εχθρούς και τελειώνουν με την προτροπή να εφαρμοστούν στην 

πράξη όλα όσα ακούγονται σε αυτή την Ομιλία. 
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Στην κατοικία της  Κοτοσάγια στο Ναντί  
(Δημοκρατία των Φίτζι) 

 
 
 
 

Μια λέξη που χρησι-
μοποιούμε συχνά στο 
νησί μας είναι «Bula». 
Στη γλώσσα μας ση-
μαίνει «Καλημέρα». 
Ni Sa Bula Vinaka ση-
μαίνει «Καλώς ήλθατε». 
Επομένως: Ni Sa Bula 
Vinaka, αγαπητοί ανα-
γνώστες του ΧΩΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ στη 
Δημοκρατία των Φίτζι.  
Οι επισκέπτες που έρ-
χονται από το εξωτερι- 

κό, φτάνουν με αεροπλάνο στο 
Διεθνές αεροδρόμιο του Ναντί. 
Βρίσκεται στο κυριότερο νησί Βίτι 
Λέβου· μένουμε πολύ κοντά. 

Μέχρι τώρα έχω ταξιδέψει με αερο-
πλάνο μόνο μια φορά. Όμως, θα 
ήθελα μια ημέρα να γίνω πιλότος 
και προσπαθώ πολύ, έτσι ώστε το 
όνειρο αυτό να πραγματοποιηθεί. 
Είμαι δώδεκα ετών και πηγαίνω 
στην έβδομη τάξη. Ονομάζομαι 
Κοτοσάγια. Η Καμάρι στα αριστε-
ρά μου, είναι η καλύτερη μου, φίλη. 
Και στις δύο μας αρέσει να τραγου-
δάμε. 

Χαιρόμαστε από τώρα με την ιδέα 
να συμμετάσχουμε μαζί στις συ-
ναντήσεις νεολαίας, όταν θα έχουμε 
πραγματοποιήσει την επικύρωσή 
μας. Μου αρέσει να πηγαίνω στο 
σχολείο της Κυριακής και είμαι πολύ 
υπερήφανη που μπορώ να ψάλλω 
στην παιδική χορωδία. Η μητέρα 
μου, Καραλαΐνι, ψάλλει επίσης στην 
χορωδία της κοινότητάς μας, στο 
Ναταλάου. Το 2007, ο Πρωταπό-
στολος Βίλχελμ Λέμπερ μας 
επισκέφτηκε στο Ναταλάου. Πόσο 
μεγάλη ευλογία ήταν για εμάς! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζούμε στο Ναντί, στο σπίτι των 
παππούδων μου. Είναι οι πρώ-
τοι Νεοαποστολικοί χριστιανοί στα 
νησιά Φίτζι. Ο παππούς μου είναι 
πρεσβύτερος περιφερείας. Η Δη-
μοκρατία των Φίτζι αποτελείται 
από περισσότερα από 300 νησιά, 
αλλά μόνο το ένα τρίτο από αυτά 
κατοικείται και κάθε νησί, δεν 
διαθέτει τη δική του κοινότητα. 

Αγαπημένα μου πιάτα είναι η 
ταπιόκα και το τάρο, με ψάρι ή 
με κοτόπουλο. Είναι πολύ ωραίο 
όταν ψήνεται στο λόβο, ένα 
φούρνο σκαμμένο στη γη. Γι’ 
αυτό οι τροφές, τυλίγονται σε 
φύλλα μπανανιάς και ψήνονται 
πολλές ώρες επάνω σε καυτές 
πέτρες, μέσα σε μια τρύπα 
σκαμμένη μέσα στη γη. Κάποιες 
φορές πηγαίνω κι εγώ για 
ψάρεμα. 
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Γραμματοκιβώτιο 
 

 
Δεν έχω αδέλφια, αλλά έχω πολλούς 
φίλους και φίλες, καθώς επίσης και 
μερικά οικόσιτα ζώα. Κυρίως ένα 
σκύλο που τον φωνάζω Πέμπτη, και 
δύο αγελάδες, τον Μπατίστα και την 
Μπέτυ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο πατέρας μου, ο 

Αλενίζα, είναι ένας 

αγροτικός εργάτης.  

Το ζαχαροκάλαμο, οι  

μπανάνες και τα καρυδόδεντρα, είναι οι 

κύριες πηγές τροφής στα νησιά Φίτζι. 

Τα φυτά αυτά αναπαριστώνται μαζί με 

το περιστέρι της ειρήνης επάνω στην 

εθνική σημαία μας. Τα νησιά Φίτζι 

ήταν βρετανική αποικία σχεδόν εκατό 

χρόνια, γι’ αυτό και μπορούμε ακόμη να 

δούμε την βρετανική σημαία, στην 

επάνω αριστερή γωνία της σημαίας 

μας. Η σημαία μας υψώθηκε για πρώτη 

φορά στις 10 Οκτωβρίου 1970· την 

ημέρα εκείνη τα νησιά Φίτζι έγιναν μια 

ανεξάρτητη χώρα. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ, 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΧΘΡΟΣ; 

 

«Ένας εχθρός είναι ένα πρόσωπο που δεν θέλει 
τίποτα το καλό για εμάς. Ένας εχθρός είναι 
επίσης μια σκοτεινή σκέψη από την οποία δεν 
μπορούμε να ξεφύγουμε, ή ένας μεγάλος φόβος 
που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε.» 
Μελίνα, 11 ετών, από το Οστελχάιμ (Γερμανία) 
 
 
 

«Ένας εχθρός απειλεί  
ένα άλλο πρόσωπο με  
ένα  μαχαίρι. » 
Σίνα, από το  
Άουσμπουργκ-  
Λεχάουζεν (Γερμανία) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ένας εχθρός είναι κάποιος που ζηλεύει τον 
φορητό υπολογιστή μου ή το χαρτζιλίκι μου. 
Κάνει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι φίλοι 
μου κι εγώ να αισθανόμαστε άβολα.» 
Αναΐς, 13 ετών, από τον Μαυρίκιο 

 
«Στο σχολείο κάποιος μου έκλεψε την 
μπάλα μου. Μου την έδειξε αλλά δεν μου 
την επέστρεψε.»  
Ιωνάθαν, 10 ετών, από τον Μαυρίκιο 
 
 «Κάποιος που δεν με αγαπά και με τον 
οποίο δεν έχω τίποτα το κοινό, είναι ένας 
εχθρός. Στο σχολείο έχω κάποιους εχθρούς, 
λένε δυσάρεστα πράγματα για εμένα» 
Αναστασία, 10 ετών, από τον Μαυρίκιο 
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       Τα μυστήρια 
 
 
 

 
Τον Σεπτέμβριο του 2015 εμφανίστηκε η Κατήχηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε 

ερωτήσεις και απαντήσεις. Μεταξύ των 750 ερωτήσεων και απαντήσεων, το περιοδικό 

μας παρουσιάζει, ως αποστάγματα, ορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις – στο τεύχος 

αυτό, υπάρχει το θέμα των μυστηρίων, καθώς και της μετά τον θάνατο ζωής. 

 
Τι είναι τα μυστήρια; 
Τα μυστήρια είναι θεμελιώδεις θείες χάρες. Με αυτές 
τις άγιες πράξεις, που διανέμονται από ανθρώπους σε 
ανθρώπους, ο Θεός χορηγεί τη σωτηρία σε εκείνους 
που τα λαμβάνουν. 
 
Σε τι χρησιμεύουν τα μυστήρια; 
Τα μυστήρια επιτρέπουν στον άνθρωπο να αποκτήσει 
τη σωτηρία: Δια των μυστηρίων ο άνθρωπος, γίνεται 
αποδεκτός και διατηρείται στην κοινωνία ζωής με 
τον Θεό. Η λήψη των τριών μυστηρίων (Άγιο 
Βάπτισμα με νερό, Αγία Σφράγιση, Αγία Κοινωνία) 
ανοίγει για τον άνθρωπο τη δυνατότητα, να ενωθεί 
με τον Κύριο, κατά την επιστροφή του Χριστού. 
 
Τι παράγει το Άγιο Βάπτισμα με νερό; 
Το Άγιο Βάπτισμα με νερό αλλάζει εκ θεμελίων τη 
σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Αφού έχει ξεπλυ-
θεί από το προπατορικό αμάρτημα, ο βαπτισμένος 
παύει να είναι απομακρυσμένος από τον Θεό και 
φτάνει στην εγγύτητα μαζί του. Γίνεται χριστιανός. 
Με την πίστη του και την ομολογία του πίστης στον 
Ιησού Χριστό, ο βαπτισμένος ενσωματώνεται στην 
Εκκλησία του Χριστού. 

Τι είπε ο Ιησούς στους Αποστόλους του, σχετικά 
με το βάπτισμα; 
Μετά την Ανάστασή του, ο Ιησούς έδωσε στους 
Αποστόλους του την ακόλουθη εντολή: «Αφού, λοι-
πόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτί-
ζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύματος» (Ματθαίος  28:19). Επομένως, 
ένα από τα καθήκοντα των Αποστόλων είναι να 
βαπτίζουν. Επισημαίνουμε ότι στην Καινή Διαθήκη, 
συχνά το «βάπτισμα» αναφέρεται ως βάπτισμα σε δύο 
πράξεις, αυτό με νερό και αυτό με Άγιο Πνεύμα (βλ. 
Πράξεις των Αποστόλων 8:14 και μετά.). Υπάρχει μια 
στενή και άμεση σχέση μεταξύ του Αγίου Βαπτίσμα-
τος με νερό και του Αγίου Βαπτίσματος με Πνεύμα. 
 
Ποιος μπορεί να λάβει το Άγιο Βάπτισμα με νερό; 
Κάθε άνθρωπος μπορεί να λάβει το Άγιο Βάπτισμα 
με νερό, με την προϋπόθεση να πιστεύει στον Ιησού 
Χριστό και στο Ευαγγέλιό του. 
 
Γιατί μπορούν να βαπτίζονται τα παιδιά; 
Η δήλωση του Ιησού: «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται 
σε μένα, και μη τα εμποδίζετε· επειδή, για τέτοιους 
είναι η βασιλεία τού Θεού» (Μάρκος 10:14) περιλαμ- 
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βάνει ότι οι ευλογίες του Θεού – μέρος των οποίων 
αποτελούν τα μυστήρια! – οφείλουν επίσης να είναι 
προσβάσιμες και στα παιδιά.  Η Καινή Διαθήκη 
πιστοποιεί ότι βαπτίστηκαν ολόκληρες «οικίες» και 
«τοπικές κοινότητες»: «...και βαπτίστηκε αμέσως 
αυτός και όλοι εκείνοι που ήσαν μαζί του [...] και 
ευφράνθηκε με ολόκληρη την οικογένειά του, καθώς 
πίστεψε στον Θεό» (Πράξεις των Αποστόλων 16:33-
34 και 16:15). Αυτές οι «τοπικές κοινότητες» ή «οι-
κίες» συμπεριλάμβαναν και παιδιά· ξεκινώντας από 
εκεί είναι που αναπτύχθηκε η χριστιανική παράδοση 
να βαπτίζονται επίσης και τα παιδιά. Εξ άλλου, κατά 
το βάπτισμα των παιδιών, τα πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για την εκπαίδευσή τους, επιφορτίζονται 
την εκ μέρους τους ομολογία πίστης στον Ιησού 
Χριστό και την ευθύνη της εκπαίδευσής τους μέσα 
στο πνεύμα του Ευαγγελίου. 

 
Είναι έγκυρο το βάπτισμα που έχει χορηγηθεί 
σε μια άλλη εκκλησιαστική κοινότητα; 
Ναι, η χορήγηση του Αγίου Βαπτίσματος με νερό 
είναι δυνατή και αποτελεσματική σε όλα τα μέρη της 
μίας Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Βάπτι-
σμα με νερό αποτελεί το πρώτο βήμα προς την πλήρη 
λύτρωση. Παντού όπου χορηγείται, στο όνομα του 
Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύμα-
τος και με νερό, το βάπτισμα έχει όλη του την εγκυ-
ρότητα. Έτσι το βάπτισμα έχει ανατεθεί στο σύνολο 
της Εκκλησίας. Αιτία είναι το ότι ο Θεός θέλει το 
θέλημά του για σωτηρία να είναι οικουμενικό. 

 
Από που προκύπτει η έννοια της «Αγίας 
Κοινωνίας»; 
Η έννοια της «Αγίας Κοινωνίας» παραπέμπει στην 
κατάσταση κατά την οποία ο Ιησούς Χριστός, 
θέσπισε αυτό το μυστήριο: την παραμονή της 
σταύρωσής του, συμμετείχε στο πασχαλινό δείπνο 
μαζί με τους Αποστόλους του. 

 
Τι συμβαίνει κατά τον καθαγιασμό των οστιών; 
Ο καθαγιασμός επιχειρεί την αληθινή παρουσία του 
σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Τα 
συστατικά (ή τα είδη) του άρτου και του οίνου δεν 
διαφοροποιούνται ως αποτέλεσμα του καθαγιασμού: 
δεν μετασχηματίζονται. Πρόκειται περισσότερο για 
το σώμα και το αίμα του Ιησού που προστίθενται σε 
αυτά. Η διαδικασία αυτή ονομάστηκε [σ.τ.μ.: συνύ-
παρξη του σώματος και του αίματος του Ιησού στον 
άρτο και στον οίνο] «consubstantiation». Κατά την 
τέλεση της Αγίας Κοινωνίας, ο άρτος και ο οίνος δεν 
είναι εικόνες ή σύμβολα του σώματος και του αίματος 
του Ιησού· μετά την καθαγίαση, το σώμα και το αίμα 
του Ιησού Χριστού είναι πραγματικά παρόντα εκεί. 
 
Η θυσία του Ιησού Χριστού είναι παρούσα μέσα 

στη Αγία Κοινωνία;   
Ναι, η θυσία του Ιησού Χριστού είναι πραγματικά πα- 
ρούσα  μέσα  στην  Αγία Κοινωνία. Η  θυσία αυτή 
ωστόσο δεν είναι επαναλαμβανόμενη, επειδή συμφω-
νήθηκε, «μια φορά για πάντα» (Εβραίους 10:10-14). 
 
Ποια είναι τα αποτελέσματα της Αγίας Κοινωνίας; 
Η Αγία Κοινωνία δημιουργεί άμεση και στενή κοινω-
νία με τον Ιησού Χριστό. Είναι φορέας της φύσης και 
της δύναμης του Υιού του Θεού. Επιπλέον, η συμμε-
τοχή στην Αγία Κοινωνία συμβάλλει στην ενότητα 
των πιστών μεταξύ τους, επειδή αποκτούν, όλοι μαζί, 
την φύση του Ιησού Χριστού. Έτσι η Αγία Κοινωνία 
είναι ένα μέσο κεφαλαιώδους σημασίας για την προ-
ετοιμασία τους εν όψει της επιστροφής του Χριστού. 
 
Τι είναι η Αγία Σφράγιση; 
Η Αγία Σφράγιση είναι το μυστήριο που παρέχει 
στον πιστό, με την επίθεση των χεριών και την προ-
σευχή ενός Αποστόλου, τη Δωρεά του Αγίου Πνεύ-
ματος. Γίνεται έτσι ένα παιδί του Θεού που καλείται 
επιπλέον να αποτελεί μέρος των πρωτοτόκων. 
 
Πως χορηγείται το μυστήριο της Αγίας Σφράγισης; 
Το μυστήριο της Αγίας Σφράγισης χορηγείται από 
τους Αποστόλους, που παρέχουν στον πιστό, στο 
όνομα του Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος, τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος Κατά 
την πράξη αυτή, θέτουν τα χέρια τους στο κεφάλι του 
βαπτισμένου και προσεύχονται. 
 
Ποια είναι τα αποτελέσματα της Αγίας Σφράγισης; 
Με την Αγία Σφράγιση, ο άνθρωπος είναι διαρκώς 
πλήρης με Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός τον κάνει μέρος της 
φύσης του, προσφέροντάς του τη δύναμη, τη ζωή και 
την αγάπη του: «η αγάπη τού Θεού είναι ξεχυμένη 
μέσα στις καρδιές μας διαμέσου τού Αγίου Πνεύμα-
τος, που δόθηκε σε μας» (Ρωμαίους 5:5). Ο σφραγι-
σμένος άνθρωπος είναι ιδιοκτησία του Θεού· το Πνεύ-
μα του, εγκαθίσταται μόνιμα σε αυτόν (βλ. Ρωμαίους 
8:9). Ο άνθρωπος είναι πλέον ένα παιδί του Θεού, 
που καλείται να είναι η απαρχή: η αναγέννηση με 
νερό και Πνεύμα, παράγει κατά συνέπεια ένα  αποτέ-
λεσμα για το παρόν, που ερμηνεύεται με την θεία υιο-
θεσία και ένα μελλοντικό που θα ερμηνευτεί με την 
απόκτηση της ιδιότητας της απαρχής. Παιδί του Θε-
ού, ο πιστός είναι κληρονόμος του Θεού και συγκλη-
ρονόμος του Χριστού. Το «Πνεύμα υιοθεσίας» που 
ενεργεί στον άνθρωπο διαμέσου της Αγίας Σφρά-
γισης, απευθύνεται με εμπιστοσύνη προς τον Θεό, 
αποκαλώντας τον: «καλέ Πατέρα». Εάν ο πιστός που 
έχει λάβει Άγιο Πνεύμα, του εξοικονομεί χώρο για 
να μπορεί να αναπτυχθεί, θα δει να αναπτύσσονται 
μέσα του θείες αρετές που αποκαλούνται μεταφορι-
κά, «καρποί του Αγίου Πνεύματος» (Γαλάτες 5:22). 
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Η ζωή μετά τον θάνατο 
 

 

Υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο; 
Ναι, ο άνθρωπος είναι ον ταυτόχρονα σωματικό και 
πνευματικό. Το ανθρώπινο σώμα είναι εφήμερο και 
θνητό. Γη είναι και θα επιστρέψει στη γη (βλ. Γένεση 
3:19). Από την άλλη πλευρά, η ψυχή και το πνεύμα 
επιβιώνουν του φυσικού θανάτου: είναι αθάνατα. Η 
προσωπικότητα του ανθρώπου, δηλαδή ουσιαστικά, 
αυτό που την αποτελεί, αυτά που έζησε, ένοιωσε, 
πίστεψε και σκέφτηκε, παραμένει μετά τον φυσικό 
θάνατο. 

 

 
Τι είναι ο θάνατος; 
Θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του 
φυσικού και πνευματικού θανάτου του ανθρώπου. Ο 
φυσικός θάνατος σημαίνει το τέλος της επίγειας 
ύπαρξής του.  Όταν επέρχεται, η ψυχή και το πνεύμα 
εγκαταλείπουν το σώμα.  Πνευματικός θάνατος είναι 
ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό·  είναι η συ-
νέπεια  της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή μιλάει ακόμη για 
τον «δεύτερο θάνατο» (βλ. Αποκάλυψη 20:6 – 21:8)  

για να περιγράψει τον χωρισμό από τον Θεό που θα 
ισχύει μετά την τελική κρίση. 
 

 
Ποιος είναι ο κυρίαρχος επί του θανάτου; 
Η Αγία Τριάδα είναι κυρίαρχος στη ζωή και στον 
θάνατο. Με την Ανάστασή του, ο Χριστός νίκησε τον 
θάνατο, προσφέροντας έτσι στον άνθρωπο, τη δυνατό-
τητα να έχει πρόσβαση στην αιώνια ζωή: «…του Σω-
τήρα μας Ιησού Χριστού […]κατήργησε τον θάνατο, 
αφετέρου δε έφερε σε φως τη ζωή και την αφθαρσία 
διαμέσου τού Ευαγγελίου » (Β’ Τιμόθεος 1:10). 
 
Ποια είναι η σημασία της Ανάστασης του Ιησού 
Χριστού; 
Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι θεμελιωμένη 
στην ανάσταση των νεκρών. Από τη στιγμή που 
αναστήθηκε  ο  Ιησούς, θα αναστηθούν επίσης και  οι 
νεκροί, «…οι μεν σε αιώνια ζωή, οι δε σε ονειδισμό 
και αιώνια καταισχύνη» (Δανιήλ 12:2). 
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Η Αγία Γραφή μας δείχνει ενδείξεις σχετικά με 
την μετά τον θάνατο ζωή; 
Η Παλαιά Διαθήκη, ήδη επικαλούνταν μια μετά 
θάνατον ζωή· Η Καινή, πολλές φορές δίνει μαρτυρία 
γι’ αυτήν. Έτσι διαβάζουμε στην Α’ Πέτρου 3:19-20: 
«…με το οποίο [ο Ιησούς Χριστός], αφού πορεύτηκε, 
κήρυξε και προς τα πνεύματα που ήσαν στη φυλακή, 
τα οποία κάποτε απείθησαν, όταν η μακροθυμία του 
Θεού, στις ημέρες τού Νώε, τους πρόσμενε, καθώς 
κατασκευαζόταν η κιβωτός, στην οποία διασώθηκαν 
από το νερό λίγες (δηλαδή, οκτώ) ψυχές.» 

 
Που παραμένουν οι άνθρωποι μετά τον φυσικό 
τους θάνατο; 
Η ψυχή και το πνεύμα των ανθρώπων που  πεθαίνουν 
φθάνουν στην περιοχή παραμονής των νεκρών που 
ονομάζουμε επίσης και «άλλη όχθη». 

 
Οι νεκροί μπορούν να μετενσαρκωθούν; 
Όχι, οι αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρω-
πος μπορεί να έχει περισσότερες διαδοχικές επίγειες 
ζωές (μετενσάρκωση) με την μορφή ανθρώπου, ζώου 
ή φυτού, είναι σε αντίθεση με τις δηλώσεις της Αγίας 
Γραφής και κατά συνέπεια, με το περιεχόμενο του 
Ευαγγελίου: «…είναι αποφασισμένο στους ανθρώ-
πους μια φορά να πεθάνουν» (Εβραίους 9:27). 

 

 
Μπορούμε να εισέλθουμε σε σχέση με τους 
νεκρούς; 
Διατηρώντας στην μνήμη μας τους εκλιπόντες και 
προσευχόμενοι υπέρ αυτών, μπορούμε να είμαστε σε 
κοινωνία μαζί τους. Το να εισέλθουμε σε επικοινωνία 
με τους νεκρούς αναζητώντας να τους επικαλεστούμε 
ή να τους ρωτήσουμε είναι απαγορευμένο από τον 
Θεό· είναι επομένως αμαρτία: «Δεν θα βρεθεί σε 
σένα κανένας […]που να ασκεί μαντεία ή να είναι 
προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος […] 
ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Επειδή, καθένας που 
τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον Κύριο» 
(Δευτερονόμιο 18:10-12). 
 
Ποια είναι η κατάσταση των ψυχών στην άλλη 
όχθη; 
Η κατάσταση των ψυχών στην άλλη όχθη είναι η έκ- 

  

φραση της εγγύτητάς τους με τον Θεό ή της απόστα-
σής του από αυτόν. Ο φυσικός θάνατος του ανθρώ-
που δεν αλλάζει σε τίποτα την κατάσταση της ψυχής 
του. Η πίστη ή η δυσπιστία, το πνεύμα συμφιλίωσης 
ή το ασυμβίβαστο πνεύμα, η αγάπη ή το μίσος, 
αποτυπώνουν το σημάδι τους στο ανθρώπινο ον, όχι 
μόνο εδώ στη γη, αλλά επίσης και στην άλλη όχθη. Η 
παραβολή του Ιησού για τον πλούσιο άνθρωπο και 
τον Λάζαρο (βλ. Λουκάς 16:19-31), επικαλείται αυτή 
την κατάσταση, μιλώντας για ένα τόπο καταφυγής  
και ένα τόπο μαρτυρίου. Οι εκλιπόντες μπορούν να 
συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους. Εκείνοι που 
βασανίζονται, ελπίζουν να βρουν βοήθεια. 
 
Μπορεί να αλλάξει η κατάσταση των ψυχών 
στην άλλη όχθη; 
Ναι, μετά την θυσία του Χριστού, η κατάσταση των 
ψυχών στην άλλη όχθη, μπορεί να βελτιωθεί. Μετά 
τον θάνατό του, ο Χριστός πήγε να κηρύξει στην πε-
ριοχή των νεκρών. Όμως το κήρυγμα του Ευαγγελίου, 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα, για εκείνον που το 
δέχεται με πιστή καρδιά, να αλλάξει. Ακόμη και μετά 
τον φυσικό θάνατο, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει 
στη σωτηρία. 
 
Πως μπορούν να αλλάξουν οι ψυχές στην 
άλλη όχθη; 
Οι ψυχές της άλλης όχθης που ποτέ δεν άκουσαν να 
μιλούν για το Ευαγγέλιο, δεν έζησαν ποτέ τη 
συγχώρηση των αμαρτιών τους και ποτέ δεν έλαβαν 
κάποιο από τα μυστήρια ζουν σε απόσταση από τον 
Θεό. Δεν μπορούν να εξέλθουν από την κατάσταση 
αυτή, παρά μόνο φτάνοντας στην πίστη στον Ιησού 
Χριστό και στη θυσία του, καθώς και λαμβάνοντας 
τα άχραντα μυστήρια. 
 
Μπορούμε να βοηθήσουμε τους εκλιπόντες να 
αποκτήσουν τη σωτηρία; 
Ναι, μπορούμε να μεσολαβήσουμε υπέρ των ψυχών 
που δεν έχουν εξαγοραστεί και να προσευχόμαστε 
στον Κύριο να τις βοηθήσει. Μπορούμε επίσης να 
προσευχόμαστε για να φτάσουν οι ψυχές αυτές, να 
πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και να ανοίγονται για 
να είναι διατεθειμένες να δεχθούν την βοήθεια που 
θέλει να τους προσφέρει ο Θεός. Όπως οι νεκροί εν 
Χριστώ, έτσι εκείνοι που ζουν εδώ στη γη και αποτε-
λούν μια κοινότητα μαζί του, εργάζονται εδώ και στην 
άλλη όχθη, μέσα στο πνεύμα του Χριστού και 
παρεμβαίνουν υπέρ των φυλακισμένων ψυχών. 
Ωστόσο η λύτρωσή τους είναι αποκλειστικά και μόνο 
έργο του Χριστού. 
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« Το αξίωμα τόσο μεγάλο,  
ο άνθρωπος τόσο μικρός» 

 
 

Απαίτηση και πραγματικότητα, το αξίωμα και ο άνθρωπος – αυτή η ζώνη έντασης  
γέννησε συγκινητικές στιγμές κατά την διάρκεια της τελευταίας θείας λειτουργίας που τέλεσε  
ο Πρωταπόστολος για τα αξιώματα της Ευρώπης: Ο Πρωταπόστολος ζήτησε συγνώμη. 

 
 

 
 

 
 

Ο αδελφός υπηρεσίας ως υπηρέτης του Θεού και ως 
υπηρέτης της κοινότητας: Αυτό ήταν το θέμα της 
θείας λειτουργίας που τελέστηκε τις 27 Σεπτεμβρίου 
2015 στο Ντίσελντορφ (Γερμανία). Οι αδελφοί υπη-
ρεσίας εν ενεργεία και σε ηρεμία, είχαν συνδεθεί με 
βιντεομετάδοση. Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιν-
τερ απεύθυνε επανειλημμένα ένα κάλεσμα για ταπει-
νοφροσύνη. Τόνισε άμεσα αυτό που αποτελούσε 
μέρος της αρχής του κηρύγματός του. 
 

Μεγαλείο και αγιότητα της αποστολής 
 
«Χάρη στην πίστη μας, πιστεύουμε ότι ο Κύριος 
Ιησούς έδωσε μια τελείως ξεχωριστή αποστολή, μια 
μεγάλη και άγια αποστολή στους Αποστόλους: Οφεί-
λουμε να αναγγέλλουμε το Ευαγγέλιο, να προτείνου-
με τη σωτηρία, να προετοιμάζουμε τη Νυμφία του 
Κυρίου», είπε ο Πρωταπόστολος. «Και όσο περισσό-
τερο νοιαζόμαστε και ασχολούμαστε, ως Απόστολοι, 
τόσο περισσότερο η αποστολή αυτή γίνεται άγια και  

τόσο  περισσότερο  το  συνειδητοποιούμε:  Δεν θα τα 
καταφέρουμε. Αυτό είναι κάτι που αφορά πρώτα απ’ 
όλους εμένα, μέσα στην υπηρεσία του αξιώματος 
ενός Πρωταποστόλου, που δεν είμαστε στο ύψος της 
αγιότητας αυτής και στο μεγαλείο της», τόνισε. «Δεν 
θα το καταφέρουμε, επειδή ο Πρωταπόστολος και 
όλοι οι Απόστολοι είναι ακόμη ατελείς άνθρωποι.» 
 

Απογοητεύσεις και τραυματισμοί 
 
«Μερικές φορές υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και οι 
αδελφοί και οι αδελφές συχνά απογοητεύονται, έστω 
και λίγο, επειδή το αξίωμα του Αποστόλου είναι 
τόσο μεγάλο και ο άνθρωπος τόσο μικρός. Κάποιες 
φορές ο ένας ή ο άλλος, πληγώνεται κιόλας, επειδή 
ακριβώς, οι Απόστολοι δεν είναι τόσο άγιοι όσο απαι-
τεί το αξίωμά τους», συνέχισε ο Πρωταπόστολος. 
 
«Θα ήθελα εδώ, εξ ονόματός μου και εξ ονόματος 
όλων  των  Αποστόλων, να  σας παρακαλέσω, να μας
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συγχωρήσετε και να σας ζητήσω: σας παρακαλώ, 
συγχωρήστε μας. Συγνώμη αν πληγώσαμε κάποιον, 
αν απογοητεύσαμε κάποιος. Σας το υποσχόμαστε: 
Θα προσπαθούμε ακατάπαυστα να εκπληρώνουμε 
καλύτερα το αποστολικό μας αξίωμα.» 
 

«Μην αποχωρίζεστε από τον Ιησού» 
 
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Εκκλη-
σίας αναγνώρισε ρητά τις αδυναμίες των Αποστό-
λων: «Κάποιες φορές θα πρέπει να υποφέρετε εξ 
αιτίας των αδυναμιών μας», είπε στα αδελφούς 
υπηρεσίας της Ινδονησίας στις 27 Ιουνίου 2015. 
«Κανένας Απόστολος ή Πρωταπόστολος δεν είναι 
τέλειος και μας συγχωρείτε. Μας δίνετε την αγάπη 
σας και την υποστήριξή σας παρά τις αδυναμίες μας, 
γι’ αυτό και σας είμαστε ευγνώμονες. Κάνουμε το 
καλύτερο που μπορούμε, για να βελτιωθούμε.» 

 

Και η ομολογία αυτή ήταν ακόμη ευρύτερη στις 5 
Ιουλίου 2015, κατά την θεία λειτουργία στο Σάαρ-
μπρουκ (Allemagne). «Κάνουμε έκκληση προς όλους 
εκείνους που για κάποιο λόγο εγκατέλειψαν τον 
Κύριο: Είστε καλοδεχούμενοι», δήλωσε ο Πρωταπό-
στολος Σνάιντερ κατά την τέλεση της Αγίας Κοινω-
νίας υπέρ των εκλιπόντων. «Αν εμείς, αν η κοινότητα, 
αν η Εκκλησία διέπραξε ένα οποιοδήποτε λάθος, σας 
ζητούμε συγνώμη. Σας παρακαλούμε, μην αφήνεστε 
στον αποχωρισμό από τον Ιησού Χριστό, εξ αιτίας 
των δικών μας ατελειών.» 

 

Στην ίδια γραμμή καθοδήγησης με τους 
προκατόχους του αξιώματος 
 

Τέτοιου είδους ομολογίες δεν είναι ένα στιγμιότυπο 
του  Πρωταποστόλου,  αλλά  μια  αποστολή  που έχει  

ανατεθεί στο αξίωμα: «Το αποστολικό, είναι το 
αξίωμα της συμφιλίωσης. Είναι αυτό που μας λέει η 
Αγία Γραφή», εξήγησε σε μια συνέντευξή του τον 
Οκτώβριο του 2014. Και γι’ αυτό, πρέπει πρώτα απ’ 
όλα να αναγνωριστούν τα προσωπικά λάθη. «Το 
σκεπτόμαστε σοβαρά, δεν είναι μόνο μια δήλωση μές 
στην Κατήχησή μας, αλλά η βαθιά εσωτερική μας επι-
θυμία, να ικανοποιήσουμε αυτό το θέλημα του Θεού.» 
 
Με τη στάση του αυτή, ο προκαθήμενος της Εκκλη-
σίας τοποθετείται εξ ολοκλήρου στην παράδοση των 
προκατόχων του στο αξίωμα. «Στο όνομα της Εκκλη-
σίας επίσης, τείνω προς τη συμφιλίωση», είχε δηλώ-
σει ο Πρωταπόστολος Βίλχελμ Λέμπερ απευθυνόμε-
νος στο «Apostolische Gemeinschaft» (το γερμανικό 
κίνημα που αποτελεί μέρος της «Ένωσης αποστολι-
κών κοινοτήτων» στην οποία είναι προσκολλημένη 
στη Γαλλία, η «Ένωση αποστολικών χριστιανών»), 
κατά τις Ημέρες Ευρωπαϊκής Νεολαίας 2009. « Ναι, 
λάθη έχουν διαπραχθεί και από τη δική μας πλευρά, 
την πλευρά της Νεοαποστολικής Εκκλησίας. » 
 

Μαθαίνοντας από τα λάθη τους 
 
Και ο Πρωταπόστολος Ρίχαρντ Φερ αναγνώρισε σε 
ένα άρθρο που προοριζόταν για το  περιοδικό, «Η 
Οικογένειά μας», τον Ιανουάριο του 1996: « Εκεί 
όπου οι άνθρωποι εργάζονται μαζί, ανεξάρτητα από 
τον τόπο, τα λάθη θα φανούν στο φως της ημέρας. 
Έτσι, δεν είναι πάντα δυνατόν να αποφεύγονται τα 
λάθη που διαπράττονται στους κόλπους της Εκκλησί-
ας μας, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, ούτε για 
το παρόν, αλλά ούτε και για το μέλλον.» Ωστόσο, 
αυτό που είναι σημαντικό: «Έχοντας συνείδηση του 
γεγονότος ότι είμαστε ατελείς, οφείλουμε να 
αντλούμε διδάγματα από τα λάθη μας.»

 
 

Φωτογραφία αριστερά: καλεσμένοι σε αυτή την θεία λειτουργία επίσης ήταν ο 

Πρωταπόστολος σε ηρεμία Βίλχελμ Λέμπερ (δεξιά) και ο Απόστολος Περιφερείας 

σε ηρεμία, Αρμίν Στούντερ (αριστερά)  
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Η αγάπη του πλησίον προτι-
μότερη από την ξενοφοβία 

 
 

 
Ο ξένος είναι ο πλησίον σου: αυτό ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα του 

Πρωταποστόλου Ζαν Λυκ Σνάιντερ κατά το περασμένο έτος.  
Αυτή η θεώρηση των πραγμάτων θα συνεχίσει να μας επιβάλλεται ως μια αποστολή  

προς εκπλήρωση, κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, σε αυτούς τους καιρούς 
τρομοκρατίας και πολέμου, κυμάτων από πρόσφυγες και ξενοφοβίας. 

 
 

Το έτος 2015 άρχισε όπως τελείωσε, με αιματηρές 
επιθέσεις στο Παρίσι: Στις 7 Ιανουαρίου, ισλαμιστές 
εξτρεμιστές σκότωσαν 16 άτομα μέσα στις εγκατα-
στάσεις μιας σατυρικής εφημερίδας και σ’ ένα σούπερ 
μάρκετ και, στις 13 Νοεμβρίου, άλλοι τρομοκράτες 
σκότωσαν περίπου 130 άτομα, σε διάφορα μέρη της 
γαλλικής πρωτεύουσας. Οι αντιδράσεις της Νεοαπο-
στολικής Εκκλησίας έχουν αποτυπωμένη τη συμπόνια 
και συνοδεύονται από ένα βαθύ προβληματισμό. 

 

Η βία, παντού μέσα στον κόσμο 
 
Από τη μία πλευρά ο διεθνής πρόεδρος της Εκκλησίας 
και οι Απόστολοι παρεμβαίνουν με τις προσευχές 
τους υπέρ των θυμάτων και των οικείων τους. Από 
την άλλη πλευρά, προσκαλούν τα μέλη της Εκκλησί-
ας να κοιτάξουν πέρα από τους συνήθεις ορίζοντες: 
Κάθε εβδομάδα, σε κάποιο μέρος του κόσμου 
συμβαίνουν παρόμοια πράγματα και είναι παντού το 
ίδιο τρομερά, είπε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ, 
επικαλούμενος αυτά που συμβαίνουν στο Νίγηρα και 
στο Μάλι, στο Αφγανιστάν και στη Συρία. 

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα nac. 
today δείχνουν αυτά που ακριβώς συμβαίνουν για 
τους ενδιαφερόμενους: Έτσι περισσότεροι από 4500 
αδελφοί και αδελφές μας από την περιοχή του Μπα-
ρίνγκο, στα ανατολικά της Κένυα, έχουν φυγαδευτεί 
εξ αιτίας καταστάσεων που μοιάζουν με εμφύλιο πό-
λεμο. Στο Νίγηρα, μετά από βίαιες διαδηλώσεις, 
είδαμε δεκάδες χριστιανικών εκκλησιών να καίγονται 
και θείες λειτουργίες να διαγράφονται. 
 

Δεν αφήνουμε χώρο στο μίσος 
 
Εκτός από την άνεση που προσφέρουν, οι θείες λει-
τουργίες του Πρωταποστόλου, προτείνουν πρώτα πε-
δία σκέψης και δράσης για την καθοδήγηση και για τη 
συμπεριφορά απέναντι σε εκείνους που είναι πλήρεις 
από εχθρικά συναισθήματα: «Το μίσος δεν έχει θέση 
μέσα στον οίκο του Κυρίου», είπε ο προκαθήμενος 
της Εκκλησίας στη θεία λειτουργία που τέλεσε στο 
Ζβικάου (κεντρική Γερμανία), τον περασμένο 
Νοέμβριο. «Δεν μπορώ να θεωρήσω κακούς όλους 
τους  χριστιανούς,  επειδή  κάποιοι από αυτούς έχουν  
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διαπράξει κάτι κακό· με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορώ 
να μισήσω όλους τους μωαμεθανούς, επειδή κάποιοι 
από αυτούς έχουν διαπράξει απαίσιες πράξεις.» 

Ο Πρωταπόστολος τοποθετεί πάντα στο κέντρο του 
κηρύγματός του, την αγάπη για τον πλησίον: «Πλη-
σίον σου είναι ο ξένος, εκείνος που είναι διαφορετι-
κός από εσένα, που έχει άλλο πολιτισμό, άλλη πίστη, 
άλλη φύση, μια άλλη νοοτροπία: είναι ο πλησίον 
σου», τόνισε κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας 
που τέλεσε στο Λουξεμβούργο. 

Ο πλησίον: ο φίλος, ο ξένος, ο εχθρός  

Ο φίλος, ο ξένος, ο εχθρός: όλοι είναι πλησίον σου! 
Πώς λοιπόν να τους αγαπήσεις; Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Πρωταπόστολος, κατά την θεία λειτουργία που τέλεσε 
στο Μπουένος Άιρες, τον περασμένο Νοέμβριο, έδω-
σε πρακτικές οδηγίες: Στον φίλο, ταιριάζει να δίνουμε 
αυτό που περιμένουμε από αυτόν· με τον ξένο, καλό 
είναι να μοιραζόμαστε αυτό που έχουμε· όσο για τον 
εχθρό, θα πρέπει να του ευχόμαστε την ίδια σωτηρία, 
την οποία φιλοδοξούμε να αποκτήσουμε. 

Αυτή την αγάπη για τον πλησίον, οι πιστοί όλου του 
κόσμου την εφαρμόζουν με διάφορους τρόπους: Οι 
νέοι από το διαμέρισμα του Βόρειου Παρισιού προ-
σεύχονται για τα θύματα, αλλά και για τους δράστες 
των επιθέσεων. Στη Νότια Αφρική, ένας επίσκοπος 
δίνει ένα σινιάλο ενάντια στην ξενοφοβία - κάνοντας 
ποιμαντικές επισκέψεις κατά την διάρκεια ενός 
κύματος βίας. Στην Ευρώπη, πολλές κοινότητες 
δεσμεύονται να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια 
σε πρόσφυγες που φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες και 
συρρέουν κυρίως στην Γερμανία. 

Κάνουμε το καλό και το μοιραζόμαστε 
με τους άλλους 

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την 
Ανατολική Ευρώπη, την Βόρεια Αφρική και την Εγ-
γύς Ανατολή για να έλθουν στην Ευρώπη. Η μοίρα 
τους δεν μας αφήνει αδιάφορους. Μαζί με άλλους 
χριστιανούς, πρωτοβουλίες και οργανώσεις, οι πιστοί 
της Νεοαποστολικής Εκκλησίας βοηθούν στην 
ανακούφιση της δυστυχίας και της απόγνωσης των 
προσφύγων, συλλέγοντας δωρεές ή δείχνοντας την  
φροντίδα τους σε προσωπικό επίπεδο. 

Οι Απόστολοι Περιφερείας της Ευρώπης δίνουν πρα-
κτικές συμβουλές και παρέχουν οικονομική βοήθεια.  
«Μην ξεχνάτε την φιλανθρωπία και την γενναιοδω-
ρία» ήταν το κάλεσμα που απηύθυνε ο Πρωταπόστο-
λος κατά την θεία λειτουργία στο Ροτβάιλ (Νότια 
Γερμανία), επικαλούμενος την Επιστολή προς Εβραί-
ους (13:16). «Δεν κάνουμε τίποτα από υπολογισμό», 
για να αντικρούσει την προσωπική προβολή και τον 
προσηλυτισμό. «Ενεργούμε απλά από αγάπη για τον 
πλησίον μας.». 

Μεγάλος ανατολικός:  
πλημμύρες στο Ισανγκί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το Ισανγκί είναι μια μικρή πόλη της Λαϊκής Δημοκρα-

τίας του Κονγκό, που βρίσκεται περίπου, 130 χιλιόμε-

τρα από το Κισανγκάνι, στην επαρχία Οριεντάλ. Εκεί, 

στη συμβολή των ποταμών Λομάμι και Κόνγκο, οι 

πλημμύρες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2015 

προκάλεσαν μεγάλη αγωνία και πολλή δυστυχία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Πολλές οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους και όλα 

τους τα υπάρχοντα. Χτυπήθηκαν και επηρεάστηκαν 

επίσης πολλές Νεοαποστολικές κοινότητες της 

περιοχής. Υλοποιήθηκαν πολλά είδη βοήθειας. Για 

παράδειγμα, τα μέλη της κοινότητας του Κισανγκάνι 

αποφάσισαν να βοηθήσουν Kisangani ont décidé 

d’aider τα εμπλεκόμενα στις πλημμύρες πρόσωπα 

της περιοχής. Για να ανακουφίσουν κάπως τον πόνο 

των ανθρώπων αυτών, τους απέστειλαν ρούχα, 

ζάχαρη, σαπούνι και άλλη είδη πρώτης ανάγκης στο 

Ισανγκί.  
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Μακρινά ταξίδια και μια ισχυρή     

κοινωνία στην Αμερική 
Σωστά και καλά οργανωμένη στους κόλπους της ομάδας όσο επίσης και σε εκτελεστικό 

επίπεδο: Έτσι παρουσιάζεται η Νεοαποστολική Εκκλησία  στην αμερικανική ήπειρο. 
 

 

Κοινά έργα στον Καναδά 

Αυτό που ήταν ένα από τα ουσιαστικά γεγονότα του 
έτους 2015 από την μία πλευρά του Ειρηνικού, δεν θα 
έπρεπε φυσικά να χαθεί στην άλλη πλευρά του ωκε-
ανού: το Move-A-Thon, ένας αγώνας για δωρεές 
μεταξύ των εκκλησιαστικών περιφερειών του Καναδά 
και της Αυστραλίας. Οι αδελφοί και οι αδελφές από 
160 συνολικά κοινότητες έκαναν πεζοπορίες, έτρεξαν 
πεζή και με ποδήλατα, ή κωπηλάτησαν για να συλλέ-
ξουν δωρεές. Στον Καναδά, τα χρήματα που συγκεν-
τρώθηκαν προορίζονται για ανθρωπιστικά έργα, για 
αποδεδειγμένα άστεγους. 

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς, η 
εκκλησιαστική περιφέρεια λογαριάζει τον «Πυλώνα 
του Εθνικού Συνεδρίου» τον Σεπτέμβριο, ένα συνέ-
δριο ξεχωριστά ενεργών νέων, οι οποίοι κατά συνέ-
πεια, παίζουν ένα θεμελιώδη ρόλο στους κόλπους των 
κοινοτήτων και των περιφερειών. Σημαντική ήταν 
επίσης μια θεολογική κατάρτιση κατά τον Ιούνιο, που 
συμπεριλάμβανε και μια εθνική βιντεομετάδοση. Τον 

μήνα Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή 
συναυλία για την ημέρα των Ευχαριστιών: Στη 
Νεοαποστολική κοινότητα του Κίτσενερ – Κέντρο, 
μουσικοί από διάφορες χριστιανικές ομολογίες 
συγκεντρώθηκαν, ενωμένοι με μια κοινή επιθυμία: 
να δοξάσουν τον Θεό. 

Πρόγραμμα κατάρτισης για τα 
διευθυντικά αξιώματα των Η.Π.Α. 

Κατά την διάρκεια του περασμένου έτους, το 
πρόγραμμα κατάρτισης για τα διευθυντικά αξιώματα 
στους κόλπους των κοινοτήτων ήταν μοναδικό στο 
είδος του, στις Ηνωμένες Πολιτείες: υπάλληλοι και 
συνεργάτες της διοίκησης, καθώς και δεσμευμένοι 
εθελοντές διαμόρφωσαν συνολικά 1000 συμμετέχον-
τες σε  13 περιφέρειες. Τα μονοήμερα σεμινάρια κατά 
την διάρκεια του σαββατοκύριακου είχαν τρία κύρια 
θέματα: την μουσική, την ώθηση σε δράση μικρών 
ομάδων καθώς και τη διαχείριση των κοινοτήτων, με 
στόχο τη συνεταιριστική ηγεσία και το κοινοτικό 
πνεύμα με επίκεντρο τον Χριστό.
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NACare – Μια νέα φιλανθρωπική 
οργάνωση στην Αυστραλία 
 

Μετά από μερικά προληπτικά μέτρα, η 
Νεοαποστολική Εκκλησία της Αυστραλίας μόλις και 
θεμελίωσε τη δική της φιλανθρωπική οργάνωση. 
Επίσημος τίτλος της είναι «Ίδρυμα NACare». Κύριος 
στόχος της οργάνωσης είναι μια γρήγορη βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης – ένα δίκτυο που αποτελείται από 
αδελφούς υπηρεσίας και αδελφούς και αδελφές 
εξασφαλίζουν αυτή την άμεση βοήθεια. 

4 
1 | Ευχαριστίες προς τον Απόστολο Περιφερείας Νορμπέρτο 
Πασούνι 

2 | Αδελφοί και αδελφές της εκκλησιαστική περιφέρειας του 

Καναδά, συγκεντρώνονται για τον Πυλώνα Εθνικού Συνεδρίου 

3 | Θεολογικό σεμινάριο για τους αδελφούς υπηρεσίας 

4 | Ο Απόστολος Περιφερείας Μαρκ Βολ με τους Αποστόλους 

και επισκόπους της εκκλησιαστικής περιφέρειας του Καναδά 

 

Μεγάλα ταξίδια στην Βραζιλία 

Η σημαντικότερη στιγμή του έτους για κάθε Νεοαπο-
στολική κοινότητα είναι η επίσκεψη του Πρωταπο-
στόλου.  Έτσι σε διεθνές επίπεδο αθροιστικά είναι πε-
ρίπου 60 γεγονότα, που είναι σχεδόν παρόμοια στην 
εξέλιξή τους, από την λήψη της άδειας και της απόφα-
σης, μέχρι την πανηγυρική συναυλία και την θεία 
λειτουργία. Και παρ’ όλα αυτά, ορισμένες χώρες 
προτείνουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες – όπως για 
παράδειγμα η Βραζιλία, την οποία ο Πρωταπόστολος 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ, επισκέφτηκε το Νοέμβριο. Η χώρα 
εκτείνεται σε 4300 χιλιόμετρα από τα ανατολικά στα 
δυτικά και 4500 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο. Οι 
μεγάλες αυτές αποστάσεις γίνονται επίσης αντιληπτές 
και στο επίπεδο ζωής των κοινοτήτων: Στην θεία 
λειτουργία του Πρωταποστόλου που τελέστηκε στην 
κοινότητα της Φορταλέτσα, η χορωδία και η 
ορχήστρα αποτελείτο από 100 αδελφούς και αδελφές 
από τις γύρω κοινότητες. Για τον λόγο αυτό, όφειλαν 
να διανύσουν αποστάσεις μεταξύ 350 και 1000 
χιλιομέτρων για τη συμμετοχή τους στην θεία 
λειτουργία, αλλά επίσης και εκ των προτέρων, για να 
συμμετάσχουν στις διάφορες πρόβες. 

Αλλαγή διεύθυνσης στην Αργεντινή 

Τον περασμένο Οκτώβριο στην Αργεντινή, ο Πρωτα-
πόστολος Σνάιντερ συνταξιοδότησε ένα «άνθρωπο 
με μεγάλη πίστη»: Ο Απόστολος Νορμπέρτο Πασούνι 
που διεύθυνε την εκκλησιαστική περιφέρεια που περι-
λαμβάνει την Αργεντινή, την Χιλή, την Ουρουγουάη 
και την Παραγουάη, από το 2008. Ο Απόστολος Περι-
φερείας Πασούνι, υπηρέτησε επί 42 έτη ως αδελφός 
υπηρεσίας, από τα οποία 19 ως Απόστολος. Ως διά-
δοχό του ο Πρωταπόστολος, χειροτόνησε τον αναπλη-
ρωτή Απόστολο Περιφερείας Ενρίκε Μίνιο (55 ετών). 

Η Νεοαποστολική Εκκλησία διαθέτει πολλές φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις ανά τον κόσμο: Στην Αφρική, 
NAC Relief Organization (NACRO) και Kumea, στην  
Ασία, NAC SEA Relief Fund, στην Ευρώπη, 
Missionswerk der Neuapostolischen Kirche 
Süddeutschland (ιεραποστολική οργάνωση της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας στη Νότια Γερμανία), 
NAK-karitativ (Γερμανία), NAK-Diakonia (Αυστρία), 
NAK-Diakonia (Ελβετία), NAK-humanitas (Ελβετία), 
στην Βόρεια Αμερική, NAC USA Charitable Ministry 
και NAC Canada Foreign Extension· τώρα πλέον 
επίσης και στην Αυστραλία, NACare. 

Το Ακρωτήριο έχει ένα αναπληρωτή 
Απόστολο Περιφερείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015, ο Πρωταπόστο-

λος Ζαν Λυκ Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στην 
μεγάλη εκκλησία του Τάφελσιγκ. Περισσότεροι από 
3000 συμμετέχοντες ήταν επιτόπου παρόντες και 
πολλές δεκάδες χιλιάδες πιστών παρακολούθησαν 
την θεία λειτουργία σε βιντεομετάδοση στο πεδίο 
δραστηριότητας του Αποστόλου Περιφερείας του 
Ακρωτηρίου. 

Ο Πρωταπόστολος έθεσε τον Απόστολο Ιωάννη 
Λέσλι Κρίελ ως αναπληρωτή του Αποστόλου 
Περιφερείας Νόελ Μπαρνς. Προηγούμενα ο Πρωτα-
πόστολος έθεσε σε ηρεμία τον Απόστολο Μπράιαν 
Έρνεστ ντε Βρίε, λόγω ορίου ηλικίας και χειροτό-
νησε στο αξίωμα του Αποστόλου τον Πίτερ Λάμπερτ 
(51 ετών) και Ρόμπερτ Έρνεστ Γόρσιπ (44 ετών). 
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Η Νιγηρία – μεταξύ τρομοκρατίας 
και θρησκευτικής ελευθερίας 

 

Καθημερινά ο Πρωταπόστολος προσεύχεται για τους χριστιανούς που καταδιώκονται. Δεν 
είναι αυτό το τελευταίο πράμα που σκέφτεται επίσης για τη Νιγηρία. Τον απασχολούσε 
έντονα η θεία λειτουργία επρόκειτο να τελέσει εκείνο το σαββατοκύριακο, στην χώρα που 
πλήττεται από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή  Μπόκο Χαράμ, στα βόρεια της χώρας. 

 

 

 
 

Αριστερά: Αδελφοί και αδελφές της Νιγηρίας υποδέχονται τον 

Απόστολο Περιφερείας Μάικλ Έριχ  (στο κέντρο) και τον 

Απόστολο Βόλκερ Κύνλε  (στα δεξιά)  

 
 

«Οι Κύριοι της επιβίωσης», έτσι περιγράφει ο Από-
στολος Βόλκερ Κύνλε, τους κατοίκους της Νιγηρίας. 
Γνωρίζει την χώρα και τους κατοίκους της, εδώ και, 
17 χρόνια που εργάζεται εκεί ως ποιμαντικός υπεύ-
θυνος για τους περίπου 290.000 Νεοαποστολικούς 
χριστιανούς που ζουν εκεί. «Είναι ως επί το πλείστον  
πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, παρ’ όλες τις ταραχές 
που βιώνουν», δηλώνει σκεπτόμενος τα μαρτύρια 
που υπέστησαν από τον πόλεμο στη Μπιάφρα, μέσα 
από στρατιωτικές δικτατορίες και μέχρι την ισλαμική 
τρομοκρατία. 

Μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
επιχειρηματική λογική 

Με τουλάχιστον 180 εκατομμύρια κατοίκους, η Νι-
γηρία είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρι-
κής. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικά κοι-
τάσματα πετρελαίου, το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας. Στον αγώνα για 
επιβίωση, είναι χρήσιμο ένα ανεπτυγμένο επιχειρη-
ματικό δαιμόνιο. «Είναι από τα πιο έξυπνα πρόσωπα 
που γνωρίζω», διαπιστώνει ο Απόστολος με μετρημέ- 

νο  τρόπο.  Επειδή  γνωρίζει  επίσης  τις δραστηριότη- 
τες ορισμένων απομονωμένων ομάδων. 

Πολλές θρησκευτικές κοινότητες 

Οι Νιγηριανοί είναι πολύ πιστοί: ο μωαμεθανισμός και 
ο χριστιανισμός είναι θρησκείες περίπου εξίσου δια-
δεδομένες  και υπάρχουν επίσης πρωτόγονες θρη-
σκείες – «καθένας πιστεύει ακράδαντα σε κάτι». Και 
ο χριστιανισμός από μόνος του, έχει χιλιάδες ομολο-
γίες. Πολλοί από αυτούς είναι οργανωμένοι σε 
κοινότητες και διαθέτουν τους δικούς τους, με 
αμοιβή, ιερείς ή ποιμένες. «Αυτό δεν μας βοηθά να 
βρούμε και να κρατήσουμε εθελοντικά αξιώματα.» 

Ένας διπλός ευαγγελισμός 

Στην αρχή του ιεραποστολικού του έργου στη Νιγη-
ρία, ο Βόλκερ Κύνλε, κάποιες φορές είχε βρει δύο 
Νεοαποστολικές κοινότητες, ακόμη και στα πιο μικρά 
χωριά. Το γεγονός αυτό εξηγείται με την ιεραποστο-
λική ιστορία της χώρας: Εκτός από την εκκλησιαστική 
περιφέρεια της Έσσης (Γερμανία), Η Νεοαποστολική 
Εκκλησία του Καναδά είχε πραγματοποιήσει ένα έργο  
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Μεταξύ των πολλών θρησκευτικών ομολογιών, ζει και βασιλεύει 

μια θεμελιώδης ειρηνική συνύπαρξη, ακόμη κι αν κάποιες φορές 

είναι πολύ θορυβώδης, περιγράφει ο Απόστολος Κύνλε   

 

διαπαιδαγώγησης. Το 2001, τα δύο μέρη συνενώθη-

καν και κατόπιν η φροντίδα τους ανατέθηκε στην 

εκκλησιαστική περιφέρεια της Νότιας Γερμανίας. 

Μέχρι το τέλος του χρόνου, ποιμαντικός υπεύθυνος 

της Νιγηρίας ήταν ο Απόστολος Κύνλε. Τώρα πλέον 

είναι ο αυτόχθονας Απόστολος Τζέφρυ Οντινακάσι 

Νβόγκου, που ανέλαβε σε αυτή την θέση. 

Η χριστιανική πίστη υπό διωγμό 

Ακόμη και αν συχνά είναι πιο εύκολο για ένα αυτόχθονα 

να έχει ορισμένες προσβάσεις, αυτό γίνεται επικίνδυνο 

στα βόρεια της χώρας, ακόμη και για τον Απόστολο 

Νβόγκου: επιθέσεις αυτοκτονίας, μαζικές απαγωγές και 

άλλες αγριότητες είναι σε ημερήσια διάταξη. Είναι η 

ισλαμική τρομοκρατική πολιτοφυλακή Μπόκο Χαράμ, 

που είναι υπεύθυνη για όλα αυτά και για την οποία, οι 

χριστιανοί δεν είναι οι τελευταίοι στο στόχαστρο. 

«Όλα αυτά μας επηρεάζουν επίσης», αφηγείται ο Απόστο-

λος Κύνλε. Τα κτίρια θα πρέπει να προστατεύονται  με 

οδοφράγματα για να αποφεύγονται παγιδευμένα αυτοκίνη-

τα. Αδελφοί υπηρεσίας έχουν απαχθεί μέσα από εκκλησίες 

και έχουν δολοφονηθεί. Ο φόβος εξαπλώνεται: μόνο στην 

πόλη Μαϊντουγκούρι, η Νεοαποστολική Εκκλησία έχει 

χάσει εννέα από τις ένδεκα αρχικά κοινότητες. «Και παρ’ 

όλα αυτά δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή ως μια μικρή 

Εκκλησία», εξήγησε, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα 

είναι πολύ χειρότερα, κυρίως για τις καθολικές ενορίες, 

που έχουν χτυπηθεί πολύ περισσότερο. 

Ο Απόστολος δεν επιθυμεί να αναφερθεί σε λεπτομέρειες: 

«Κηρύττουμε τη συγνώμη και τη συμφιλίωση. Και δεν 

επιθυμώ να ξυπνήσω συναισθήματα.» Αυτό θα έκανε τα 

πράγματα πιο δύσκολα, ακόμη και για τους αδελφούς και 

τις αδελφές. «Η χριστιανική εντολή, να συγχωρούμε τους 

εχθρούς μας, λαμβάνει εδώ μια τελείως διαφορετική 

διάσταση.» 

Ένα κέντρο υγείας στη Ζάμπια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η αντιπρόεδρος της Ζάμπια, Ινόνγκ Βίνα, 

ευχαρίστησε τη Νεοαποστολική Εκκλησία της χώρας 

αυτής για εξαιρετική φιλανθρωπική της δέσμευση. 

Μέσα Δεκεμβρίου του 2015, η πολιτικός συνάντησε 

τον Απόστολο Περιφερείας Τσαρλς Νταντούλα 

καθώς και άλλους θρησκευτικούς και πολιτικούς 

εκπροσώπους. Όλοι μαζί εγκαινίασαν το νέο κέντρο 

υγείας «Αποστολή Γκρέισλαντ Χισάνγκα». Στο 

εγχείρημα αυτό κυβέρνηση και Εκκλησία είχαν 

αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη. 

 

Ενίσχυση στα θύματα πλημμυρών του 
Νεπάλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Την άνοιξη του 2015, είναι με φρίκη που ο κόσμος 
κοιτάζει προς το Νεπάλ: Ένας σεισμός μεγέθους 7,8 
της κλίμακας Ρίχτερ, μαζί με επαναλαμβανόμενους 
μετασεισμούς, παρόμοιας έντασης, κατέστρεψαν 
εκτεταμένα τμήματα της χώρας κατά τον Απρίλιο και 
τον Μάιο. Περίπου οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι 
έχασαν τις περιουσίες τους, έστω τουλάχιστον 
προσωρινά, ή και κάθε πηγή εισοδήματος. 

Στην ομάδα των διεθνών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, 
προστίθενται επίσης και οι οργανώσεις της Νεοαπο-
στολικής Εκκλησίας: Η NAK-karitativ και το ιεραπο-
στολικό έργο της Γερμανίας, η NAK-Humanitas, de 
της Ελβετίας, καθώς και οι φιλανθρωπικές 
οργανώσεις των εκκλησιαστικών περιφερειών του 
Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι 
παρούσες με τις δωρεές τους για έργα άμεσης 
ανάγκης ή προγράμματα ανασυγκρότησης.  



 
 
 

                                             community  02/2016 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 

 

Επίσκεψη του Αποστόλου μας Γιενς 
Λίντεμαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Ο  περασμένος Μάρτιος ήταν ένας μήνας ιδιαίτερης και ξεχωριστής ευλογίας για τις κοινότητες της Ελλάδας. 
Έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα να χαρούμε περισσότερο την επίσκεψη του Αποστόλου μας Γιενς Λίντεμαν, 
επειδή την φορά αυτή έμεινε λίγο περισσότερο μαζί μας. Έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου 
συνοδευόμενος από τον ποιμένα μας Στέφαν Βόλφ. Το απόγευμα του Σαββάτου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί 
με τους αδελφούς υπηρεσίας για μια όμορφη και εποικοδομητική συζήτηση, στην οποία δόθηκε η ευκαιρία 
συμμετοχής και αδελφών μας. Το πρόγραμμά του ήταν αρκετά φορτωμένο, έτσι το βράδυ του Σαββάτου, πραγμα- 
τοποίησε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης της Εκκλησίας μας. Την Κυριακή μας υπηρέτησε σε 
μια θεία λειτουργία, που βασιζόταν στον λόγο από την δεύτερη Επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους 1:3-4. Μετά     
                                                                                    την θεία λειτουργία και κατά την διάρκεια ενός προγεύματος,  
                                                                                    δόθηκε η ευκαιρία σε όλα τα αδέλφια που ήταν παρόντα, να  
                                                                                     συζητήσουν  και  να  ανταλλάξουν  απόψεις  με  τον Απόστολό    
                                                                                    μας, μέσα  σε μια  πολύ  ευχάριστη και χαρούμενη ατμόσφαιρα. 

Τη Δευτέρα το πρωί, ο Απόστολός μας αναχώρησε για την 
Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τέλεσε την 
θεία λειτουργία που είχε ως θέμα τον λόγο από την πρώτη 
Επιστολή  του  Ιωάννη 
4:1-4.  Το μήνυμα  της  
θείας λειτουργίας ήταν  
ότι  ο  Θεός δίνει τη νί- 
κη  σε   εκείνους   που 
τον έχουν πρώτο στην 
καρδιά τους.  

Χωρίς τον Θεό δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε. 
Στην θεία λειτουργία αυτή είχαμε και σημαντικά γεγονότα. Μυστηριακή  
Πράξη, την σφράγιση με τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος για την αδελφή  
Μας και σύζυγο του ιερέα μας Βαλεντίνο, καθώς και την χειροτονία στο  
Αξίωμα του ιερέα, για τον διάκονό μας Αλέξανδρο Νοβάρα.  

                              Ακολουθούν 
03.04.2016 Μπουένος Άιρες (Αργεντινή) 

04.04.2016 Μπάχια Μπλάνκα (Αργεντινή) 

06.04.2016 Πουκάλπα (Περού) 

10.04.2106 Μπογκοτά (Κολομβία) 

29.04.2016 Πουέντ Νουάρ (Λ.Δ. Κονγκό) 

 30.04.2016 Πουέντ Νουάρ (Λ.Δ. Κονγκό) 

05.05.2016 Λόραχ (Γερμανία) 

08.05.2016 Στοκχόλμη (Σουηδία) 

15.05.2016 Φρανκφούρτη (Γερμανία) 

22.05.2016 Τάμα - Τόκυο (Ιαπωνία) 

29.05.2016 Ταεγιόν (Κορέα) 

12.06.2016 Μετς-Γκριζύ (Γαλλία) 

19.06.2016 Αννόβερο-Λιστ (Γερμανία) 

25.06.2016 Μπαλτί (Μολδαβία) 

 26.06.2016 Κισινάου (Μολδαβία) 
 
Οι εορταστικές αυτές θείες λειτουργίες θα παραμείνουν για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, χαραγμένες μέσα στις καρδιές μας. 
                           (Απόστολος Γιενς Λίντεμαν)                                                                                                                  Διεθνής                                                       

Νεοαποστολική  
Εκκλησία 


