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 Η χαρά 
 Εν Χριστώ 

 
 
 
 
 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές σε ολόκληρο τον 
κόσμο, 

 
Ήδη έχουν κυλήσει μερικοί μήνες του έτους  2015.  
Έφεραν ευτυχία και δυστυχία, πόνο και πένθος, χαρά 
και εμπιστοσύνη.  Όταν στην αρχή του χρόνου, 
δημοσιοποίησα αυτό το σύνθημα: «Η χαρά εν 
Χριστώ», δεν είχα καθόλου συνειδητοποιήσει την 
πολυπλοκότητα αυτού του λόγου. Ορισμένοι από εμάς 
μπορεί να σκεφτήκαμε την επίγεια ευτυχία. Ποιος είναι 
αυτός που δεν χαίρεται με όλη του την καρδιά γι’ 
αυτήν; Ωστόσο, μπορούμε να καταλάβουμε πολύ 
περισσότερα μέσα σε αυτό το σύνθημα: τη χαρά κατά 
την διάρκεια της θείας λειτουργίας, τη χαρά από την 
άφεση των αμαρτιών, τη χαρά κατά την Αγία 
Κοινωνία. Δεν έχουμε ζήσει όλες αυτές τις στιγμές της 
ζωντανής κοινωνίας, να ζούμε μαζί την άνεση και την 
υποστήριξη;  

 
Είμαι πεπεισμένος ότι το σύνθημά μας για το τρέχον 
έτος παραμένει ακόμη ζωντανό. Είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από μια απλή φράση. 

 
Θα ήθελα να σας δώσω μερικές πρόσθετες σκέψεις, 
που είναι βασισμένες στο σύνθημά μας για τον χρόνο 
αυτό, «Η χαρά εν Χριστώ»: 

 
■ Μπορεί να χαίρεται η καρδιά μας που έχουμε μια 

τόσο όμορφη κοινωνία των παιδιών του Θεού 
γύρω μας. Αποτελούμε μέρος μιας κοινότητας   –  
Ο Θεός δεν μας αφήνει να περπατάμε μόνοι μας 
στον δρόμο της πίστης. 

 
■ Ο Κύριος Ιησούς μας αγαπά και πέθανε για μας. 

Οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρηθεί και μας καλεί 
στο τραπέζι του για να μοιραστούμε την κοινωνία 
μαζί του. Αυτό το ζούμε σε κάθε θεία λειτουργία! 
Έρχεται ανάμεσά μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■ Ο Κύριος θέλει να επανέλθει, το υποσχέθηκε και 
θα το εκπληρώσει.  Αυτή δεν είναι πραγματικά, 
η μεγαλύτερη χαρά για όλους και όλες εμάς; 
Έρχεται για να οδηγήσει τη Νυμφία του στο 
σπίτι. Και μπορούμε να τον περιμένουμε. 

 
Παραδεχθείτε το: Δεν είναι θαυμάσιο; 
 
Χαιρόμαστε όλοι μαζί.  Σας υπενθυμίζω τον λόγο 
από τον Ψαλμό  103:2:  «Ευλόγει, ω ψυχή μου, τον 
Κύριο, και μη ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του!» 
 
Σας εύχομαι ευτυχισμένο καιρό και σας απευθύνω, 
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τους εγκάρδιους 
χαιρετισμούς μου.  
 

 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
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 Προσευχή στο όνομα του Ιησού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα παιδιά υποδέχονται τον Πρωταπόστολο 
Σνάιντερ και τους Αποστόλους, πριν από  
την θεία λειτουργία στις 19 Απριλίου 2015  

στη Ντοντόμα (Τανζανία) 
 
 
 

Ιωάννης 14 : 14 
 
 
«Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά     
     μου, εγώ θα το κάνω.» 
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Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί καλεσμένοι, 
η Κυριακή αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη Κυριακή 
για το Έργο του Θεού, εδώ, στην Ανατολική Αφρική.  
Όλοι οι Απόστολοι Περιφερείας της Αφρικής είναι 
εδώ παρόντες, επειδή ο δικός σας Απόστολος 
Περιφερείας θα τεθεί σήμερα σε ηρεμία και θα 
οριστεί ο διάδοχός του. Είμαι πεπεισμένος ότι η 
ημέρα αυτή, θα παραμείνει καθοριστική μέσα στην 
ιστορία της Εκκλησίας μας στην Ανατολική Αφρική. 
Αλλά μην ανησυχείτε, θα υπάρξει ένας καινούριος 
υπηρέτης. Ο Δάσκαλος μένει. Όλοι εμείς, που 
είμαστε Πρωταπόστολος, Απόστολος Περιφερείας ή     

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να προσευχόμαστε 
στο όνομά του, δηλαδή να προσευχόμαστε όπως θα 
το έκανε για εμάς εάν ήταν στη δική μας θέση. Εάν 
θέλουμε μια απάντηση στις προσευχές μας, αυτές 
οφείλουν να είναι σαν να τις έχει κάνει ο ίδιος ο 
Ιησούς. Η προσευχή στο όνομά του σημαίνει:  Ο 
ίδιος ο Ιησούς θα μπορούσε να προφέρει αυτή την 
προσευχή. Κάθε φορά που οι άνθρωποι πήγαιναν 
κοντά στον Ιησού έχοντας μαζί τους μια παράκληση 
και που καταλάβαινε ότι η πίστη τους δεν ήταν αρκε-
τή, ή ακόμη δεν ήταν σύμφωνος με αυτό που του 
ζητούσαν, αρνιόταν να εκπληρώσει αυτό το αίτημα. 

Απόστολος, δεν είμα-
στε παρά υπηρέτες του 
Κυρίου. Είναι ο Δά-
σκαλος, ο Κύριος, δεν 
είμαστε παρά υπηρέ-
τες. Ο νέος Απόστολος 
Περιφερείας είναι επί-
σης ένας υπηρέτης του 
Κυρίου, όπως ήταν και 
ο προκάτοχός του. 
  
Έχω επίσης μια επιθυ-
μία: καθένας από εμάς 
ιδιαίτερα  –   και  εμού  

Για τον Κύριο, η αιώνια ζωή, 
θα παραμένει πάντα πιο 
σημαντική από όλα τα 

επίγεια πράγματα  
Επομένως δεν έχει κανένα 

νόημα να του ζητάμε να 
αλλάξει τις προτεραιότητες. 

 Μια ημέρα ήλθαν να 
τον βρουν οι Φαρισαί-
οι, απαιτώντας από αυ-
τόν ένα σημάδι: «Δά-
σκαλε, θα θέλαμε να 
σε δούμε να κάνεις ένα 
θαύμα».Ο Ιησούς τους 
απάντησε: «Πονηρή 
και μοιχαλίδα γενεά 
ζητάει σημείο· αλλά, 
σημείο δεν θα της 
δοθεί, παρά μονάχα το 
σημείο τού προφήτη 
Ιωνά. Επειδή, όπως ο 
Ιωνάς ήταν στην κοιλιά 

Συμπεριλαμβανομένου –να μπορέσει σήμερα να κάνει 
ένα αποφασιστικό βήμα στον δρόμο προς τον στόχο 
της πίστης μας και να μπορούμε να είμαστε λίγο 
ακόμη πιο κοντά στον Χριστό. Σήμερα,  θέλουμε να 
κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς αυτόν, να του 
μοιάσουμε περισσότερο, έτσι ώστε να ενεργούμε 
σύμφωνα με το θέλημά του.  
 
Ο βιβλικός λόγος που σας ανάγνωσα, εμπεριέχει 
μια θαυμαστή υπόσχεση. Ο Ιησούς λέει: «Εάν 
ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω.» Φαν-
ταστείτε επομένως όλα αυτά που θα μπορούσαμε να 
έχουμε ως επιθυμίες. Θα ήταν 
απλά θαυμάσιο, μόνο να προ-
σευχόμαστε στον Ιησού και 
εκείνος να κάνει πραγματικότη-
τα το κάθε τι. Ωστόσο η υπό-
σχεση αυτή συνδυάζεται με 
ορισμένες προϋποθέσεις. Κατ’ 
αρχήν, οφείλουμε να πιστέψου-
με σε αυτόν: Οφείλουμε να 
πιστέψουμε ότι είναι ο Υιός του 
Θεού και όχι απλά ένας θαυμα-
τοποιός ή ένας μεγάλος προφήτης, 
που διηγείται όμορφες ιστορίες, ή 
κάποιος που μας βοηθά στα προ-
βλήματά μας. Οφείλουμε να 
πιστέψουμε ότι είναι ο Υιός του 
Θεού που ήλθε στη γη για να 
φέρει, ως Λυτρωτής στους 
ανθρώπους, τη σωτηρία και την 
αιώνια ζωή. 

του κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα 
είναι και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης 
τρεις η-μέρες και τρεις νύχτες»  (Ματθαίος  12:39-
40).  Ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση. Οφείλετε να πι-
στέψετε στην Ανάσταση, δεν θα λάβετε άλλο σημάδι.  
 
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, οφείλουμε να 
πιστεύουμε στον Υιό του Θεού. Οφείλουμε να 
πιστεύουμε στον λυτρωτή μας και να πιστεύουμε ότι 
έδωσε τη ζωή του για εμάς. Αυτή είναι η απόδειξη της 
αγάπης του για εμάς. Δεν μπορούμε κάθε πρωί να 
ερχόμαστε μπροστά στον Θεό λέγοντάς του: «Δώσε μας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οι Απόστολοι και οι επίσκοποι στα δεξιά του βήματος 
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λοιπόν ένα σημάδι, έτσι ώστε μα αναγνωρίσουμε το 
μεγαλείο της αγάπη σου απέναντί μας.» Αυτό δεν 
λειτουργεί. Ο Ιησούς απέδειξε από πολύ παλιά την 
αγάπη του απέναντί μας: πέθανε για εμάς. Ούτε και 
μπορούμε  να  απαιτήσουμε  από  τον  Κύριο: «Δώσε  

πλευρά ήταν η παραβολή με τις δέκα μνες που δόθη-
καν στους δούλους. «Κάποιος ευγενής άνθρωπος πήγε 
σε μια μακρινή χώρα, για να πάρει για τον εαυτό του 
βασιλεία, και να επιστρέψει. Και αφού κάλεσε δέκα 
από τους δικούς του δούλους, τους έδωσε δέκα μνες,          

μας λοιπόν ένα σημάδι  
έτσι ώστε να αναγνωρί-
σουμε ξεκάθαρα ότι το 
Έργο σου είναι αληθινά 
το Έργο Λύτρωσης». 
 
Φανταστείτε αν ο Θεός 
εδώ στη Ντοντόμα έ-
κανε κάτι το μεγαλειώ-
δες για να αποδείξει: 
Αυτοί είναι τα δικά 
μου παιδιά και αυτό εί-
ναι το Έργο του Θεού. 

Εάν ζητήσουμε από τον 
Κύριο μια δυνατή πίστη, 
θα μας την χορηγήσει, 
επειδή είναι ακριβώς 
αυτό επίσης, που ζητά 

από σένα και μένα. 

και τους είπε: Πραγμα-
τευθείτε μέχρις ότου 
έρθω.» (Λουκάς 19:21-
13). Όταν επέστρεψε, ο 
ευγενής ζήτησε το λο-
γαριασμό. Ο ένας από 
τους δούλους που είχε 
κάνει τίποτα άλλο από 
το να διαφυλάξει το 
νόμισμα που του είχε 
εμπιστευθεί, βρήκε διά-
φορες δικαιολογίες λέ-
γοντας:« Σε φοβήθηκα 

Όμως δεν το κάνει. Λέει: Τα παιδιά μου είναι η από-
δειξη ότι ενεργεί σε αυτά το Έργο του Θεού, επειδή 
αναπτύσσονται σε ένα νέο δημιούργημα. Παράγεται 
ένα είδος ανάστασης. Ο παλαιός Αδάμ πεθαίνει και 
το νέο δημιούργημα αναπτύσσεται και γίνεται όλο 
και περισσότερο ορατό. Πιστεύουμε στο Έργο του 
Θεού, επειδή βλέπουμε με ποιο τρόπο το νέο 
δημιούργημα αναπτύσσεται και ανθίζει. 
 
Ο  Ιησούς  έδωσε  πολλά παραδείγματα. Από την μία 

επειδή είσαι ένας πολύ αυστηρός άνθρωπος»,   αλλά 
ο Ιησούς κατέδειξε ότι αυτή ήταν η αποστολή που 
όφειλε να εκπληρωθεί. Δεν είχε παρά να υπακούσει. 
Με αυτό, ο Ιησούς μας λέει:  «Είμαι ο Υιός του Θεού. 
Γι’ αυτό και τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν ποτέ». 
 
Και σήμερα χωρίς αμφιβολία, πολλοί άνθρωποι θα 
επιθυμούσαν να ρωτήσουν τον Ιησού: «Δεν μπορείς 
λοιπόν να αλλάξεις το Ευαγγέλιό σου; Έχω τις 
αμφιβολίες μου σε αυτό το σημείο. Προσάρμοσέ το   
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λοιπόν στο παρόν, στις καταστάσεις της χώρας μας». 
Αλλά ο Ιησούς δεν το κάνει. Όποιος πιστεύει ότι 
αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ξέρει πως ότι είπε, είναι 
έγκυρο για όλη την αιωνιότητα. Δεν θα αλλάξει το 
μήνυμά του για εμάς. Γι’ αυτό και δεν είναι απαραί-
τητο να του το ζητήσουμε. 

 
Υπάρχει ακόμη ένα πράγμα που δεν μπορούμε να το 
ζητήσουμε από τον Ιησού, επειδή αυτό δεν ανταπο-
κρίνεται στις σκέψεις του: δεν μπορούμε να του ζη-
τήσουμε να τιμωρήσει τους αμαρτωλούς. Μια ημέρα 
οι μαθητές τον δοκίμασαν: «Κύριε, θέλεις να πούμε 
να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, και να τους 
αφανίσει;» (Λουκάς  9:54). Ο Ιησούς τους επέπληξε. 
Άλλοι έφεραν μπροστά του μια γυναίκα, λέγοντας: 
«αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφώρω διαπράτ-
τοντας μοιχεία. Πρέπει να τιμωρηθεί.» (Ιωάννης 8:4). 
Ο Ιησούς αρνήθηκε επειδή οι σκέψεις αυτές, δεν ήταν 
οι δικές του σκέψεις. Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας. Θέλει 

 
 
 

 
 

Επάνω αριστερά: Ο Απόστολος 
Περιφερείας Σαντρέκ Λουμπάσι στο 
βήμα κατά την θεία λειτουργία. 
 
 
να σώσει τους αμαρτωλούς και 
όχι να τους τιμωρήσει. 

 
Ούτε έχει νόημα να ζητήσουμε 
από τον Κύριο να ευλογήσει μια 
διχασμένη η πολύπλευρη καρδιά. 
Είναι ο Υιός του Θεού και θέλει 
ολόκληρη την καρδιά. Στην επί 
του όρους ομιλία, εξήγησε ότι 
στο τέλος, πολλοί θα είναι εκείνοι 
που στην πόρτα της βασιλείας 
των ουρανών, θα ζητήσουν να 
εισέλθουν. «Πολλοί θα μου πουν 
κατά την ημέρα εκείνη; Κύριε, 
Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο 
όνομά  σου  και  στο  όνομά  σου  

εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου κάναμε πολλά 
θαύματα; Και, τότε, θα ομολογήσω σ' αυτούς, ότι: Ποτέ 
δεν σας γνώρισα» (Ματθαίος  7:21-23). Ήξερε ότι η 
καρδιά τους ήταν μοιρασμένη, ακόμη και αν έκαναν 
στο όνομά του, μεγάλα πράγματα.  

 
Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον Ιησού την 
ευλογία του εάν η καρδιά μας είναι μοιρασμένη, εάν 
δεν είμαστε υπάκουοι. Το ξέρετε, εάν έχουμε ένα 
πρόβλημα, μπορούμε να ζητήσουμε από τον Ιησού 
να μας βοηθήσει. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 
επιλύσουμε ένα πρόβλημα με το να το κάνουμε να 
εξαφανιστεί ή με ένα ψέμα.  Αυτό δεν λειτουργεί. 
Δεν μπορεί ο Κύριος να το ευλογήσει αυτό.  Κατά 
βάθος, περιμένουμε από αυτόν, να ευλογήσει την 
ανυπακοή μας. Δεν σεβαστήκαμε τη συμμαχία μας 
μαζί του, αλλά περιμένουμε από αυτόν, να μας 
βοηθήσει και να μας ευλογήσει.  Δεν είναι δυνατόν 
να γίνει αυτό. 
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Ένα τελευταίο παράδειγμα.  Όταν ο Ιησούς ήταν 
κοντά στην Μαρία και στην Μάρθα, η Μαρία είχε 
καθίσει στα πόδια της και τον άκουγε. Η Μάρθα 
ήταν πολύ απασχολημένη. Ρώτησε το Κύριο: «Κύριε, 
δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με άφησε μόνη να 
υπηρετώ; Πες της, λοιπόν, να με βοηθήσει.». Η 
απάντησή του ήταν η ακόλουθη: «Η Μαρία διάλεξε 
την αγαθή μερίδα» (Λουκάς 10:40.42). Δεν μπορούμε  

προσευχόμαστε στον Κύριο, να μας εξασφαλίζει ότι 
η πίστη μας δεν θα μειώνεται, ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες. Είθε να μπορούμε να πιστεύουμε χωρίς 
θαύματα, βασιζόμενοι μόνο στον λόγο του. Αυτό εί-
ναι που αποτελεί μια ισχυρή πίστη. Εάν ζητούμε από 
τον Κύριο μια ισχυρή πίστη, θα μας την χορηγήσει  
επειδή είναι αυτό ακριβώς που ζητεί επίσης για σένα 
και για μένα.  

να περιμένουμε από τον 
Ιησού να χορηγεί περισσό-
τερη σημασία στην επίγεια 
ζωή παρά στην αιώνια ζωή 
μας. Για τον Κύριο, η αιώ-
νια ζωή θα είναι πάντα πιο 
σημαντική από όλα τα επί-
γεια πράγματα. Συνεπώς 
δεν έχει κανένα νόημα να 
του ζητήσουμε να αλλάξει 
προτεραιότητες. Δεν θα το 
κάνει. Βλέπετε ότι κάποια  

 

Εύχομαι σε όλους, σε 
κάθε κοινότητα, να 

προσεύχονται: «Πατέρα, 
ότι και να συμβαίνει, 

επίτρεψέ μας να είμαστε 
ένα». 

Μπορούμε να προσευχό-
μαστε στο όνομα του 
Ιησού: «Κύριε, ας γίνει το 
δικό σου θέλημα». Ξέρω 
ότι αυτό δεν είναι εύκολο, 
επειδή κάποιες φορές 
έχουμε μια λανθασμένη 
κατανόηση για το θέλημα 
του Θεού. Πιστεύουμε ότι 
είναι θέλημα του Θεού 
όταν υποφέρουμε, όταν 
είμαστε ασθενείς, όταν πε- 

πράγματα, είναι τελείως ανώφελο,  να τα ζητούμε απ’ 
τον Ιησού. Δεν θα μπορέσει να τα αλλάξει, επειδή 
από την πλευρά μας, δείχνουν μια έλλειψη πίστης και 
αυτό δεν  ανταποκρίνεται στο δικό του θέλημα. 
Θέλει από εμάς να τον πιστεύουμε. 

 
Κατά συνέπεια, τι μπορούμε να του ζητήσουμε;  
Είναι τελείως απλό. Του ζητούμε αυτό που ζήτησε 
από τον Πατέρα του. Στον Σίμωνα Πέτρο είπε: 
«Πλην, εγώ δεήθηκα για σένα για να μη εκλείψει η 
πίστη σου» (Λουκάς  22:32). Μπορούμε επομένως να 

θαίνουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Θεός δεν θέλει 
να υποφέρουμε, να υποβαλλόμαστε στην αδικία. Ο 
Θεός θέλει να παραμένουμε πιστοί σε αυτόν, ακόμη 
και μέσα στον πόνο. 
 
Ο Ιησούς ήξερε ακριβώς ποιο ήταν το θέλημα του 
Πατέρα του: «Οφείλω να ακολουθήσω τον δρόμο 
αυτό, αλλά ο Θεός θέλει να του παραμείνω πιστός 
μέχρι το τέλος». Αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα 
του. Όταν ο Ιησούς εκφράστηκε: «Όχι το δικό μου, 
αλλά το δικό σου θέλημα να γίνει,», ήξερε ακριβώς:  

 
 
 

Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ χειροτονεί τον Ιωσήφ Εκούγια ως Απόστολο 
Περιφερείας·  Πίσω του: οι Απόστολοι Περιφερείας Πάτρικ Μκβανάζι (Νοτιοανατολική 
Αφρική) και Μάικλ Ντέπνερ (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)   
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Ευχαριστίες στον απερχόμενο Απόστολο 
Περιφερείας· από αριστερά προς δεξιά: Ο 
Απόστολος Περιφερείας Νοέλ Μπαρνς 
(Ακρωτήριο),  ο Απόστολος Περιφερείας 
σε ηρεμία Σάντρεκ Λουμπάσι (Ανατολική 
Αφρική) και ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ.  
 
 
 
 «Ο Πατέρας μου δεν επιθυμεί να με 
βλέπει να υποφέρω. Θέλει μόνο να 
παραμένω υπάκουος μέχρι το τέλος. 
Αυτό είναι το θέλημά του.  Οφείλει 
να εκπληρωθεί». Και αν προσευχό-
μαστε το ίδιο πράγμα: «Πατέρα, ας 
γίνει το δικό σου θέλημα», αυτό ση-
μαίνει ότι αποφάσισα να παραμείνω 
πιστός, οτιδήποτε και αν συμβεί. 
Τότε ο Ιησούς θα μας βοηθήσει. 

 
Το να ζητούμε κάτι στο όνομα του 
Ιησού, σημαίνει επίσης να του ζητού- 
τούμε τη χάρη του και με τον τρόπο που περιμένει 
από εμάς. Είναι τελείως ξεκάθαρα προφανές αυτό 
που ήταν απαραίτητο για την απόκτηση της χάρης: 
να είμαστε ταπεινοί, να μετανιώνουμε και να συγχω-
ρούμε τον πλησίον μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του 
Χριστού και εάν το ακολουθούμε και του ζητούμε τη 
χάρη του, θα μας την χορηγήσει.  

 
Ο παλαιός Απόστολος της πρώτης Εκκλησίας είχε 
πει ότι ο Ιησούς θα παρενέβαινε για εμάς στους ου-
ρανούς, ζητώντας από τον Πατέρα, να μας συγχωρή-
σει: «Εάν, όμως, κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παρά-
κλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δί-
καιο.» (Α’ Ιωάννη 2:1). Είναι στον ουρανό και πα-
ρεμβαίνει για εμάς. Κατά συνέπεια, εάν ζητήσουμε 
τη χάρη του με ταπεινότητα και μετάνοια καθώς και 
με την διάθεσή μας για συγχώρηση, θα μας την 
χορηγήσει. Και αυτός επίσης τη ζητεί για εμάς. 

 
Σε μια άλλη ευκαιρία, ο Ιησούς ζήτησε από τον 
Πατέρα του μέσα στην προσευχή του, την ενότητα 
των Αποστόλων του και όλων εκείνων που πιστεύουν 
σ’ αυτόν, διαμέσου των απεσταλμένων του. Είναι 
γεγονός ότι προσευχήθηκε και για μας επίσης. 
Είμαστε εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, 
χάρη στους Αποστόλους του. Και προσεύχεται για 
την ενότητα του λαού του. Εύχομαι για τον καθένα, 
σε κάθε κοινότητα, να προσεύχεται: «Πατέρα, ότι 
και αν συμβεί, επίτρεψέ μας να είμαστε ένα.» Εάν 
παρεμβαίνουμε ειλικρινά, υπέρ της ενότητας στους 
κόλπους της κοινότητας, ο Ιησούς θα μας τη χορηγή-
σει, επειδή και αυτός ζητεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. 

 
Εάν του ζητούμε: «Συντόμευσε τον χρόνο και έλα 
σύντομα», θα εισακούσει αυτό το αίτημα, επειδή και 
αυτός ζητεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. 

 
Βλέπετε, μέσα σε αυτά τα πέντε σημεία, προσευχόμα-  

 
 
στε πάντα στο όνομα του Ιησού. Θα απαντήσει. Θα 
εκπληρώσει τα αιτήματά μας. Εάν του ζητήσουμε να 
ενδυναμώσει την πίστη μας, θα το κάνει. Εάν του 
ζητήσουμε να παραμείνουμε υπάκουοι και πιστοί, ότι 
και αν συμβεί, θα μας το χορηγήσει.  Εάν του 
ζητήσουμε την χάρη του, θα μας την χορηγήσει. 
Ωστόσο, οφείλουμε να ζητήσουμε τη χάρη του, στο 
όνομά του, δηλαδή να αποδεχθούμε τους όρους του.  
 
Εάν προσευχόμαστε για την ενότητα, επειδή την 
επιθυμούμε, θα μας την χορηγήσει. Επειδή την 
επιθυμεί και αυτός επίσης. Εάν προσευχόμαστε για 
να συντομεύσει τον χρόνο: «Κύριε έλα σύντομα!», 
θα έλθει. Το επιθυμεί επίσης. 
 
 

          ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 

Ο Ιησούς εισακούει τα αιτήματα με τα 
οποία μπορεί να είναι σύμφωνος. 

 

 
Οι προσευχές μας οφείλουν να είναι θεμελιω-
μένες στην πίστη μας στον Ιησού Χριστό και 
να αντιστοιχούν στο θέλημα του Κυρίου. Ο 
Θεός εισακούει εκείνον που προσεύχεται και 
που φιλοδοξεί να έχει μια ισχυρή πίστη, στην 
επιμονή μέσα στις δοκιμασίες, στη χάρη, στην 
ενότητα και στην πρώτη ανάσταση.  

 
Για να εισακουστούν οι προσευχές μας, οφεί-
λουν να είναι θεμελιωμένες στην πίστη στον 
Ιησού Χριστό και να γίνονται στο όνομά του, 
δηλαδή να είναι σύμφωνες με το θέλημά του.  
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Ο Κύριος χορταίνει τους 
πεινασμένους 

 
 

Κατά την διάρκεια του τελευταίου του ταξιδιού στην Ασία, τον Δεκέμβριο του 2014, ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ τέλεσε επίσης μια θεία λειτουργία για τους αδελφούς και 
τις αδελφές της κοινότητας Μακάτι, στην Μανίλα. Περισσότεροι από 40 000 
Νεοαποστολικοί χριστιανοί ζουν στις Φιλιππίνες, όπου υπηρετούνται από τον 
Απόστολο Περιφερείας Χεμπάιζεν και 1 500 αδελφούς υπηρεσίας. 

 
 
 

Η πείνα είναι ένα σημάδι του σώματός μας. Μας 
πληροφορεί για μια έλλειψη που οφείλουμε να 
καλύψουμε λαμβάνοντας τροφή. Στην χρήση της 
Αγίας Γραφής, η πνευματική πείνα συμβολίζει την 
ανάγκη της ψυχής να λαμβάνει τις δωρεές του Θεού 
τις οποίες χρειάζεται.  

 
Η ψυχή μας χρειάζεται παρηγοριά.  Ο άγγελος 
ανάγγειλε στην Μαρία ότι θα γεννούσε τον Υιό του 
Θεού, που θα βασίλευε αιώνια. Όφειλε ωστόσο να 
τον φέρει στον κόσμο μέσα σε ένα στάβλο και να τον 
βάλει να κοιμηθεί μέσα σε μία φάτνη.  Για να την 
ενισχύσει ο Θεός, δεν της το αποκάλυψε άμεσα, 
αλλά έστειλε προς αυτήν τους βοσκούς, για να της 
επιβεβαιώσουν την υπόσχεση που είχε λάβει. Ο Θεός 

μας έκανε παιδιά του και μας υποσχέθηκε ότι θα 
βασιλέψουμε μαζί με τον Ιησού. Ωστόσο δεν θα μας 
προφυλάξει από κάθε κακό. Μας παρηγορεί με την 
αποστολή των υπηρετών του, οι οποίοι επιβεβαιώνουν 
την υπόσχεσή του.  
 
Μεγαλώνοντας στην πίστη, 
στη χάρη και στη γνώση 
 
Χρειαζόμαστε την ενίσχυση της πίστης μας. Η αληθι-
νή πίστη δεν αποτελείται μόνο από το να πιστεύουμε 
στο αληθές του λόγος, αλλά και να τον κάνουμε 
πράξη.  Ποιος από εμάς θα μπορούσε να ισχυριστεί 
ότι  το  κάνει πάντα;  Δεν  διστάσουμε να πούμε στον 
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En haut, et en haut à droite : L’apôtre-patriarche 
Jean-Luc schneider dans le cercle des frères et sœurs 

 

 
 
 
 

Κύριο: «Πιστεύω, Κύριε· βοήθα με στην απιστία 
μου!» (βλ. Μάρκος 9:24). Θα είναι σε θέση να 
ενισχύσει την πίστη μας. 

 
Χρειαζόμαστε τη χάρη. Κατά την διάρκεια του 
ψαρέματος που ήταν αποτέλεσμα θαύματος, ο 
Πέτρος συνειδητοποίησε την απόσταση που τον 
χώριζε από την μεγαλειότητα του Ιησού (βλ. Λουκάς 
5:8). Ο Θεός είναι ένας στοργικός Πατέρας για εμάς 
και ο Ιησούς, ο καλύτερός μας φίλος. Ωστόσο, δεν 
ξεχνάμε να θωρούμε τη δόξα και το μεγαλείο τους. 
Χρειαζόμαστε τη χάρη για να τους προσεγγίσουμε! 
Ο Θεός αντιστέκεται στους υπερήφανους, αλλά 
στους ταπεινούς, δίνει χάρη (βλ. Ιάκωβος 4:6). 

 
Οφείλουμε επίσης να μεγαλώνουμε στην γνώση και 
στη σοφία. Ενσωματώνουμε τα αιτήματα αυτά μέσα 
στις προσευχές μας και όπως η Μαρία, τα 
σκεπτόμαστε μέσα στην καρδιά μας μέχρι να 
εκπληρωθούν (βλ. Λουκάς 2:19). Ο Θεός δίνει τη 
σοφία σε εκείνους που του την ζητούν (βλ. Ιάκωβος 
1:5). 

 
Η ψυχή μας φιλοδοξεί την κοινωνία με τον Θεό. Τη 
ζούμε μέσα στην Αγία Κοινωνία, στον βαθμό που 
έχουμε μια μετανοημένη καρδιά. Μπορούμε επίσης 
να την βρούμε μέσα στην αδελφική κοινωνία στο 
μέτρο που είμαστε διατεθειμένοι να απαρνηθούμε τις 
προκαταλήψεις μας. Εάν η επιθυμία μας για σωτηρία 
αντανακλάται μέσα στις προσευχές μας, ο Θεός θα 
τις εισακούσει (βλ. Λουκάς 18:7). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Καθιστοί από αριστερά προς τα δεξιά: Οι αναπληρωτές Απόστο-
λοι Περιφερείας Δαυίδ Ντεβαράζ και Φρανκ Ντζουρ, οι Απόστολοι 
Περιφερείας Νορμπέρντο Πασούνι και Μάρκος Φελμπάουμ, ο 
αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Τζον Σομπότκα, Ο 
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, οι Απόστολοι Περιφερείας 
Ουρς Χεμπάιζεν και Μαρκ Βολ.   
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Λουκάς 1:53 
 

«Εκείνους που πεινούσαν, τους γέμισε με 
αγαθά, κι εκείνους που πλούτιζαν, τους 
εξαπέστειλε αδειανούς.»  

 
Ο Θεός εισακούει εκείνους που του ζητούν ταπεινά 
να τους παρηγορήσει, να ενισχύσει την πίστη τους, 
να τους χορηγήσει την χάρη του και τη σοφία του 
και να τους οδηγήσει στην αιώνια κοινωνία μαζί του.  
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Μέσα στη θλίψη και την αγωνία 
– το ερώτημα του «γιατί» 

 
 
Ήταν μια διεθνής κοινότητα, αυτή που υπηρέτησε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ, στις  8 
Μαρτίου 2015  στα Σκόπια (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας): 
Καλεσμένοι ήσαν αδελφοί και αδελφές από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία των Σκοπίων και τη Σερβία, καθώς και οι αδελφοί 
υπηρεσίας της Ουκρανίας.  

 
Εκείνος που ζει μέσα στον πόνο και στην αγωνία, 
βλέπει συχνά σε αυτά, μια δοκιμασία από τον Θεό.  
Όμως, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από δοκιμασίες για να 
μετρήσει την πίστη μας και την αγάπη μας, 
υπογραμμίζει ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ, 
ρωτώντας:  «Αλλά τότε, γιατί;» 

 
Όσο ζούμε επάνω σε αυτή τη γη, θα συναντούμε το 
κακό και την αδικία. Η εμπειρία του κακού θέτει σε 
δοκιμασία την πίστη μας. Επειδή πιστεύουμε 
 
■  ότι ο Θεός μας αγαπά, αλλά, παρ’ όλα αυτά, ζούμε 

τον πόνο· 
■  ότι ο Θεός ευλογεί την υπακοή, αλλά ο άθεος 

συχνά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς·  
■  ότι η Εκκλησία είναι άγια, αλλά βασανιζόμαστε 

από τις ατέλειες των μελών της· 
■  ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει σύντομα, αλλά δεν 

έχει έλθει ακόμη. 

Ο Θεός είναι παντογνώστης.  Δεν χρειάζεται να μας 
υποβάλει σε μια δοκιμασία για να μπορεί να 
αξιολογήσει την πνευματική μας ωριμότητα. Οι δικές 
μας  «τελικές εξετάσεις» θα λάβουν χώρα κατά την 
επιστροφή του Κυρίου. Εκείνοι που θα κριθούν άξιοι 
θα γίνουν δεκτοί μέσα στη δόξα του Θεού. 
 
Η ευλογία μέσα στις δοκιμασίες 
 

Μέσα στην αγάπη του ο Θεός, μπορεί να μετατρέψει 
τις δοκιμασίες σε ευλογία, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
αφεθούμε στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. 
 
Μέσα σε μια δοκιμασία το Άγιο Πνεύμα μας 
 
■  κάνει να συνειδητοποιήσουμε τις αδυναμίες μας     
     –   πριν από τη σύλληψη του Ιησού, ο Πέτρος,   
    σκεπτόταν ότι ήτα πιο δυνατός από όλους τους        
    άλλους. 

12 
 



ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ community  02/2015  

 
 

 

 
 

 
 

Στην πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας, 
ήδη από το 1958, ζουν Νεοαποστολικοί χριστιανοί. Σήμερα,  
400 αδελφοί και αδελφές ζουν σε αυτή τη χώρα της νότιας 
Ευρώπης.. 

Μετά το 2003 και το 2009, είναι τώρα η Τρίτη επίσκεψη ενός 
Πρωταποστόλου που προετοιμάζεται. Ο Πρωταπόστολος  
Σνάιντερ είχε μια πολύ θερμή υποδοχή. 

 
 

■  δείχνει  την  εξάρτησή  μας  από  τον  Θεό – χωρίς  
     αυτόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα· 
■  καθιστά ικανούς να μετρήσουμε την αγάπη μας – 

εάν αγαπούμε αληθινά τον Κύριο, τον υπηρετούμε 
σε μόνιμη βάση, ακόμη και όταν δεν παράγεται 
μια ορατή ευλογία.  Εάν φιλοδοξούμε πραγματικά 
να έχουμε μια αιώνια κοινωνία μαζί του, ότι και 
να συμβαίνει, η πνευματική μας προετοιμασία 
έχει πάντοτε προτεραιότητα.  

 

 
Η Αυξανόμενη γνώση 

 

Κατά την διάρκεια μιας δοκιμασίας, το Άγιο Πνεύμα 
μας επιτρέπει επίσης να μεγαλώνουμε μέσα στην 
γνώση του Θεού, με το να  
■  ζούμε τη χάρη του  – αυτό που έχουμε το οφείλου-  
     με στη χάρη του και όχι στη δική μας αξία·  
■  ζούμε την εγγύτητά του· 
■  ζούμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειάς του,   
    που μας καθιστά ικανούς να παραμένουμε πιστοί,  
    ακόμη και κάτω από το σταυρό.  

 
Οι μάχες είναι για εμάς η ευκαιρία να κατακτήσουμε 
νίκες (Ρωμαίους 5 : 3-4),  
■  παλεύοντας μαζί με τον Χριστό, θα μπορούμε τότε   
    να αντιστεκόμαστε στα πνεύματα που θέλουν να   
    μας απομακρύνουν από τον Θεό  . 
■  συγχωρώντας εκείνους που μας έχουν κάνει κακό. 

 
Ο Ιωσήφ έγινε μια πηγή ευλογίας για τους δικούς του, 
επειδή παρέμεινε πιστός μέσα στις δοκιμασίες του. 
Τα παιδιά του Θεού μπορούν να είναι μια πηγή 
ευλογίας, επειδή μέσα στις δοκιμασίες τους, 
αφήνονται να οδηγηθούν από το Άγιο Πνεύμα: 
■  Αποδεικνύουν ότι, παρά τις δυσκολίες μπορούν να 

ακολουθούν τον Κύριο. 
■  Μπορούν να καταλάβουν εκείνους που δυσκολεύ-

ονται αν αποδεχθούν το σταυρό του,  επειδή η 
εμπειρία τους, τους έχει καταστήσει ταπεινούς. 

■  Μπορούν να παρηγορήσουν και να ενισχύσουν 
εκείνους που υποφέρουν. 

 
Όταν ένα παιδί του Θεού ζει μια δοκιμασία, το Άγιο 
Πνεύμα ενθαρρύνει την κοινότητα να ενωθεί μέσα σε 
μια διαμεσολάβηση και να βοηθήσει εκείνον που 
υποφέρει. Η εμπειρία της κοινωνίας δεν είναι μόνο 
μια αληθινή ευλογία για εκείνους που υποφέρουν, 
αλλά επίσης και για εκείνους που προστρέχουν για να 
βοηθήσουν. 
 
 
 

          ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Ψαλμός 66:10: 
 

«Επειδή, εσύ, Θεέ, μας ερεύνησες· 
μας δοκίμασες, όπως δοκιμάζεται το 
ασήμι.» 

 
 

Εάν αφηνόμαστε να οδηγηθούμε από το Άγιο 
Πνεύμα, τότε οι δοκιμασίες μας μπορεί να είναι 
μια ευλογία για εμάς: 

 
 ■ Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα αδύναμα 

σημεία μας και να τα διορθώνουμε· 

 ■ Μεγαλώνουμε μέσα στην γνώση του Θεού· 

 ■ Κατακτούμε νίκες με την βοήθεια του Ιησού· 

 ■ Μπορούμε να είμαστε μια ευλογία για τον 
πλησίον μας· 

 ■ Επωφελούμαστε από τα οφέλη της 
αδελφικής κοινωνίας. 
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Αναγνωρίζοντας τη δόξα 
του Κυρίου 

 
 

Η θεία λειτουργία που τελέστηκε από τον Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ Σνάιντερ την Κυριακή  
22 Μαρτίου 2015 στην εκκλησία του Κίτσενερ - Κέντρο μπροστά σε 1 100 πιστούς, 
αναμεταδόθηκε σε όλη τη χώρα.  

 
 
 

 
 

 
 

Γιατί η μεγαλύτερη Νεοαποστολική Εκκλησία του 
Καναδά βρίσκεται ακριβώς στην πόλη των  220 000 
κατοίκων, στο Κίτσενερ; Ένα βλέμμα στην ιστορία 
της πόλης μας δίνει την εξήγηση: Το Κίτσενερ ήταν 
ένα κέντρο γερμανών μεταναστών, η μυστική 
γερμανική πρωτεύουσα του Καναδά. Ακόμη και 
μέσα στο αστικό τοπίο, μπορούμε μέχρι και σήμερα 
να διαπιστώνουμε την επιρροή των γερμανών 
μεταναστών: Το δημαρχείο της πόλης του Κίτσενερ, 
με τον αρχιτεκτονικό ρυθμό του γερμανικού 
ταμιευτηρίου, θα μπορούσε πολύ καλά επίσης να 
βρίσκεται στο Καϊζερσλάουτερν ή στο Κρέφελντ 
(Γερμανία).  Αυτό δεν ισχύει για την εκκλησία – σε 
αυτήν αναγνωρίζουμε καθαρά τις αμερικανικού 
τύπου επιρροές, ακόμη και αν το τεράστιο έμβλημα 
μπροστά στην κόκκινη βελούδινη κουρτίνα πίσω από 
το βήμα, που έφερε μια τελείως ιδιαίτερη ατμόσφαι-
ρα με τον έμμεσο φωτισμό του,  σε όλες τις μεγάλες 
θείες λειτουργίες από την εποχή του Πρωταποστόλου 
Στρεκάιζεν, είχε εν τω μεταξύ εξαφανιστεί. 

 
Επάνω στο βουνό 
 
Οι μαθητές ήταν βαθιά αναστατωμένοι όταν ο Ιησούς 
τους ανακοίνωσε ότι θα έπρεπε να θανατωθεί   και 
ότι οι ίδιοι επρόκειτο να ζήσουν τα δικά τους βασανι- 

στήρια (Μάρκος   8:31-35). Απέναντι στην απόγνωσή 
τους,  πήρε μαζί του τρεις από αυτούς επάνω στο 
βουνό για να προσευχηθούν (Λουκάς  9:28). Είναι 
εκεί που ο Ιησούς μεταμορφώθηκε: Για μια στιγμή, 
οι μαθητές δεν έβλεπαν πλέον τον άνθρωπο Ιησού, 
αλλά τον Υιό του Θεού, μέσα στη δόξα του. 
 
Ο Μωυσής και ο Ηλίας συνάντησαν τον Ιησού. Η 
παρουσία τους 
■   επιβεβαίωσε την εκπλήρωση των υποσχέσεων  – 

είχε ανακοινωθεί στον Μωυσή η άφιξη του Σωτή-
ρα (Δευτερονόμιο 18:15), οι προφήτες είχαν κηρύ-
ξει τα πάθη του και τον θάνατό του (Ησαΐας 53). 

■  απέδειξε την πιστότητα του Θεού – ο Μωυσής και 
ο Ηλίας υπέφεραν εξ αιτίας της κλήσης τους,  
αλλά ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. 

■  κατέστησε προφανές το γεγονός ότι η σωτηρία 
που προέρχεται από τον Ιησού απευθυνόταν τόσο 
προς τους νεκρούς, όσο και προς τους ζωντανούς.  

 
Το σύννεφο που τους περιέβαλε, συμβολίζει την 
παρουσία του Θεού. Ήταν ορατό όταν ο Θεός έδινε 
στον Μωυσή τις Δέκα Εντολές, κατά την διάρκεια 
της καθαγίασης του ναού του Σολομώντα και 
κατόπιν, αργότερα, κατά την Ανάληψη του Ιησού. Ο 
Θεός  καλεί τους μαθητές να ακούσουν τον Υιό του, 
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Καθισμένοι από αριστερά προς 
δεξιά: Ο αναπληρωτής Απόστολος 
Περιφερείας Τζον Σομπότκα, ο 
Απόστολος Περιφερείας Μαρκ 
Βολ, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ, οι αναπληρωτές Από-
στολοι Περιφερείας Φρανκ Ντζουρ 
και Δαυίδ Ντεβαράζ  

 
τον αγαπημένο: λαμβάνοντας τον λόγο του, μπορούν 
να σωθούν. 

 
Οι πόνοι μας δεν μπορούν να συγκριθούν με τα πάθη 
του Ιησού Χριστού. Όλοι μας, ακριβώς όπως και ο 
Κύριος είμαστε, ωστόσο, αντιμέτωποι με τον πόνο 
και τον θάνατο, υποφέρουμε από την ατέλεια 
εκείνων που βρίσκονται κοντά μας και βιώνουμε την 
δύναμη του κακού.  

 
Το Άγιο Πνεύμα ενισχύει  
 
Για να μας βοηθήσει ο Κύριος, μας προσκαλεί να 
συμμετάσχουμε στις θείες λειτουργίες. Είναι ανάμε-
σά μας όταν η κοινότητα συγκεντρώνεται για να 
προσευχηθεί  (Ματθαίος  18:19-20).  Το Άγιο Πνεύ-
μα μας παρηγορεί και μας ενδυναμώνει κατά την θεία 
λειτουργία. Για το σκοπό αυτό, 

 
■  μας οδηγεί στην γνώση του Ιησού και μας αποκα-   
    λύπτει τη δόξα του· 
■  μας  διδάσκει  ότι  οφείλουμε  να  περάσουμε  από  
     πολλές  δοκιμασίες για να εισέλθουμε μέσα στην     
     βασιλεία  του  Θεού.  (Πράξεις  των  Αποστόλων   
    14:22) – το κάθε τι που μας συμβαίνει, βρίσκεται,   
    μέσα στα χέρια του Θεού· 
■  μας υπενθυμίζει με ποιο τρόπο ο Θεός βοήθησε  
    στις δοκιμασίες τους, εκείνους που προηγήθηκαν  
    από εμάς· 
■  μας υπενθυμίζει ότι δεν βλέπουμε, παρά ένα μέρος   
    από το έργο του Θεού – κανείς δεν ξέρει πόσοι  
    αναγεννημένοι περιμένουν την επιστροφή του  
    Κυρίου στην άλλη όχθη· 
■  μας χορηγεί την βεβαιότητα σύμφωνα με την οποία  
    θα σωθούν εκείνοι που είναι προσανατολισμένοι  
    στον λόγο του. 
 
Δοξάζοντας τον Κύριο 

 
Ο Κύριος έχει επίσης συμπόνια για τα βάσανα των 
συγχρόνων του· επιθυμεί επίσης να τους ενδυναμώσει.  

 
Μας χρειάζεται γι’ αυτό. Ο Ιησούς χορηγεί στους 
δικούς του, την δόξα που του έδωσε ο Θεός (Ιωάννης 
17:22). Περιμένει από εκείνους που έλαβαν την 
δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την δωρεά της δόξας 
(Α’ Πέτρου 4:14), να τον δοξάζουν και σύμφωνα με 
το παράδειγμά του να συγχωρούν αμοιβαία, επειδή ο 
Θεός τους αγαπά. Και παραμένουν ένα με τον 
Χριστό, παρά τις διαφορές τους.  
 
Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό,  μπορούμε να 
δείξουμε στον κόσμο την αλήθεια του Ευαγγελίου 
του Ιησού Χριστού και τη δύναμη της αγάπης του 
(Ιωάννης 17:21-23). Είθε ο Θεός να μπορέσει να πει 
για εμάς: «Αυτά είναι τα αγαπημένα μου παιδιά. Να 
τα ακούτε…» 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
          Μάρκος  9:2.7 
 

«Και ύστερα από έξη ημέρες, παίρνει τον 
Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και 
τους ανεβάζει, σε ένα ψηλό βουνό, 
μόνους, κατ' ιδίαν· και μεταμορφώθηκε 
μπροστά τους [...]Και μια νεφέλη τούς 
επισκίασε· και ήρθε μια φωνή από τη 
νεφέλη, λέγοντας: Αυτός είναι ο Υιός μου 
ο αγαπητός· αυτόν να ακούτε! » 
 

 

Προκειμένου να ενισχύσει τους μαθητές του, ο 
Ιησούς τους άφησε να δουν την δόξα του. Το 
Άγιο Πνεύμα μας ενδυναμώνει κατά την διάρκεια 
των θείων λειτουργιών, δείχνοντάς μας την δόξα 
του Θεού. Δοξάζοντας τον Κύριος, επιτρέπουμε 
επίσης στον πλησίον μας, να αναγνωρίσει τον 
Χριστό. 
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Ο Θεός παρέχει νερό μέσα στην έρημο 

(Έξοδος 17:1-7) 
 
 

Ο Θεός οδήγησε τον λαό 
του έξω από την αιχμαλωσία 
της Αιγύπτου. Τώρα, εδώ 
και πολύ καιρό οι 
Ισραηλίτες περπατούν στην 
έρημο. Μέχρι τώρα, δεν 
έχουν φτάσει στην γη της 
επαγγελίας. Οι Ισραηλίτες 
αμφισβητούν τον Θεό, 
επειδή δεν έχουν τίποτα για 
να φάνε. 
 

Τότε ο Θεός, τους δίνει κάθε 
βράδυ ορτύκια και, κάθε πρωί, 
επιτρέπει στους Ισραηλίτες να 
βρίσκουν το μάννα ολόγυρα 
στον καταυλισμό τους. 
Συνεχίζουν την περιπλάνησή 
τους, αλλά τους λείπει το νερό. 
Οι άνθρωποι διψούν πολύ. 
Φοβούνται ότι θα πεθάνουν από 
την δίψα. Για μια φορά ακόμη, 
παραπονιούνται στον Μωυσή, 
λέγοντας: «Δώσε μας να πιούμε 
νερό. Γιατί μας έβγαλες από την 
Αίγυπτο, για να μας κάνεις να 
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πεθάνουμε από τη δίψα, εμείς, 
τα παιδιά μας και τα κοπάδια 
μας;» 
Ο Μωυσής τους ρώτησε: «Γιατί 
είστε τόσο θυμωμένοι; Γιατί δεν έχετε 
εμπιστοσύνη στον Θεό; Ωστόσο 
εκείνος, φροντίζει τόσο πολύ για 
εσάς». 
Αλλά οι Ισραηλίτες δεν ηρεμούν. Η 
κακή τους διάθεση γίνεται όλο και 
περισσότερο έντονη. 
Ο Μωυσής φωνάζει προς τον Θεό, 
λέγοντας: «Τι πρέπει να κάνω με 
αυτό τον λαό; Λίγο ακόμη και θα με 
λιθοβολήσουν». 
Ο θεός του απαντά: «Πάρε μαζί 
σου τους πρεσβύτερους του 
Ισραήλ, πάρε στο χέρι σου το 
μπαστούνι με το οποίο χτύπησες 

το Νείλο και μπες μπροστά 
από τον λαό. Πήγαινε προς 
τον βράχο του όρους 
Χωρέβ. Θα στέκομαι 
μπροστά σου και εσύ θα 
χτυπήσεις τον βράχο. Θα 
αναβλύσει νερό και ο λαός 
θα μπορέσει να πιεί όσο 
θέλει». 
Τελικά όλα έγιναν ακριβώς 
με αυτό τον τρόπο.  
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Ο Θεός μας βοηθά, όταν 
όλα μοιάζουν χαμένα 

 



ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 

community  02/2015  

 
18 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■
 P

ho
to

s 
: p

riv
ée

s 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Στο σπίτι της Μαρτίνα στο Σαντιάγο  
της Χιλής 

 
 
 
 

Ονομάζομαι Martina. Γεννήθηκα 
στην Αργεντινή, αλλά ζω στη 
Χιλή, από τότε που ήμουν 20 
ημερών. Τώρα, είμαι ένδεκα 
ετών και ζω στο Σαντιάγο, την 
πρωτεύουσα της χώρας μας.  

 

 
 
 
 
 
 

και περισσότερα από 100 χρόνια 
και ανακαινίστηκε πρόσφατα. 

 
 
 
 
 

Η οικογένειά  μου αποτελείται από 
την μητέρα μου Εβελίνα, τον πατέ-
ρα μου Κάρλος και την αδελφή μου 
Λουσιάνα.  

 

 
Ο σκύλος μας, Λεόν, που σημαίνει 
«λιοντάρι» στα ισπανικά, αποτελεί 
επίσης μέλος. Τον ελεύθερο χρόνο 
μου, μου αρέσει να ακούω μουσι-
κή. Φαντάζομαι τότε τα χορευτικά 
βήματα και δοκιμάζω διάφορα 
ενδύματα. 

 

 
Η Λουσιάνα κι εγώ πηγαίνουμε στο 
ίδιο σχολείο, η Λουσιάνα είναι 
στην τρίτη τάξη και εγώ στην 
πέμπτη. Η φωτογραφία αυτή, είναι 
στην αυλή του σχολείου μας. Είναι 
από την εποχή που συμμετείχαμε 
σε μια παράσταση παραδοσιακών 
χορών. 

 

 
Πηγαίνουμε στην κεντρική εκκλη-
σία  της Χιλής. Οικοδομήθηκε, εδώ 

Η δική μας κοινότητα ονομάζεται 
Μαρέν. Σε αυτήν ο πατέρας μου 
ασκεί το αξίωμα του ιερέα, η 
Λουσιάνα παρακολουθεί τα 
μαθήματα του κυριακάτικου 
σχολείου και εγώ, το μάθημα των 
θρησκευτικών, που μας παρέχεται 
από την γιαγιά μου Μίλλυ. 
 

 
Η μητέρα μου την βοηθά στο 
μάθημα των θρησκευτικών και την 
βοηθώ στην, διακόσμηση των 
λουλουδιών. Μου αρέσει να στο-
λίζω με λουλούδια το βήμα. Την 
Κυριακή, μετά την θεία λειτουργία, 
περνάμε την ημέρα μας με τους 
παππούδες μου, τις θείες, τους 
θείους μου και τις ξαδέλφες μου.  
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Γιορτάζουμε επίσης όλοι μαζί, την 
ημέρα της ανεξαρτησίας. Εδώ, με 
βλέπετε μαζί με την Λουσιάνα, 
μπροστά στο κυβερνητικό μέγα-
ρο, μπροστά από μια μεγάλη 
εθνική σημαία. Από τις 18 έως τις 
21 Σεπτεμβρίου, η Χιλή γιορτάζει 
με παιχνίδια, χορούς και μεγάλο 
φαγοπότι.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ένα τυπικό πιάτο της Χιλής είναι 
το παστέλι με σόκλο, ένα είδος 
κέικ από καλαμπόκι. Είναι 
επίσης το αγαπημένο μου πιάτο. 
Παρασκευάζεται από κιμά, κοτό-
πουλο, ελιές βραστά σφιχτά αυγά 
και τριμμένο καλαμπόκι. Μπορεί 
να πασπαλιστεί με λίγη ζάχαρη 
για να ψηθεί. Όταν οι γονείς μου 
ετοιμάζουν αυτό το γλύκισμα, 
είναι για μένα ένα ιδιαίτερο 
εορταστικό δώρο… 

 
 
 

Γραμματοκιβώτιο 
 
 

Μερικές φορές είμαστε τόσο 
απογοητευμένοι από κάποιο φίλο μας 
που προτιμούμε να τον εγκαταλείψουμε. 
Αφηγηθείτε μας τις εμπειρίες σας. 
 
 
 
 

«Χα χα, πόσο είναι δια-
σκεδαστικό !» – «Αλλά τι 
λένε λοιπόν?» – Τώρα 
νοιώθει αποκλεισμένη  
και τρέχει να βρει τη 
Σοφία, την καλύτερή της 
φίλη. Ποτέ δεν θα έκανε 
κάτι τέτοιο. «Γρήγορα στη 
Σοφία! Σνιφ!» 

Κοζίμα, 10 ετών, από 
την Λειψία (Γερμανία) 

 
«Η μητέρα μου με πήγε 
μέσα σε ένα μεγάλο μαγαζί  
για να μου αγοράσει μία 
τσάντα. Φτάνοντας όμως 
επί τόπου διαπιστώσαμε 
ότι όλες οι τσάντες ήταν 
πολύ ακριβές. Ήμουν  
τόσο λυπημένη και 
απογοητευμένη! Έτσι 
μπόρεσαν να αγοράσω 
αρωματισμένα χρωματιστά 
μολύβια και ήμουν και πάλι 
ευτυχισμένη.» 
Ερίν, 9 ετών, από το Πέρθ (Αυστραλία) 
 
 
 
«Ένας από τους φίλους μου, μου είχε υποσχεθεί να μου 
προσφέρει ένα αντικείμενο που μου άρεσε πολύ. Αλλά δεν 
μου το έδωσε ποτέ. Ήμουν τόσο πολύ θυμωμένος που δεν 
ήθελα πλέον να τον ξαναδώ. Στη συνέχεια, το άκουσα καλά, 
κατά την διάρκεια μιας θείας λειτουργίας και κατάλαβα ότι ο 
Θεός δεν ήθελε να συμπεριφέρομαι με αυτό τον τρόπο». 
Λυκ-Ολιβιέ, 12 ετών, από το Πόρτο Νόβο (Μπενίν) 
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Η ομολογία της 
πίστης 

 
 
 
 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Κατήχηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας  θα κυκλοφορήσει 
με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Μεταξύ των 750 συνολικά ερωτήσεων και απαν- 
τήσεων, παρουσιάζονται εδώ, ως αποστάγματα, μερικές από αυτές τις ερωτήσεις και απαν-
τήσεις – στο τεύχος αυτό, υπάρχει το θέμα της ομολογίας της πίστης και του τριαδικού Θεού. 

 

 
Τι είναι μια ομολογία πίστης; 
 
Η ομολογία πίστης συνοψίζει τα βασικά στοιχεία ενός 
δόγματος. Η ομολογία της πίστης λέει αυτό που 
πιστεύουν τα μέλη μιας και της αυτής θρησκευτικής 
κοινότητας. Είναι με την ομολογία της πίστης της, 
που μια θρησκευτική κοινότητα διακρίνεται από μια 
άλλη. 

 
Ποια είναι η προέλευση των πρώτων 
ομολογιών πίστης των χριστιανών;  
 
Οι πρώτες χριστιανικές ομολογίες πίστης είναι 
γνωστές με το όνομα «ομολογία», (ή σύμβολο)  της 
πίστης της πρώτης Εκκλησίας. Εμφανίζονται μεταξύ 
του δεύτερου και τέταρτου αιώνα μετά τον Χριστό. 
Την ίδια εποχή, διαμορφώθηκαν το δόγμα της Αγίας 
Τριάδας και της φύσης του Ιησού Χριστού. Η προ-
σέγγιση αυτή επιβαλλόταν ως αποτέλεσμα διαφορών 
σχετικά με ορισμένες αλήθειες της πίστης:  έτσι για 
παράδειγμα θεωρούσαν ότι ο Χριστός δεν είχε πραγ-
ματικά πεθάνει επάνω στο σταυρό, ούτε και είχε αλη-
θινά αναστηθεί. Αυτές οι ομολογίες πίστης επέτρε-
παν τον διαχωρισμό από τέτοιου είδους αιρέσεις. 

 
Ποια είναι τα κύρια σύμβολα πίστης της 
παλαιάς (πρώτης) Εκκλησίας; 
  

Τα δύο κυριότερα σύμβολα της πίστης της παλαιάς 
Εκκλησίας είναι το Σύμβολο των Αποστόλων και 
αυτό της Νικαίας – Κωνσταντινούπολης.  Τα 
θεμελιώδη στοιχεία του Συμβόλου των Αποστόλων 

συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια του 2ου  αιώνα και 
ολοκληρώθηκαν κατά τον 4ο αιώνα.  Όσο για το 
Σύμβολο της Νικαίας – Κωνσταντινούπολης, 
αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της Συνόδου της 
Νικαίας (το 325 μ. Χ.) και της Κωνσταντινούπολης 
(το 381 μ. Χ.): Αυτή η Ομολογία Πίστης, τυποποιεί 
πάνω απ’ όλα την πίστη στην Αγία Τριάδα. 
 
Μία Σύνοδος είναι η ένωση ανώτατων εκκλησια-
στικών προσωπικοτήτων εν όψει της συζήτησης 
σημαντικών θεμάτων, σχετικών με την πίστη. 
 
Ποια είναι η σημασία των Συμβόλων Πίστης  
της πρώτης Εκκλησίας για τη Νεοαποστολική 
Εκκλησία; 
 
Η διδασκαλία της Νεοαποστολικής Εκκλησίας βασί-
ζεται στην Αγία Γραφή. Όμως τα Σύμβολα Πίστης 
της Παλαιάς Εκκλησίας, χρησιμοποιούν ουσιαστικά 
στοιχεία που είναι πιστοποιημένα στην Αγία Γραφή. 
Η Νεοαποστολική Εκκλησία ομολογεί την πίστη, 
όπως διαμορφώνεται αυτή στα δύο Σύμβολα της 
πρώτης Εκκλησίας, στην Αγία Τριάδα, στον Ιησού 
Χριστό αληθινό Θεό και αληθινό άνθρωπο, στην 
γέννησή του από την παρθένο Μαρία, στην 
αποστολή του Αγίου Πνεύματος, στην Εκκλησία, στα 
μυστήρια, στην επιστροφή του Χριστού και στην 
ανάσταση των νεκρών.  
 
Παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 
διαφόρων χριστιανικών ομολογιών, τα σύμβολα αυτά 
είναι ένα στοιχείο ενοποίησης των χριστιανών.  
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«Ομολογία», εδώ είναι συνώνυμη της «ομολογίας 
πίστης για τη συμμετοχή σε μία Εκκλησία». Επίσης 
με τον όρο των «ομολογιών» περιγράφονται οι 
διάφορες χριστιανικές κοινότητες. 

 
Ποιοι είναι οι όροι της Ομολογίας της 
Πίστης της Νεοαποστολικής Εκκλησίας; 
 
«Πιστεύω στον Θεό, τον Πατέρα, τον Παντοδύναμο, 
τον Δημιουργό του ουρανού και της γης.» 

 
«Πιστεύω στον Ιησού Χριστό,  τον μονογενή Υιό του 
Θεού, τον Κύριό μας,  που συνελήφθηκε από το Άγιο 
Πνεύμα και γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. 
Υπέφερε επί Ποντίου Πιλάτου, σταυρώθηκε, πέθανε 
και τάφηκε· εισήλθε στην περιοχή των νεκρών· 
αναστήθηκε μεταξύ των νεκρών  την τρίτη ημέρα και 
αναλήφθηκε στον ουρανό. Κάθεται στα δεξιά του 
Θεού,  του Πατέρα του Παντοδύναμου, από όπου θα 
επανέλθει.» 

 
«Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα,  σε μια αγία 
οικουμενική και αποστολική Εκκλησία,  στην 
κοινωνία των αγίων,  στην συγχώρηση των 
αμαρτιών,  στην ανάσταση των νεκρών και στην 
αιώνια ζωή.» 

 
«Πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς κυβερνά την 
Εκκλησία του και για τον σκοπό αυτό,  απέστειλε   
και    αποστέλλει   ακόμη,  μέχρι   την   επιστροφή του   
τους Αποστόλους του με την αποστολή να διδάσκουν 
και στο όνομά του, να συγχωρούν τις αμαρτίες και 
να βαπτίζουν με νερό και Άγιο Πνεύμα.» 

 
«Πιστεύω ότι εκείνοι τους οποίους ο Θεός επέλεξε 
για να ασκήσουν ένα αξίωμα έχουν   επενδυθεί   σε  
αυτό  μόνον  από   τους  Αποστόλους  και   ότι, από 
το Αποστολικό αξίωμα,  προέρχονται η εξουσία, η 
ευλογία και ο εξαγιασμός που είναι απαραίτητα για 
την άσκηση του αξιώματός τους.» 

«Πιστεύω ότι το Άγιο Βάπτισμα με νερό αποτελεί το 
πρώτο βήμα προς την ανανέωση του ανθρώπου μέσα 
στο Άγιο Πνεύμα και ότι,  με την πράξη αυτή, ο 
βαπτισμένος γίνεται αποδεκτός στην κοινότητα 
εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και 
τον ομολογούν ως τον Κύριό τους.» 

 
 

«Πιστεύω ότι η Αγία Κοινωνία καθιερώθηκε από τον 
ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό,  σε ανάμνηση της 
μοναδικής και πλήρως έγκυρης θυσίας του, των 
πικρών του πόνων και του θανάτου του.  Η άξια 
αποδοχή της Αγίας Κοινωνίας μας εγγυάται την 
κοινωνία ζωής με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας.  
Η Αγία Κοινωνία τελείται με άζυμο ψωμί και κρασί 
τα οποία και τα δύο, πρέπει να είναι καθαγιασμένα 
και να διανέμονται από ένα αξίωμα της Εκκλησίας 
εντεταλμένο από τον Απόστολο.»  
 
«Πιστεύω    ότι,    για    να    αποκτήσουν    την   θεία   
υιοθεσία   και   να  εκπληρώσουν την απαραίτητη 
προϋπόθεση για είναι  πρώτοι καρποί, οι βαπτισμένοι 
με νερό οφείλουν να λάβουν τη δωρεά του Αγίου 
Πνεύματος  με την μεσολάβηση ενός Αποστόλου.» 
 
«Πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς θα επανέλθει  επίσης, 
όπως ακριβώς αναλήφθηκε στον ουρανό και ότι θα 
πάρει κοντά του την απαρχή μεταξύ των νεκρών  και 
των ζωντανών, οι οποίοι θα έχουν ελπίσει στον 
ερχομό του και οι οποίοι θα είναι προετοιμασμένοι 
γι’ αυτόν· ότι μετά τους γάμους στον  ουρανό, θα  
επιστρέψει  μαζί τους στην γη,  για να  εγκαθιδρύσει  
την βασιλεία του της  ειρήνης και θα βασιλεύσουν 
μαζί του ως βασίλειο ιεράτευμα. Στο τέλος της 
βασιλείας της ειρήνης, θα προεδρεύσει στην Τελική 
Κρίση.  Τότε ο Θεός θα δημιουργήσει ένα καινούριο 
ουρανό και μια καινούρια γη και θα κατοικήσει με 
τον λαό του.» 
 
«Πιστεύω ότι οφείλω υπακοή στις κοσμικές 
εξουσίες,  στο μέτρο που αυτές δεν αντιτίθενται 
στους θείους νόμους.» 
 
Ποια είναι η σημασία που καλύπτει η Ομολογία 
Πίστης της Νεοαποστολικής Εκκλησίας; 
 
Μέσα στα δέκα άρθρα της, η Ομολογία Πίστης της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας εκφράζει με έγκυρο 
τρόπο την διδασκαλία της Νεοαποστολικής Πίστης,. 
Αποσκοπεί επίσης στην εντύπωση των σημείων της 
πίστης των Νεοαποστολικών χριστιανών. 
 
Επιπλέον είναι χρήσιμη για τους άλλους, για να 
μπορέσουν να ανακαλύψουν τα ουσιαστικά στοιχεία 
της Νεοαποστολικής Πίστης.

 
 

community 
Εκδότης: Ζαν Λυκ Σνάιντερ, Überlandstrasse 243, CH-8051 Ζυρίχη, Ελβετία 
Verlag Friedrich Bischoff GmbH Gutleutstraße 298, 60327 Φρανκφούρτη/Μέην, Γερμανία.  
Επεξεργασία: Peter Johanning 
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Ο Τριαδικός Θεός  
 
 
 Ποιος είναι ο Τριαδικός Θεός; 

Ο Θεός είναι ένα τέλειο πνευματικό ον, εντελώς 
ανεξάρτητο. Είναι αιώνιος, χωρίς αρχή και τέλος. Ο 
ίδιος Θεός είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο 
Πνεύμα. Όταν μιλάμε για «τον Πατέρα, τον Υιό και 
το Άγιο Πνεύμα», δεν πρόκειται για τρεις θεούς, αλά 
για τα τρία Πρόσωπα που συνθέτουν τον ίδιο Θεό. 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φύσης 
του Θεού που γνωρίζουμε; 
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιγράψουν τον Θεό 
με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Ωστόσο, γνωρίζουμε 
ορισμένα θεία χαρακτηριστικά: Είναι ο Ένας (ο 
μοναδικός), ο Άγιος, ο Παντοδύναμος, ο Αιώνιος, ο 
Στοργικός, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Δίκαιος, ο Τέλειος. 
Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον Πατέρα, τον 
Υιό και το Άγιο Πνεύμα; 
Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τα ονό-
ματα που πιστοποιούν τα τρία θεία Πρόσωπα. Ακόμη 
και αν είναι διακριτά το ένα από το άλλο, είναι παρ’ 
όλα αυτά ο ίδιος Θεός. Η χριστιανική παράδοση αφι-
ερώνει ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό στο καθένα 
από τα τρία θεία Πρόσωπα: ο Θεός, ο Πατέρας, είναι 
ο δημιουργός του ουρανού και της γης. Ο Θεός, ο 
Υιός, είναι ο Λυτρωτής, που ενσαρκώθηκε και έδωσε 
τη ζωή του θυσία για την λύτρωση της ανθρωπότη-
τας. Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, είναι ο συντάκτης μιας 
νέας δημιουργίας: Αυτό είναι που εξασφαλίζει ότι η 
σωτηρία του Θεού θα καταστεί προσιτή για τους 
ανθρώπους και ότι το νέο δημιούργημα θα φτάσει 
στην τελειότητα.  
Τι σημαίνει ο όρος του «Πατέρα», όταν 
χρησιμοποιείται σε σχέση με τον Θεό; 
Αν ο όρος του «Πατέρα» χρησιμοποιείται σε σχέση με 
τον Θεό, συνδέονται με αυτόν οι απόψεις της 
δημιουργίας, της εξουσίας και της φροντίδας. Ο 
Θεός είναι ο δημιουργός και ο προστάτης όλων όσων 
έχει δημιουργήσει. Συνεπώς, κάθε άνθρωπος μπορεί 
να αποκαλέσει τον Θεό, που είναι ο δημιουργός του, 
«Πατέρα»,  
Τι εκφράζει η δημιουργία σε σχέση με τον Θεό; 

Η δημιουργία και οι νομιμότητές της μαρτυρούν τη 
σοφία του Θεού, της οποίας το μεγαλείο δεν μπορεί 
να φανταστεί ο άνθρωπος. Ο Ψαλμωδός αναφωνεί με 

θαυμασμό: «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του 
Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργο των 
χεριών του» (Ψαλμός 19:2). 
Ποια περίοδο δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο; 
Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε έξη «ημέρες 
δημιουργίας». Όταν μιλάμε για «ημέρες της 
δημιουργίας», μιλάμε για περιόδους, η διάρκεια των 
οποίων δεν είναι σαφώς καθορισμένη.  Μια  «ημέρα»  
στη δημιουργία του Θεού δεν είναι συγκρίσιμη με 
μία ημέρα της εποχής μας. Στη Γένεση 2:2, λέει: 
«Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη 
ημέρα τα έργα του, που έκανε· και αναπαύθηκε την 
έβδομη ημέρα από όλα τα έργα του, που έκανε». 
«...στον Κύριο μία ημέρα είναι σαν χίλια χρόνια, και 
χίλια χρόνια σαν μία ημέρα» (Β’ Πέτρου 3:8). 
«Επειδή, μπροστά σου χίλια χρόνια είναι σαν τη 
χθεσινή ημέρα, που πέρασε…» (Ψαλμός 90:4). 
Μήπως η δημιουργία δεν είναι παρά ότι μπορεί 
ο άνθρωπος να νοιώσει με τις αισθήσεις του; 
Όχι, υπάρχει επίσης μια αόρατη δημιουργία του 
Θεού. Τα μυστήριά του, όπως και ο Θεός ο ίδιος 
είναι πέρα από την ανθρώπινη λογική. Ωστόσο, οι 
Άγιες Γραφές περιλαμβάνουν ενδείξεις σχετικά με 
τους τομείς, τις διαδικασίες, τις καταστάσεις και τα 
όντα, έξω και πέρα από την υλική Δημιουργία.  
Ο διάβολος αποτελεί μέρος της αόρατης 
δημιουργίας; 
Αρχικά ο διάβολος ήταν ένας από τους αγγέλους. Ως 
εκ τούτου, αποτελούσε μέρος της αόρατης δημιουρ-
γίας. Ο άγγελος αυτός εναντιώθηκε στον Θεό και εξ 
αιτίας της ανυπακοής του, της ζήλιας του και των 
ψεμμάτων του, εκδιώχθηκε από τον ουρανό από την 
κοινωνία με τον Θεό, μαζί με τους οπαδούς του.  
«Επειδή, αν ο Θεός δεν λυπήθηκε αγγέλους που 
αμάρτησαν, αλλά αφού τους έρριξε στον τάρταρο 
δεμένους με αλυσίδες σκότους» (Β’ Πέτρου 2:4). 
«και αγγέλους, οι οποίοι δεν φύλαξαν το δικό τους 
αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν το ίδιο [τους] 
κατοικητήριο, τους φύλαξε με παντοτινά δεσμά κάτω 
από το σκοτάδι, για την κρίση της μεγάλης ημέρας» 
(Ιούδας 6). 
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Ποιο είναι το καθήκον των αγγέλων; 
Το καθήκον των αγγέλων είναι να λατρεύουν τον 
Θεό, να εκπληρώνουν τις αποστολές τους και κατά 
συνέπεια, να τον υπηρετούν. Η αγάπη του Θεού για 
τους ανθρώπους, αποδεικνύεται στο γεγονός ότι 
αφήνει τους αγγέλους, να υπηρετούν επίσης και τους 
ανθρώπους. Το γεγονός ότι τα παιδιά επωφελούνται 
ιδιαίτερα από την προστασία των αγγέλων, μπορεί να 
συναχθεί μέσα από το απόσπασμα, από τον Ματθαίο 
18:10. 
«Εγώ είμαι ο Ραφαήλ, ένας από τους εφτά αγίους 
αγγέλους που παρουσιάζονται μπροστά στη δόξα του 
αγίου Θεού,[...] Εγώ δεν ήρθα με δική μου θέληση, 
αλλά επειδή το ήθελε ο Θεός μας· γι’ αυτό πάντα 
εκείνον να δοξάζετε.» (Τωβίας 12:15.18). 
«Προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα από τούτα τα 
μικρά· επειδή, σας λέω, ότι οι άγγελοί τους στους 
ουρανούς βλέπουν ακατάπαυστα το πρόσωπο του 
Πατέρα μου, που [είναι] στους ουρανούς» (Ματθαίος 
18:10). 
Θα πρέπει να λατρεύονται οι άγγελοι; 
Όχι,  επειδή οι άγγελοι ενεργούν πάντοτε, σύμφωνα 
με το θέλημα του Θεού: Ως εκ τούτου, η ευγνωμοσύ-
νη και η λατρεία δεν επιστρέφουν σε αυτούς, αλλά 
επιστρέφουν εξ ολοκλήρου στον Θεό 
Οι άγγελοι είναι «όλοι λειτουργικά πνεύματα, που 
αποστέλλονται προς υπηρεσία, για εκείνους που 
πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία» (Εβραίους 
1:14). 
Γιατί θα πρέπει να ανησυχούμε και να 
ασχολούμαστε με αόρατα πράγματα; 
Ο άνθρωπος είναι μια οντότητα που αποτελείται από 
πνεύμα, ψυχή και σώμα (βλ. Α’ Θεσσαλονικείς 5:23).   
Το σώμα είναι θνητό, αποτελεί επομένως μέρος της 
ορατής Δημιουργίας του Θεού. Η ψυχή και το πνεύ-
μα είναι αθάνατα και επομένως αποτελούν μέρος της 
αόρατης Δημιουργίας του Θεού. Από τη στιγμή που 
το πνεύμα και η ψυχή συνεχίζουν να υπάρχουν μετά 
τον θάνατο, είναι σημαντικό να απασχολούμαστε με 
τα αόρατα πράγματα. Η στάση του ανθρώπου 
απέναντι στον Θεό επί της γης, θα έχει τις συνέπειές 
της και θα επηρεάσει αυτό που θα είναι ο άνθρωπος 
στην άλλη όχθη. Η γνώση αυτή μπορεί να συμβάλει 
στην αντίστασή μας απέναντι στους πειρασμούς του 
διαβόλου και στο να διάγουμε μια ζωή ευάρεστη 
στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος δείχνει ξεκάθαρα τη 
σημασία των αόρατων πραγμάτων μέσα στη ζωή 
μας: «Επειδή, η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη 
κατεργάζεται σε μας, από υπερβολή σε υπερβολή, 
αιώνιο βάρος δόξας· για τον λόγο ότι, εμείς δεν 
ατενίζουμε σ' αυτά που βλέπονται, αλλά σ' αυτά που 
δεν βλέπονται· επειδή, αυτά που βλέπονται είναι 
πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι 
αιώνια» (Β’ Κορινθίους 4:17-18).  Έτσι το γεγονός 
να ανησυχούμε για τα αόρατα πράγματα, μας βοηθά 
να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό που μας συμβαίνει. 

Τον Σεπτέμβριο 2015 
με την μορφή βιβλίου 
 
Την 1η Σεπτεμβρίου 2015, προβλέπεται και 
αναμένεται μια καινούρια έκδοση της Κατήχησης 
της Νεοαποστολικής Εκκλησίας. Αυτή είναι η 
απόφαση που έλαβε η Συνέλευση των Αποστό-
λων Περιφερείας (ΣΑΠ) κατά την τελευταία της 
σύνοδο. Το έργο αυτό αναδιατυπώθηκε με την 
μορφή «Ερωτήσεων και Απαντήσεων». 
Έχουν ολοκληρωθεί η μετάφραση και η σελιδο-
ποίηση στις πέντε κύριες γλώσσες. Είναι πλέον 
σε εξέλιξη οι τελευταίες προπαρασκευαστικές για 
την εκτύπωση λεπτομέρειες. 

Μια ταυτόχρονη δρομολόγηση σε 
διάφορες γλώσσες 
Για του λόγου το αληθές, η «Κατήχηση σε Ερω-
τήσεις και Απαντήσεις» (ΚΑΤΗΧΗΣΗ-ΕΑ)  θα 
μπορούσε να εκδοθεί σε διαδοχικές φάσεις, στα 
αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα ισπα-
νικά και στα πορτογαλικά, αλλά η ΣΑΠ έλαβε την 
απόφαση όλες αυτές οι εκδόσεις να δημοσιευ-
θούν σε κοινή ημερομηνία. Η απόφαση αυτή, 
σηματοδοτεί επίσης και το ξεκίνημα για τις άλλες 
μεταφράσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. 
Πρώτα απ’ όλα αποτελούν μέρος μιας σειράς 
τοπικών γλωσσών που ομιλούνται στην Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου ζει περίπου 
το ένα τρίτο των μελών της Εκκλησίας μας.  

Ένα παιδαγωγικό εργαλείο 
Εξάλλου, η διεύθυνση της Εκκλησίας αποφάν-
θηκε επίσης ότι, θα αναπτυχθεί μια έκδοση της 
ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ, που θα μπορεί ακριβώς, να 
χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Για 
το σκοπό αυτό, το κείμενο της Κατήχησης 
αναδιατυπώθηκε με την μορφή 750 ερωτήσεων 
και απαντήσεων. Αυτές είναι οι εξηγήσεις που 
δόθηκαν από την Επιτροπή «Η Νεοαποστολική 
Πίστη», η οποία εργάστηκε σχεδόν επί μία 
δεκαετία, για την ανάπτυξη του Έργου αυτού. 
Ο σχεδιασμός με την μορφή των ερωτήσεων και 
απαντήσεων είναι σε χρήση εδώ και πολλούς 
αιώνες για τις χριστιανικές κατηχήσεις, ακόμη 
και στους κόλπους της Νεοαποστολικής Εκκλη-
σίας, αποτελεί μέρος της παράδοσης. Η διδα-
κτική μέθοδος που κρύβεται από πίσω, είναι μια 
αποδεδειγμένη εκπαιδευτική προσέγγιση. Επο-
μένως στο μέλλον, η ΚΑΤΗΧΗΣΗ-ΕΑ θα αποτε-
λεί μια εκπαιδευτική υποστήριξη για την εκπαί-
δευση των αξιωμάτων καθώς και για την θρη-
σκευτική διδασκαλία των παιδιών και των νέων.  
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Αλλαγή γενεάς στην 
Ανατολική Αφρική 
 

 
 

Συνέντευξη από δύο Αποστόλους της 
Εκκλησιαστικής Περιφέρειας της  
Ανατολικής Αφρικής. 

 
 

Σε επαγγελματικό επίπεδο,  εργαζόταν ως τοπογράφος. Ως ποιμαντικός υπεύθυνος, 
οφείλει τώρα να καλλιεργεί ένα μεγάλο πεδίο: Ο Ιωσήφ Ορέμπα Εκούγια χειροτονήθηκε 
Απόστολος Περιφερείας για την Ανατολική Αφρική. Όμως αυτή δεν ήταν η μόνη υπηρεσιακή 
δωρεά για την περιφέρεια αυτή. 

 
 

Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ ταξίδεψε στην 
Ανατολική Αφρική για τέσσερις ημέρες, κατ’ αρχήν 
στην Τανζανία, αλλά έκανε και ένα πέρασμα από το 
νησί της Ζανζιβάρης. Το αποκορύφωμα αυτού του 
ταξιδιού ήταν η θεία λειτουργία της Κυριακής 19 
Απριλίου, στη Ντοντόμα, την πρωτεύουσα της Ταν-
ζανίας, με μια αλλαγή στην κεφαλή του αποστολικού 
τομέα δραστηριότητας. Η θεία λειτουργία μεταδόθηκε  
τηλεοπτικά στις κοινότητες της Τανζανίας, της 
Κένυα και της Ουγκάντα. 

 
Στο έργο από το 2013 ως αναπληρωτής 
Απόστολος Περιφερείας 
 
Ο Ιωσήφ Ορέμπα Εκούγια γεννήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 1969 και ήταν ο μεγαλύτερος από τα εννέα παιδιά 

μιας Νεοαποστολικής οικογένειας στη Ρουάντα. 
Μετά το σχολείο και τις σπουδές του, ακολούθησε μια 
επιτυχημένη καριέρα ως τοπογράφος, ένα επάγγελμα 
που τον οδήγησε επίσης στην Κένυα, στην 
Μοζαμβίκη και στις Σεϋχέλλες.  Το 2010, ανέλαβε τη 
διεύθυνση της Νεοαποστολικής οργάνωσης βοήθειας 
KUMEA (Kujenga Maisha East Africa). 
 
Ο Ιωσήφ Ορέμπα Εκούγια έλαβε το πρώτο του αξίω-
μα τον Ιανουάριο του   2000,   όταν χειροτονήθηκε 
ιερέας.  Είναι ο πρώην Πρωταπόστολος Βίλχελμ 
Λέμπερ που τον χειροτόνησε στο αποστολικό αξίωμα 
τον Φεβρουάριο του  2011. Ο Πρωταπόστολος 
Σνάιντερ, τον όρισε αναπληρωτή Απόστολο 
Περιφερείας τον Ιούλιο του 2013. Ο νέος Απόστολος 
Περιφερείας ζει στο Ναϊρόμπι της Κένυα. Είναι 
παντρεμένος και μιλά Λούχια, Σουαχίλι και Αγγλικά. 
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Το πεδίο της Αποστολικής 
Δραστηριότητας, γίνεται αυτόνομο. 

 
Ο Πρωταπόστολος συνταξιοδότησε και έθεσε σε 
ηρεμία τον μέχρι τότε εν ενεργεία, Απόστολο Περι-
φερείας Σάντρεκ Λουμπάσι, κατά την θεία λειτουρ-
γία που τέλεσε στη Ντοντόμα. Υπηρέτησε ως αξίωμα 
μέσα στους κόλπους της Νεοαποστολικής Εκκλησίας 
για μια διάρκεια περίπου 30 ετών. Τον Μάρτιο του 
2009, χειροτονήθηκε Απόστολος Περιφερείας και 
τέθηκε επικεφαλής στο νέο αυτόνομο πεδίο δραστη-
ριότητας. Προηγούμενα οι τρεις εκκλησιαστικές 
περιφέρειες της Ανατολικής Αφρικής, εξυπηρετούν-
το από τη Νεοαποστολική Εκκλησία των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Σήμερα,  17 500 αδελφοί 
υπηρεσίας, υπηρετούν 650 000 αδελφούς και 
αδελφές σε 6 400 κοινότητες. 

 
Ήδη από την Παρασκευή 17 Απριλίου, ο Πρωταπό-
στολος Σνάιντερ έθεσε σε ηρεμία δύο Αποστόλους, 
στη Νότια Τανζανία. Ο Ουίλσον Αμπνέλ Μτίγκα a 
(64 ετών) έγινε Νεοαποστολικός το 1983 και τον ίδιο 
χρόνο έλαβε το αξίωμα του ιερέα. Υπηρέτησε ως 
Απόστολος σχεδόν 17 χρόνια. Ο Ηλίας Αμποκίλε 
Μβααϊσάκα (67 ετών) έγινε Νεοαποστολικός το 
1989: τον ίδιο χρόνο, βαπτίστηκε, έλαβε την Αγία 
Σφράγιση και χειροτονήθηκε διάκονος. Από το 2006, 
εργάστηκε στο αποστολικό αξίωμα. 

 
Πέντε νέοι Απόστολοι με τέσσερις 
διαφορετικές μητρικές γλώσσες 
 
Κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας που τέλεσε 
την Παρασκευή στην πόλη Μπέγια, ο Πρωταπόστο-  

 
 

 
 
 

Επάνω: Ο Απόστολος Περιφερείας Σάντρεκ Λουμπάσι 
(66 ετών) είναι σε ηρεμία από τον Απρίλιο του 2015 
Επάνω δεξιά: Ο νέος Απόστολος Περιφερείας Ιωσήφ 
Εκούγια (46 ετών) 
Κάτω δεξιά: Ο επίσκοπος Πίτερ Γιόχανινγκ και ο ιερέας  
Ανδρέας Ρόθερ στη συνέντευξη με τους Αποστόλους. 

 

λος χειροτόνησε πέντε νέους Αποστόλους: Τους 
Γουάτσον Καλιέμπε (50 ετών), Εμανουέλ Πάουλο 
Ματσέχο (48 ετών), Χαμίσι Ελίσα Μελέινε  (41 
ετών) – όλοι από την Τανζανία  –  καθώς και τους 
Νίκολας Όζο Λόρουα  (40  ετών)  και Τζον Νζουν 
Σίρε (40 ετών), από την Κένυα. Εκτός από τον 
πρεσβύτερο περιφερείας Σίρε, όλοι οι υπόλοιποι 
προηγούμενα, ασκούσαν το αξίωμα του επισκόπου. 
 
Ακόμη και εάν οι πέντε Απόστολοι κατέχουν τα 
αγγλικά ως μια ξένη γλώσσα, είναι εντούτοις από τις 
μητρικές τους γλώσσες που φαίνεται η πολιτιστική 
πολυμορφία του αποστολικού πεδίου δραστηριότητας. 
Μεγάλωσαν μιλώντας τις τοπικές γλώσσες,  
nyakyusa, , turkana,  gogo και massaï. 
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Ένα πιάτο καλαμποκάλευρο 
για κάθε δύο ή τρεις ημέρες 

 
 

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη σε απόγνωση μετά από τις 
καταστροφικές πλημμύρες στο Μαλάουι. Εκτός από τους διεθνείς οργανισμούς, οι 
Νεοαποστολικές φιλανθρωπικές οργανώσεις  Ίδρυμα Henwood και NAK-karitativ είναι, και 
αυτές επίσης, σε δράση και μας ενημερώνουν για την κρίση σε αυτή την περιοχή. 

 
 
 

Οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι στις πλημμύρες, 
ειδικά στα νοτιοανατολικά της αφρικανικής αυτής 
χώρας και έτσι επίσης, είναι προετοιμασμένοι γι’ 
αυτές. Εφέτος όμως, οι καταρρακτώδεις βροχές 
έφτασαν αργά με βία και επιμονή. Σε ορισμένες 
περιοχές, σχεδόν 64 000  εκτάρια με χωράφια και 
αγρούς  καλύφθηκαν με πολλά μέτρα νερού, σε μια 
περιοχή όπου οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν από 
την γεωργία. 

 
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών,   περίπου 610 000 κάτοικοι του 
Μαλάουι θα εξαρτώνται από μια εξωτερική βοήθεια 
για τους επόμενους δύο με πέντε μήνες. 173 000 
κάτοικοι έχουν χάσεις τις κατοικίες τους και ζουν σε 
καταφύγια έκτακτης ανάγκης. 

Είναι στη νοτιότερη και φτωχότερη περιφέρεια της 
χώρας που η Ιωάννα φον Γιάρμερστεντ και η Αν 
Σόκο, δύο συνεργάτιδες της NAK-karitativ  
(Γερμανία)  και του Ιδρύματος Henwood  (Ζάμπια), 
συντόνισαν τις ανθρωπιστικές τους δράσεις. 
 
Η επιστροφή στο σπίτι εξακολουθεί 
να είναι απαγορευτική 
 
«Κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να λαμβάνουμε 
καθημερινά ένα πιάτο καλαμποκάλευρο, αλλά, 
μερικές φορές, δεν λαμβάνουμε καμία τροφή για δύο 
ή τρεις ημέρες», αναφέρει η Σίγκυ Γιαλού στις δύο 
εθελόντριες. Η Νεοαποστολική νέα από το Μαλάουι 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1| Οι εθελοντές του Ιδρύματος Henwood και της NAK-karitativ με τα πακέτα πρώτης 
ανάγκης. 

2| Οι πλημμύρες κατάστρεψαν σπίτια και καλλιέργειες. 
3| Η Αν Σόκο (καθιστή αριστερά), από το Ίδρυμα Henwood, συνομιλεί με τους 3 

       κατοίκους του χωριού. 

26 
 



ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ community  02/2015  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 

 
 

4| Πακέτα πρώτης και απαραίτητης βοήθειας  
4 μεταφέρονται με φορτηγά προς τους κατοίκους 

5| Διανομή δεμάτων στον καταυλισμό Μπανγκούλα 
 

ζει στον καταυλισμό Μπανγκούλα με τα οκτώ παιδιά 
της. Αισθάνεται ευγνωμοσύνη για το κάθε γεύμα και 
για την κάθε ημέρα που δεν υποφέρουν φτάνοντας 
στα πρόθυρα της πείνας. Η οικογένεια που 
αποτελείται από δέκα μέλη, ζει σε αυτό τον 
καταυλισμό εδώ και τρεις μήνες. Το σπίτι τους 
καταστράφηκε Η επιστροφή τους σε αυτό παραμένει 
πάντα απαγορευτική. Στο σπίτι τους, το νερό και η 
λάσπη φτάνουν μέχρι τα γόνατα. 

Οι δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν διανείμει 
περίπου 100 τόνους τροφίμων στην περιοχή. Για να 
ξεπεράσουν το κτύπημα, σε πρώτη φάση, 3 200 οικο-
γένειες λαμβάνουν καλαμποκάλευρο, ρύζι, φασόλια, 
ζάχαρη και αλάτι. Δέκα τόνοι καλαμποκάλευρου 
εμπλουτισμένοι με συμπληρώματα διατροφής χορη-
γήθηκαν σε έγκυες γυναίκες, σε μητέρες με μικρά 
παιδιά, σε ηλικιωμένους και σε ασθενείς. Επιπλέον 
τα μέλη της ομάδας γύρω από την Αν Σόκο και την 
Ιωάννα φον Γιάρμερστεντ μοίρασαν κουβέρτες, 
πιάτα και ποτήρια, κουβάδες και κουνουπιέρες σε 
οικογένειες που είναι σε απελπιστική κατάσταση. 

Η προμήθεια τροφής δεν είναι πλέον 
το μεγαλύτερο πρόβλημα 
Για τους επερχόμενους μήνες, τα Ηνωμένα Έθνη, 
προβλέπουν ότι θα χρειαστούν περίπου 24000 τόνοι 
καλαμποκιού για να τραφούν τα θύματα των 
πλημμυρών. Αυτή όμως δεν είναι η μεγαλύτερη 
πρόκληση· είναι αυτό που έμαθαν οι εθελοντές στην 
πόλη Νσανζέ: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι το 
νερό και η υγιεινή», εξηγεί ο διευθυντής του τοπικού 
νοσοκομείου. «Πολλοί καταυλισμοί και χωρία δεν 
έχουν αρκετές τουαλέτες ή σημεία παροχής νερού.» 

Κάτι τέτοιο αυξάνει τον κίνδυνο για επιδημίες: 
Μέχρι τώρα τα Ηνωμένα έθνη, έχουν καταγράψει 
148 κρούσματα χολέρας. Ήδη έχουν πεθάνει δέκα 
πρόσωπα. «Προς στιγμή, η χολέρα έχει εμφανιστεί 
έξω από τους καταυλισμούς», αναφέρει ο επικεφαλής 
του νοσοκομείου της Νσανζέ.  «Από τη στιγμή που η 
μολυσματική αυτή νόσος ξεσπάσει μέσα σε 
καταυλισμούς, καθίσταται δύσκολα ελέγξιμη και 
δραματική.» Έτσι, για να είναι το νοσοκομείο 
προετοιμασμένο, το Ίδρυμα Henwood και η NAK-
karitativ  διένειμαν από αέρος πολλά πακέτα με είδη 
προσωπικής υγιεινής 

Προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση 
Τα πρόσωπα που ζουν σε καταλύματα έκτακτης 
ανάγκης, θα πρέπει να αντέξουν την παραμονή τους 
μέχρι το τέλος της εποχής των βροχών, τον μήνα 
Απρίλιο. Είναι από αυτή τη στιγμή και μετά που θα 
μπορούν να ελπίζουν ότι θα επιστρέψουν στα σπίτια 
τους και στα χωράφια τους που καταστράφηκαν. Οι 
δύο Νεοαποστολικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, 
ήδη προετοιμάζονται για τον σκοπό αυτό. Προς το 
παρόν οργανώνονται και αποστέλλονται στις 
πληγείσες περιοχές, πάνινες σκηνές. Αυτές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως καταλύματα, αλλά και για 
την προσωρινή επισκευή των κατοικιών. 

Όμως, ο αγώνας για την επιβίωση δεν έχει τελειώσει 
ακόμη: Τελικά οι κάτοικοι του νότου στο Μαλάουι 
βρίσκονται αντιμέτωποι με την δυσκολία ανασυγκρό-
τησης των μέσων βιοπορισμού τους και με την 
αποκατάσταση της γης και των χωραφιών τους, για 
να είναι εκ νέου κατάλληλα για καλλιέργεια. 
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19+1:Συνεδρίαση της συντονιστι-
κής επιτροπής της Εκκλησίας 

 
Για μια ακόμη φορά, συνήλθε η Διεθνής Διεύθυνση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας  στα 
μέσα Μαρτίου στη Ζυρίχη: Πως εξελίσσεται μια τέτοια συνέλευση των Αποστόλων 
Περιφερείας; Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή; Ποια είναι τα θέματά της; 

 
 

Η διεθνής συνέλευση των Αποστόλων Περιφε-
ρείας (ΣΑΠ) πραγματοποιείται συνήθως δύο φορές 
τον χρόνο, κυρίως στην έδρα της Εκκλησίας, στη 
Ζυρίχη.  Επειδή εκεί βρίσκεται μια αίθουσα συνεδρι-
άσεων, πλήρως εξοπλισμένη με ότι είναι αναγκαίο 
τεχνικά και οργανωτικά. Υπάρχει για παράδειγμα η 
δυνατότητα να μπορούν να υπάρχουν παρουσιάσεις 
με την βοήθεια ενός βιντεοπροβολέα, ταυτόχρονα σε 
μέχρι τρεις διαφορετικές γλώσσες το πολύ.  

Το αληθινό επίπεδο της διεύθυνσης 
Σε πρώτη φάση καλούνται όλοι οι Απόστολοι 
Περιφερείας εν ενεργεία – σήμερα είναι 19 σε όλο 
τον κόσμο. Την προεδρία αναλαμβάνει ο Απόστολος 
Περιφερείας Ζαν Λυκ Σνάιντερ.  Η επιτροπή αυτή 
αποτελεί το πραγματικό επίπεδο της διεύθυνσης της 
Εκκλησίας, είναι αυτή που σε κάθε περίπτωση, καθο-
ρίζει το καταστατικό της Διεθνούς Νεοαποστολικής 

Εκκλησίας. Αναφέρεται στην παράγραφο 8: «Η 
συνέλευση των Αποστόλων Περιφερείας, συμβου-
λεύει και υποστηρίζει τον Πρωταπόστολος σε όλα τα 
σχετικά με την Εκκλησία ζητήματα και έχει την 
υπευθυνότητα, μαζί με τον Πρωταπόστολο, για την 
ενότητα μεταξύ όλων των περιφερειακών 
Νεοαποστολικών Εκκλησιών». 

Καλεσμένοι επίσης είναι και οι αναπληρωτές Από-
στολοι Περιφερείας – σήμερα είναι εννέα: συμμετέ-
χουν και αυτοί επίσης στη συνέλευση των Αποστό-
λων Περιφερείας, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Κατά την λήψη των αποφάσεων, είναι η φωνή των 
παρόντων ή νόμιμα εκπροσωπούμενων Αποστόλων 
Περιφερείας, που μετράει. Και για να καταλήξουν σε 
μία απόφαση, θα πρέπει αυτή να αποκτήσει την πλει-
οψηφία των τριών τετάρτων. Συχνά κατατίθενται συμ-
βουλές και επεξηγήσεις των ομάδων έργου και εργα-
σίας, για την προπαρασκευή ορισμένων αποφάσεων. 
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1| Το συνεδριακό κέντρο στους κόλπους της Διεύθυνσης 
της Εκκλησίας στη Ζυρίχη διαθέτει αρκετές θέσεις για 
τους 28 Αποστόλους Περιφερείας, για τους αναπλη-
ρωτές τους, καθώς και για πολλούς διερμηνείς.  

 
2| Οι Απόστολοι Περιφερείας συζητούν (από αριστερά 

προς δεξιά): Μάικλ Έριχ (Νότια Γερμανία), Ρούντιγκερ 
Κράουζε (Βόρεια Γερμανία) και Ράινερ Στορκ (Βόρεια 
Ρηνανία - Βεστφαλία). 

 
3| Ο Απόστολος Περιφερείας Νοέλ Μπαρνς (Ακρωτήριο) 

εξηγεί την άποψή του· κατά τις συνελεύσεις, ομιλούνται 
κυρίως αγγλικά και γερμανικά 

 
4| Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ κρατά στα χέρια του το 

πρώτο τεύχος του περιοδικού «community»  
 

5|  Προσεκτικοί οι συμμετέχοντες – από την πρώτη μέχρι και  
     την τελευταία σειρά 

 
 
 
Στην αρχή, υπάρχει η προσευχή 
Στο ξεκίνημα της κάθε ημέρας συνεδρίασης, ο Πρωταπό-
στολος προσεύχεται.  Δεδομένου ότι δεν έχει τόσο συχνά 
την ευκαιρία να έχει γύρω του, τους στενότερους συνερ-
γάτες του, η προσευχή αυτή έχει διαρκεί περισσότερο και 
είναι πιο συναισθηματική από ότι συνήθως.  Συνεχώς είναι 
μέσα στην καρδιά του το να εξετάζει την Εκκλησία σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, τα αιτήματα που εκ-
φράζονται μέσα στην προσευχή του είναι: για παράδειγμα, 
για τους αδελφούς και τις αδελφές που έχουν χτυπηθεί από 
τον ιό Έμπολα, για τους πιστούς που υποφέρουν από τις 
ταραχές και τις διώξεις που υφίστανται σε ορισμένες χώ-
ρες, για την ενότητα της Εκκλησίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Κατά την διάρκεια της συνόδου στις  12  και 13  Μαρτίου, 
καλύφθηκαν κυρίως θεολογικά θέματα. Κατ’ αρχήν 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αντίληψη όσον 
αφορά το αξίωμα. Το θέμα αυτό εγγράφεται τακτικά στην 
ημερήσια διάταξη, εδώ και ένα χρόνο. Ο Πρωταπόστολος 
Σνάιντερ, το έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλές φορές 
δημόσια, όπως σε συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με την 
ευκαιρία της Διεθνούς θρησκευτικής Συνάθροισης.  

Θεολογία και εκκλησιαστική στρατηγική 
Στην προγραμματισμένης συνέλευση, οι Απόστολοι 
Περιφερείας, οργανώνουν επίσης ένα εργαστήριο με 
θέμα την αντίληψη του αξιώματος, παρέχοντας όλες 
τις προσωπικές τους εμπειρίες. Οι συζητήσεις επάνω 
σε αυτό το θέμα είναι ακόμη στην πρώτη φάση της 
ανάγνωσης, επομένως δεν θα πρέπει ακόμη να 
περιμένουμε οριστικές αποφάσεις. 

Συζητήθηκαν επίσης απόψεις που αφορούν την 
εκκλησιαστική στρατηγική, όπως για παράδειγμα το 
ζήτημα των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να 
επιτευχθούν για μια κοινότητα, έτσι ώστε αυτή να 
μπορεί να λειτουργήσει ως μια κοινότητα. Εδώ οι 
απαιτούμενες πολιτισμικές προϋποθέσεις είναι πολύ 
διαφορετικές ανά τον κόσμο: ενώ κάποιοι επιθυμούν 
να αποκτήσουν ένα εκκλησιαστικό όργανο, άλλοι 
στο παρελθόν, αναζητούσαν απεγνωσμένα ένα 
ικανοποιητικό αριθμό από Άγιες Γραφές.  

 
Εργαζόμενοι κάνοντας ένα κάλεσμα 
στην καρδιά, στην ψυχή και στην ευφυΐα 
 
Η πρόσφατη Συνέλευση Αποστόλων Περιφερείας 
ολοκληρώθηκε με μια πανηγυρική θεία λειτουργία. 
Είναι ακριβώς αυτή η εργασία των τελευταίων 
ημερών που ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, 
έλαβε ως θέμα. 

«Είναι προφανές ότι οι αν-
θρωποι πάντοτε αναρωτούν-
ται τι μπορούμε να κάνουμε  
καλά με το να συναντιόμαστε 
και να συζητούμε για αρκετές 
ημέρες», είπε ο Πρωταπό-
στολος κατά την θεία λειτουρ-
γία στις 15 Μαρτίου 2015 
στην κοινότητα Σαφχάουζ-
Νιουχάουζεν. 

Κατ’ αρχή υπάρχει η προσευχή, εξήγησε: «Όταν 
πρόκειται για την λήψη αποφάσεων, για την 
προετοιμασία του μέλλοντος, αρχίζουμε κάνοντας 
προσευχή, επειδή είναι φυσικό να χρειαζόμαστε την 
έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα και ότι χωρίς αυτό, 
δεν είναι δυνατόν να γίνει το οτιδήποτε.» 

«Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την ευφυΐα και τη 
νοημοσύνη μας για να ξέρουμε,  τι οφείλουμε ακόμη 
να αποκτήσουμε», είπε ο Πρωταπόστολος για να 
περιγράψει την δεύτερη φάση της εργασίας. «Τι είναι 
γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή; Μας πρέπει να 
μελετήσουμε και σε πολλούς τομείς, χρειαζόμαστε να 
αποκτήσουμε την εξειδικευμένη γνώση.  Αυτή δεν 
μας δίνεται τη στιγμή της χειροτονίας. Μας πρέπει να 
την αποκτήσουμε με διάβασμα και μελέτη.» 

Η τρίτη φάση είναι η ανταλλαγή των εμπειριών μας, 
αλλά επίσης και των συναισθημάτων μας και της 
αντίληψής μας για τα πράγματα. «Αυτή είναι η στιγμή 
όπου αφήνουμε να μιλήσει η καρδιά και η αδελφική 
μας αγάπη», συμπλήρωσε. 

«Κάποιες φορές, συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι 
δεν είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι και έτσι 
χρειάζεται να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις. 
Συχνά επίσης, έχουμε την αίσθηση ότι θα πρέπει να 
αφεθούμε περισσότερο στην έμπνευση του Αγίου 
Πνεύματος και πολλαπλασιάζουμε τις προσευχές 
μας για να αυξηθεί το πάθος μας για εργασία μέσα 
στο Έργο του Κυρίου.» 
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Η θεία λειτουργία υπέρ των εκλιπόντων 
– μια Νεοαποστολική ιδιαιτερότητα 

 
 

 
 

Την Κυριακή, μετά την Αγία Κοινωνία με το εκκλησίασμα,  ο Πρωταπόστολος διανέμει 
επίσης το μυστήριο και στους εκλιπόντες. Δύο αδελφοί υπηρεσίας λαμβάνουν τότε το 
σώμα και το αίμα του Χριστού στην θέση και αντί των εκλιπόντων.   

 
Τρεις φορές το χρόνο, οι Νεοαποστολικοί χριστιανοί τελούν μια θεία λειτουργία όπου 
ενθυμούνται τους εκλιπόντες, αλλά επίσης και όπου, διανέμονται τα μυστήρια σ’ 
αυτούς. Τι είναι πραγματικά αυτό; 

 
Σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, η Κατήχηση της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας δίνει τις εξηγήσεις 
σχετικά με την φύση του εκλιπόντα. Αναφέρεται: 
«Τρεις φορές το χρόνο, την πρώτη Κυριακή των 
μηνών Μαρτίου, Ιουλίου και Νοεμβρίου, τελούνται 
θείες λειτουργίες υπέρ των εκλιπόντων. Μέσα στην 
προσδοκία τους, οι Νεοαποστολικοί χριστιανοί 
προσεύχονται για τους εκλιπόντες οι οποίοι δεν 
έχουν λυτρωθεί, για να μπορέσουν να έχουν 
πρόσβαση στην εν Χριστώ σωτηρία» (ΚΑΤΗΧΗΣΗ 
12.1.13). 

Η βιβλική αιτία είναι στο σωτήριο θέλημα του Θεού, 
που συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Επειδή 
ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των νεκρών  και των 
ζωντανών (Ρωμαίους 17:9). Από την  Καινή Διαθήκη 

γνωρίζουμε ότι, ήδη, στους κόλπους της Εκκλησίας 
της Κορίνθου, οι ζωντανοί βαπτίζονταν για τους 
νεκρούς. Μια ένδειξη βρίσκεται στην Α’ Κορινθίους  
15:29. «Η πρακτική αυτή συνεχίζεται κατά την διάρ-
κεια των θείων λειτουργιών υπέρ των εκλιπόντων, 
που τελούνται από τον Πρωταπόστολο και τους 
Αποστόλους Περιφερείας: εκεί, δύο αξιώματα 
λαμβάνουν το Άγιο Βάπτισμα με νερό, την Αγία 
Σφράγιση και την Αγία Κοινωνία στην θέση και αντί 
των εκλιπόντων. Τα μυστήρια αυτά διανέμονται με 
τον ίδιο τρόπο, όπως συνήθως γίνεται και για τους 
ζώντες», αναφέρεται στη συνέχεια, μέσα στην 
Κατήχηση. Στις άλλες κοινότητες, προφέρεται μια 
ειδική προσευχή υπέρ των εκλιπόντων, μετά την 
τέλεση της Αγίας Κοινωνίας. 
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Η απελευθέρωση από τον Ιησού Χριστό 
 
Το θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται από πολλούς 
πιστούς χριστιανούς, είναι το ακόλουθο: Οι ψυχές 
της άλλης όχθης, μπορούν πραγματικά να αλλάξουν; 
Η Κατήχηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας, δίνει 
την απάντηση στο γεγονός ότι οι ψυχές της άλλης 
όχθης, που ποτέ δεν άκουσαν να τους μιλούν για το 
Ευαγγέλιο, που ποτέ δεν έζησαν τη συγχώρηση των 
αμαρτιών και που ποτέ δεν έλαβαν έστω και ένα 
μυστήριο, βρίσκονται σε μια κατάσταση απομάκρυν-
σης από τον Θεό. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να 
ξεπεραστεί παρά μόνο χάρη στην πίστη στον Ιησού 
Χριστό και στην θυσία του, καθώς και χάρη στην 
λήψη των μυστηρίων. Συνεπώς, είναι σημαντική η 
παρέμβαση για τις φυλακισμένες ψυχές, καθώς και 
το να ζητήσουμε από τον Κύριε να προστρέξει για να 
τις βοηθήσει. Δεδομένου ότι οι νεκροί και οι ζων-
τανοί στον Χριστό, διαμορφώνουν μια κοινότητα, 
ενεργούν εδώ, όπως και στην άλλη όχθη, μέσα στο 
πνεύμα του Χριστού, δηλαδή, παρεμβαίνουν για τις 
φυλακισμένες ψυχές. Ωστόσο, αυτή καθαυτή η 
απελευθέρωση των ψυχών, δεν μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί, παρά μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. 

 
 
Απόσπασμα από την Ιστορία 
 
Η Νεοαποστολική αντίληψη του τομέα των 
εκλιπόντων βρίσκει την πηγή της στις Κάτω Χώρες. 
Είναι το 1872 που ο Απόστολος Βίλχελμ Σβαρτς 
άρχισε να διανέμει το βάπτισμα και την Αγία Σφρά-
γιση σε ζωντανούς αντί και στην θέση νεκρών. Στο 
τέλος της δεκαετίας του 1880, άρχισε επίσης να 
διανέμεται στους εκλιπόντες και η Αγία Κοινωνία. 

 
Στην αρχή, η διανομή των μυστηρίων πραγματοποι-
ούνταν σε ένα και μόνο πρόσωπο που ήταν 
καθορισμένο από μια προφητεία. Την εποχή του 
Πρωταποστόλου Νιχάουζ,  ήταν πάντα μια γυναίκα  
(«οι μητέρες της πίστης») μια ένας άνδρας που 
ελάμβαναν τα μυστήρια για τους εκλιπόντες. Οι 
γυναίκες ήσαν αποδέκτες για τις εκλιπούσες ψυχές 
θηλυκού γένους και οι άνδρες για τις ψυχές 
αρσενικού γένους. Ήδη από τη δεκαετία του 1930, 
είναι πάντοτε δύο αδελφοί υπηρεσίας που λαμβάνουν 
τα μυστήρια για τους εκλιπόντες. 

 
Κατά την διάρκεια μιας μακράς περιόδου, η διανομή 
των μυστηρίων λάμβανε χώρα μια φορά το χρόνο, 
στις 26 Δεκεμβρίου. Είναι ο Πρωταπόστολος Γιόχαν 
Γκότφριντ Μπίσοφ που καθιέρωσε τον αριθμό των 
τριών θείων λειτουργιών κατ’ έτος, υπέρ των 
εκλιπόντων, κατά την δεκαετία του  1950. 

Καθημερινά, εκτός της Κυριακής 
 
Θέλετε ακόμη περισσότερα; Το περιοδικό 
community δεν είναι το μόνο μέσο πληροφόρησης 
της Νεοαποστολικής Εκκλησίας. Δραστηριοποιού-
μαστε επίσης στο διαδίκτυο – και ιδιαίτερα στη 
διαδικτυακή πύλη πληροφοριών nac.today. 
 
Για τον καθένα που διαθέτει διαδίκτυο, η πρόσβαση 
είναι πολύ απλή: αρκεί να γράψει «nac.today» 
στην γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος 
περιήγησης και να πιέσει το πλήκτρο «Enter». 
Τότε θα εμφανιστεί όλη η δωρεάν διαθέσιμη 
προσφορά. 
 
Τα θέματα είναι ποικίλα: σχεδόν κάθε θεία 
λειτουργία του Πρωταποστόλου, λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και την 
ιστορία και πριν απ’ όλα, πολλές εμπειρίες ζωής 
της κοινότητας μέσα από όλο τον κόσμο. 
 
Ο ιστότοπος  nac.today 
προτείνεται σε τέσσερις 
γλώσσες: αγγλικά, 
γερμανικά, γαλλικά και 
ισπανικά. Το ποια γλώσ-
σα θα εμφανιστεί 
πρώτη, εξαρτάται από 
το λειτουργικό σύστημα. 
Επάνω από το σύμβολο 
της υδρογείου σφαίρας, 
επάνω δεξιά, είναι επί-
σης δυνατή η επιλογή 
της  γλώσσας.  Και εκεί-  
νος που εγγράφεται μέσω του εικονιδίου «πρόσω-
πο» μπορεί επίσης να καθορίσει την επιθυμητή 
γλώσσα σε μόνιμη βάση και να λαμβάνει ειδοποιή-
σεις για το κάθε νέο άρθρο που θα παρουσιάζεται.  
 
Είναι δυνατόν να δει κάποιος τις σελίδες της 
ιστοσελίδας σε κινητό τηλέφωνο, σε ταμπλέτα και  
στον υπολογιστή: Η διάταξη της σελίδας ρυθμίζεται 
αυτόματα στην οθόνη. Μπορεί να παραμένει ενη-
μερωμένος με τακτικές επισκέψεις της ιστοσελίδας. 
Επειδή οι δραστηριότητες ανανεώνονται καθημερι-
νά εκτός Κυριακής. 
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Τρεις καινούριοι διάκοι για την Ελλάδα 
 
Το διάστημα από τις 11 έως τις 16 Ιουνίου του 2015 ο απόστολος Λίντεμαν βρέθηκε στην Ελλάδα για 
να επισκεφτεί τις κοινότητες, να υπηρετήσει και να ενδυναμώσει τα αδέλφια. 

Ερχόμενος από την Τουρκία, επισκέφτηκε στη 
Θεσσαλονίκη τα εκεί αδέλφια μας. Στην Θεία 
λειτουργία που 
τελέστηκε στις 12 
Ιουνίου χειροτό-
νησε τον Αλεξάν-
τερ Νοβάρα ως 
διάκο. Στην ίδια 
Θεία λειτουργία ο 
Απόστολος χορή-
γησε το μυστήριο 
της Αγίας Σφρά-
γισης με το Άγιο 
Πνεύμα, σε μια 
νέα μας αδελφή. 
 

Η επόμενη στάση στο ταξίδι του ήταν η Αθήνα. Μετά από μια διοικητική συνέλευση( η οποία είναι 
απαραίτητη στην Ελληνική μας κοινότητα) το Σάββατο βράδυ, ακολούθησε η κατ’ οίκον θεία λειτουργία  

 
Φωτογραφία αριστερά: Ο Απόστολος Γιενς                           Από Αριστερά: διάκος Βαγγέλης Ρεμπάπης, Απόστολος 
Λίντεμαν, συγχαίρει τον διάκο  Παύλο Δελατόλα.                              Γιενς Λίντεμαν, διάκος Παύλος Δελατόλας, Ευαγγελιστής  

Περιφερείας Καρλ Χάινς Μπίκερ (πίσω), ιερέας Χρήστος Ρεμπάπης,  
ποιμένας Στέφαν Βολφ, ποιμένας Λευτέρης Δελατόλας. 

 
για τους αδελφούς υπηρεσίας μαζί με την  τέλεση του μυστηρίου της Αγίας Κοινωνίας. Στη Θεία 
λειτουργία για την νεολαία, την Κυριακή 14 Ιουνίου, ο Απόστολος Λίντεμαν χειροτόνησε στο αξίωμα 
του διάκου τον, μόλις δεκαεξάχρονο, Παύλο Δελατόλα. Ακολούθησε μια εγκάρδια οικογενειακή 
συνάντηση με όλα τα αδέλφια.  

Συνεχίζοντας το ταξίδι του, μετέβηκε μαζί με τον ευαγγελιστή 
περιφερείας Μπίκερ, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί τέλεσε μαζί με την 
κοινότητα μια εγκάρδια απογευματινή Θεία λειτουργία. Σε ένα 
χαρούμενο, ευχάριστο, οικογενειακό και αδελφικό περιβάλλον τα 
αδέλφια μας, μαζί με τους επισκέπτες, πέρασαν ωραίες στιγμές μαζί με 
τον Απόστολο μας τις οποίες και απόλαυσαν με όλη τους την καρδιά. 
Πριν την αναχώρηση του Απόστολου την Τρίτη για Γερμανία, διεξήχθη-
σαν συζητήσεις με τον Ευαγγελιστή Περιφερείας,  σχετικά με την 
κατάσταση των κοινοτήτων στην Ελλάδα, την φροντίδα των αδελφών, 
την οικονομική κατάσταση των κοινοτήτων κλπ. 
Ήδη από τις 31 Μαΐου ο Ευαγγελιστής Περιφερείας Μπίκερ, επιβεβαίω-
σε την ενίσχυση της κοινότητας Ηρακλείου Κρήτης, με τον διάκο Φρανκ 
Ντόρνυ, από την κοινότητα του Σάλτσμπουργκ, κατόπιν εντολής του 
Αποστόλου περιφερείας Μπερντ Κομπερστάιν.  
Ο διάκος Ντόρνυ εργάζεται το καλοκαίρι στην Κρήτη. Στο διάστημα 
αυτό, θα υποστηρίζει τα αδέλφια στα αξιώματα τους και θα υπηρετεί την 
κοινότητα, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.  

Ο διάκος Φρανκ Ντόρνυ                                          Ευαγγελιστής Περιφερείας Καρλ Χάινς Μπίκερ, 19/6/2015 

                                                    Διεθνής Νεοαποστολική Εκκλησία 
 

 

Από αριστερά: Ευαγγελιστής Περιφερείας Καρλ Χάινς 
Μπίκερ, ιερέας Βαλεντίνο Ζέφι, διάκος Αλεξάντερ Νοβάρα 
και  ο ευαγγελιστής Κλάους Άμπεργκ. 

Ο Απόστολος Λίντεμαν,       
συγχαίρει τη νέα αδελφή μας 

 


