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Σύνθημα για το έτος 2015 : 
 

Η χαρά εν Χριστώ 
 
 
 
 
 

Δοκιμή, αλλαγή, 
ανανέωση: Θεία λειτουργία 
στο Λουξεμβούργο 

 
Η μικρή Κατήχηση: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 

 
Βλέποντας την Εκκλησία στο 
σύνολό της: Επισκόπηση των 
μέσων της Εκκλησίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διεθνής Νεοαποστολική 
Εκκλησία 

Η Νεοαποστολική Εκκλησία, ανά τον Κόσμο 
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■    Κύριο άρθρο 

 

3 Γύρω από όλο τον κόσμο 
 

■   Θεία λειτουργία στην  
    Ευρώπη 

 

4 Δοκιμή, αλλαγή, 
ανανέωση 

 

■   Σε μια επίσκεψη στην  
    Αμερική 

 

10  Η ελπίδα στην ανάσταση 
 

■   Σε μια επίσκεψη στην  
    Ασία 

 

12  Αναγνωρίζοντας το Σωτήρα 
 

■   Σε μια επίσκεψη στην  
    Αφρική 

 

14  Τέλειοι όπως ο Θεός 
 

 
 

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. 

 

■   Χώρος για παιδιά 
 

16  Οι τρεις νέοι στην 
φλεγόμενη κάμινο 

 
18  Στο σπίτι του Ματέο στο  
      Μοντεβιδέο, (Ουρουγουάη) 

 
19  Γραμματοκιβώτιο 

■   Διδασκαλία 
 

20  Η Κατήχηση σε ερωτήσεις 
και απαντήσεις 

 
22  Κεφάλαιο 1: 

Η αποκάλυψη του Θεού 
 

 ■   Παγκόσμια νέα  
 

24  Ένας πρωτοπόρος γίνεται 
αναπληρωτής Απόστολος 
Περιφερείας 

 
26  Ποικιλομορφία θρησκευτικών 

ομολογιών κάτω από την ίδια 
στέγη 

 
28  Βλέποντας την Εκκλησία στο  
      σύνολό της 

 
30  Μια θρησκευτική συνάντηση 

με πρόθεση να γίνει σήμα 
 

31  Κάνοντας εικόνα τη «χαρά εν  
      Χριστώ» 

 
 
 
 
 
 
■ Φωτογραφία εξωφύλλου: Marcel Felde 
■ Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Jessica Krämer 
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γύρω απ’ όλο 
τον κόσμο 

 
 
 
 
 
 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές σε ολόκληρο τον κόσμο, 
 

Έχω τη μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω το νέο διεθνές 
περιοδικό που είναι αφιερωμένο στα μέλη της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας: ονομάζεται «community» 
(κοινότητα) και αυτό που έχετε στα χέρια σας, για να το 
ανακαλύψετε, είναι το πρώτο του τεύχος. Πρόκειται για ένα 
τριμηνιαίο βιβλίο αναφοράς από όλες τις Νεοαποστολικές 
οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο, είτε σε έντυπη, είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

 
Επειδή μεταφέρει τρεις σημαντικές έννοιες, ο αγγλικός του 
τίτλος: «community» είναι από μόνος του ένα πρόγραμμα: 

 
■ Είναι κατ’ αρχήν ένα εργαλείο επικοινωνίας  (στα Αγγλικά 

communication): Αυτό το καινούριο περιοδικό έχει ως 
στόχο να φέρνει κοντά σας σημαντικές πληροφορίες που 
προέρχονται από θείες λειτουργίες ή σχετικές με τη 
διδασκαλία, την επικαιρότητα ή ακόμη και τις αλλαγές 
στην Εκκλησία. 

 
■ Στη συνέχεια είναι ένα εργαλείο προορισμένο για την 

προώθηση της ενότητας (στα Αγγλικά: unity): Έχουμε 
την ίδια πίστη και τον αυτό στόχο. Κατά συνέπεια είναι 
σημαντικό, να είμαστε όλοι αν είναι δυνατόν, στο ίδιο 
στάδιο σε ότι αφορά τη διδασκαλία μας και την εφαρμογή 
της στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι επιδιώκουμε την 
ενίσχυση των θεμελίων της Διεθνούς Εκκλησίας και την 
προαγωγή της ενότητάς μας. 

 
■ Τέλος είναι ένα εργαλείο προορισμένο να συνδέει τις κοι-

νότητές μας (στα Αγγλικά: community σ.τ.μ. [για τον 
λόγο αυτό και δεν μεταφράζεται στα Ελληνικά ο τίτλος 
του περιοδικού]): Είμαστε μια παγκόσμια κοινότητα που 
χαρακτηρίζεται από πολλές κοινωνικές και πολιτισμικές 
διαφορές. Τα άρθρα που αναφέρουν τις πολλαπλές πτυ-
χές της ζωής στις κοινότητές μας σε όλο τον κόσμο  
έχουν στόχο να μας επιτρέψουν την αμοιβαία ανακάλυψη  
και να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας. Με τον 
τρόπο αυτό, η διεθνής κοινότητά μας θα μπορέσει να 
ενισχύσει περισσότερο παρά ποτέ τη συνοχή και την 
αρμονία της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Κάποιοι μεταξύ σας ίσως να λυπούνται για τη διακοπή της 
έκδοσης, στην μητρική τους γλώσσα, του περιοδικού «Η Οι-
κογένειά μας». Ωστόσο διαπιστώσαμε ότι το μέσον αυτό δεν 
μας επέτρεπε πλέον να αγγίξουμε τόσο πολλούς πιστούς, όπως 
στο παρελθόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, το φθινόπω-
ρο του 2013 που συνήλθε στον Καναδά, η συνέλευση των 
Αποστόλων Περιφερείας αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή μια 
νέα μορφή επικοινωνίας. Περιλαμβάνει, εκτός από το περιοδι-
κό «community» (Κοινότητα) που απευθύνεται σε όλα τα μέλη, 
τη νέα ιστοσελίδα nac.today, που θα σας δίνει καθημερινά τα 
νέα και τις ειδήσεις της Νεοαποστολικής σφαίρας. 
 
Ας μπορέσουν οι καινοτομίες αυτές να μας ενισχύσουν, σύμ-
φωνα με το σύνθημα αυτού του έτους, την «χαρά εν Χριστώ» 
και να μας βοηθήσουν να πλησιάσουμε μαζί τον κοινό μας 
στόχο. Με την ελπίδα ότι θα μπορούσατε να αρχίσετε μέσα 
σε αυτό το νόημα αυτό το έτος, που δεν είναι πλέον τόσο νέο 
και με την ευχή, για τους επερχόμενους μήνες, για πλούσιες 
χαρές, για μια αυξανόμενη κατοχή του πνεύματος του Χρι-
στού και με την ευλογία του Υψίστου, σας απευθύνω, αγαπη-
τοί αδελφοί και αδελφές, τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου. 
 
 
 
 
 
 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ. 
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Δοκιμή,  αλλαγή, 
ανανέωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεία λειτουργία στο Λουξεμβούργο, 11 Ιανουαρίου 2015 
 
 
 

Ρωμαίους 12:2 
 
 

Και μη συμμορφώνεστε με τούτο 
τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε 

διαμέσου της ανακαίνισης του 
νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι 
είναι το θέλημα του Θεού, το 

αγαθό και ευάρεστο και τέλειο
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Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί καλεσμένοι, είμαι 
ευτυχής που μπορώ να βρίσκομαι μεταξύ των αδελφών μου 
του Λουξεμβούργου,  για να κάνω μαζί τους, ένα επιπλέον 
βήμα μέσα στο νέο έτος, το οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε 
έτος της χαράς εν Χριστώ. Έλαβα ήδη ορισμένα μηνύματα 
που έλεγαν: «Καλά αρχίζει λοιπόν αυτός ο χρόνος με τη 
χαρά. Είδες τι συμβαίνει και όλα αυτά που έχουν συμβεί;» 
Ότι και να είναι αυτό, αδελφοί και αδελφές μου, εμείς κρατάμε 
την πορεία μας: Για το έτος αυτό, αποφασίσαμε να χαιρόμα-
στε εν Χριστώ και το μπορούμε. Κατά πρώτον επειδή ο Θεός 
θα μας χορηγεί τακτικά όμορφα δώρα που θα μας προκαλούν 
χαρά, ακόμη και κατά τη διάρκεια δύσκολων ημερών τις οποί- 

είναι τέλειος. Δεν αλλάζει ούτε κάτω από την πίεση των 
περιστάσεων· δεν έχει ανάγκη να αλλάξει, είναι τέλειος. Η 
δράση του είναι τελείως ανεξάρτητη από αυτά που 
συμβαίνουν επάνω στη γη. Είναι τέλειος, κάνει αυτό που 
θέλει και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που είναι. Αυτά 
που συμβαίνουν επάνω στη γη δεν τον επηρεάζουν καθόλου. 
Είναι Θεός: «Επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος· δεν αλλοιώνομαι» 
(Μαλαχίας 3:6). 
 
Απέναντι σε αυτόν, υπάρχει ο «αιώνας», το «πνεύμα του αιώ-
να», η ανθρωπότητα που αλλάζει ακατάπαυστα. Δεν θα επε-
ξεργαστώ εδώ μια μεγάλη θεωρία, αλλά  θα προσεγγίσω απλά

ες  είναι βέβαιο ότι θα ζή-
σουμε. Συμβαίνει στον κα-
θένα από εμάς να είμαστε 
αντιμέτωποι με μια δύσκο-
λη στιγμή, αλλά και τότε 
ακόμη, έχουμε τη χάρη να 
χαιρόμαστε. Δεν θα είναι 
απερισκεψία ή έπαινος, αλ-
λά η εμπειρία της εγγύτη-
τας του Κυρίου μας Ιησού, 
στην καρδιά μάλιστα της 

 

 « Τα ονόματά μας είναι γραμμέ-
να στους ουρανούς, επειδή ο 
Κύριος Ιησούς έχει κρατήσει μια 
θέση για τον καθένα από εμάς 
στην κοινωνία μαζί με τον Θεό. » 

δύο θέματα: τη σχέση με 
τον Θεό και τη σχέση με 
τον άνθρωπο, με τον 
πλησίον. Αλλάζει κάθε 
στιγμή. Όταν όλα 
πηγαίνουν καλά, δεν 
υπάρχει τόσο έντονη η ανά- 
γκη του «καλού Θεού». 
Από τη στιγμή όμως που τα 
πράγματα στραβώνουν, 
επιστρέφουμε τρέχοντας σ’ 

δοκιμασίας. Και είναι αυτή η ιδιαίτερη χαρά μας: το να 
έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός είναι πολύ κοντά μας. 

 
Και έχουμε ακόμη μια αιτία για να χαιρόμαστε στις καλές και 
στις κακές ημέρες, μια αιτία που μας δόθηκε από τον ίδιο τον 
Κύριο Ιησού Χριστό: «…να χαίρεστε περισσότερο ότι, τα 
ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς» (Λουκάς 10:20).  
Εχτές μιλήσαμε με τα παιδιά για το τι είναι ο ουρανός. Ήταν 
μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, στην οποία δεν θα επιστρέψω, 
αλλά σας προσκαλώ να σκεφτείτε σχετικά με αυτό το θέμα. Ο 
Κύριος Ιησούς λοιπόν, είπε: «Να χαίρεστε περισσότερο ότι, 
τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς.» Τι θέλει να πει 
με αυτό; Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος Ιησούς πέθανε για μας, 
ότι έχουμε πρόσβαση στον ουρανό, στην κοινωνία με τον 
Θεό. Προηγείται από εμάς: «Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. 
Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι, και θα 
σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου 
είμαι εγώ» (Ιωάννης 14:2-3). Πως εξηγείται αυτό; Ήδη το 
έχω πει στα παιδιά πολλές φορές, ότι είναι πολύ απλό. 
Συμμετέχουμε κάποιες φορές σε μια σημαντική εκδήλωση, 
μια μεγάλη θεία λειτουργία για παράδειγμα. Τότε στέλνουμε 
κάποιον πριν από εμάς, λέγοντάς του: «Κράτησέ μου μια 
θέση!» και το πρόσωπο αυτό τοποθετεί ένα υμνολόγιο, ένα 
τσαντάκι ή κάποιο άλλο αντικείμενο και όταν κάποιος θέλει 
να καταλάβει τη θέση αυτή, τότε του λέει: «Η θέση αυτή 
είναι κατειλημμένη. – Α Καλά; – Ναι, είναι για τον φίλο 
μου.» Προετοιμάζεται, κρατά την θέση και όταν φτάνεις σου 
λέει: «Έλα, εδώ είναι  η θέση σου!» Είναι αυτό ακριβώς που 
έκανε ο Κύριος Ιησούς για σένα. Έχει επιστρέψει κοντά στον 
Πατέρα του και έχει κρατήσει μια θέση για μας: «Είναι για 
τον αδελφό μου, είναι η θέση της αδελφής μου, προορίζονται 
γι’ αυτούς.»  Τα ονόματά μας είναι γραμμένα στους ουρανούς, 
επειδή ο Κύριος Ιησούς έχει προορίσει για τον καθένα από μας 
μια θέση μέσα στην κοινωνία με τον Θεό. Όσο και ελάχιστα 
αν το σκεπτόμαστε τακτικά αυτό, πάντα θα έχουμε ένα λόγο 
να αντλούμε χαρά. 
 
Σας διάβασε ένα γνωστό λόγο, δυνατό και τόσο επίκαιρο. Εδώ 
ο Παύλος γράφει προς τους Ρωμαίους: «Και μη συμμορφώνε- 
στε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου της 
ανακαίνισης του νου σας…» Εδώ ο Παύλος αντιπαραθέτει τον 
«αιώνα», το «πνεύμα του αιώνα», με τον Θεό. Ο Θεός, ο 
Παντοδύναμος, δεν αλλάζει, δεν χρειάζεται να αλλάξει, επειδή 
 

 
 

αυτόν: «Θεέ μου, πρέπει να με βοηθήσεις!» Όσο για τις 
ανθρώπινες σχέσεις, αλλάζουν εντελώς σύμφωνα με τη 
διακριτική ευχέρεια της στάσης του άλλου, ή ανάλογα με την 
πορεία των γεγονότων. Κάποιες φορές οι άλλοι είναι πολύ 
ευγενείς, άλλοτε γίνονται οι χειρότεροι εχθροί μας: 
αμφιταλαντευόμαστε συνεχώς ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. 
Οι απόψεις αλλάζουν συνεχώς, ανάλογα με τα γεγονότα ή την 
κυρίαρχη άποψη. Επομένως, από την μία πλευρά υπάρχει ο 
Θεός, ο οποίος ποτέ δεν αλλάζει και από την άλλη, υπάρχει η 
ανθρωπότητα: ανάλογα με τα γεγονότα της στιγμής, ή σε 
αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, η σχέση με τον Θεό και 
εκείνη προς τον πλησίον αλλάζει όπως ακριβώς ποικίλουν οι 
απόψεις, η αλήθεια και η σχέση με την αλήθεια. Όταν 
θεωρούμε τα πράγματα κάτω από αυτό το πρίσμα, μπορούμε 
να κατανοήσουμε καλύτερα τον Απόστολο Παύλο. Λέει: 
«Μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά να 
διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού.» Ο Παύλος μας 
καλεί να εστιάσουμε επάνω στον Θεό ή, με άλλους όρους, να 
μην αφεθούμε να μας παρασύρουν οι επιλογές του πνεύματος 
του παρόντα καιρού. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι 
απαραίτητο, η σχέση μας με τον Θεό να παραμένει ή ίδια, ότι 
και αν προκύπτει. Όσο για τις σχέσεις μας με τον πλησίον 
μας, και αυτές επίσης, δεν  θα έπρεπε να επηρεάζονται από το 
κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο. Η αναφορά μας είναι ο 
Παντοδύναμος Θεός, ένα σημείο, αυτό είναι όλο! Αυτό που 
είναι, αυτό που λέει, η αλήθεια του είναι η δική μας αλήθεια. 
Είναι η αναφορά μας! Είναι εκείνος, επάνω στον οποίο 
εστιάζουμε. Δεν αφηνόμαστε να επηρεαστούμε, ούτε από την 
πλειοψηφία, ούτε από τις επικρατούσες απόψεις. Ακόμη και 
αν ολόκληρος ο κόσμος θα έπρεπε να φέρει μια διαφορετική 
ματιά στα πράγματα, θα λέμε: «Συγνώμη, όσο μας αφορά, 
αναφερόμαστε στον Θεό και το θέλημά του δεν έχει αλλάξει. 
Ούτε η εντολή του άλλαξε. Δεν μπορούμε να συναναστρα-
φούμε μαζί σας!» Ακόμη και αν δεν είμαστε παρά μια μικρή 
ομάδα (κάτι που στην πραγματικότητα δεν είμαστε), δεν θα 
εστιάζουμε λιγότερο επάνω στον Θεό. Με την ιδιότητά μας 
ως χριστιανοί, ως πιστοί άνθρωποι, αναφερόμαστε στον Θεό 
και όχι στην πλειοψηφία. Όσο για τις σχέσεις μας με τον Θεό 
και με τον πλησίον, αυτές δεν εξαρτώνται από τα γεγονότα 
που συμβαίνουν μέσα στον κόσμο. Αναφορά μας είναι ο 
Θεός, τόσο που δεν μπορούμε να αφεθούμε να πούμε: «Ναι, 
αλλά ο κόσμος όλος έτσι κάνει, όλος ο κόσμος σκέπτεται 
έτσι!» Όχι, ο Παύλος λέει: Χρησιμοποιήστε τη δική σας κρίση, 
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Ο Απόστολος Γιενς Λίντεμαν 
(Έσση/Ρηνανία-Παλατινάτο/Σάαρ) 

παρεμβαίνει στο βήμα 
 
 
 
 
 
 
 

δηλαδή: Να είστε υπεύθυνοι! Επομένως μας είναι αδύνατο να 
επικαλούμαστε το επιχείρημα, σύμφωνα με το οποίο όλος ο 
κόσμος κάνει διαφορετικά. Είμαι υπεύθυνος για τη σχέση 
μου με τον Θεό και με τον πλησίον. Είναι απαραίτητο να 
φροντίζω να είμαι ευθύς και να μη αφήνομαι σε εξαρτήσεις. 
Είναι δική μου ευθύνη να επαληθεύω το κάθε τι για να ξέρω 
αν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. 

 

«Διακρίνετε αυτό που είναι το αγαθό.» Τι είναι το αγαθό και 
σε τι συνίσταται το καλό; Ο Παύλος το λέει: Ο θείος νόμος, 
οι Εντολές που ο Θεός έδωσε στον Μωυσή, να ποιο είναι το 
καλό και το αγαθό  (Ρωμαίους 7:12). Μικρή σημασία έχει 
που ο κόσμος διεγείρεται,   αυτή είναι η δική μας αναφορά που 
πάντα ισχύει. Ο νόμος του Μωυσή περιλαμβάνει την Εντολή 
της αγάπης: «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου», είπε στον 
Μωυσή,  «και θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό 
σου». Ο Κύριος Ιησούς εξήγησε πολύ συγκεκριμένα τι 
σημαίνει το να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου . 
Είπε: «Όλα όσα θέλετε να κάνουν σε σας οι άνθρωποι, έτσι κι 
εσείς να κάνετε σ' αυτούς» (βλ. Ματθαίος 7:12). Δεν υπάρχει 
κάτι πιο απλό και αυτό ισχύει για κάθε στιγμή, σε όλες τις 
περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της εποχής μας, στα 
2015, στην Ευρώπη, στην Αφρική, Στην Αμερική. Ανήκει σε 
μας η συνεχής αυτοεξέταση: Είναι πάντα έτσι; Ενεργώ πάντα 
με τον τρόπο αυτό; Είναι πάντα αυτή η νοοτροπία μου; Ποιο, 
τι είναι το καλό; Το καλό, το αγαθό, είναι ο νόμος του Θεού, 
είναι οι Δέκα Εντολές, η εντολή της αγάπης για τον Θεό και 
για τον πλησίον.  

 

Και ο Παύλος συνεχίζει: Διακρίνετε επίσης αυτό που είναι 
ευάρεστο στον Θεό.  Κατά συνέπεια, οφείλουμε να 
αναρωτηθούμε για να μάθουμε αυτό που είναι ευάρεστο στον 
Κύριο. Οι μαθητές δεν το πετύχαιναν πάντα. Μερικές φορές 
σκεπτόντουσαν να κάνουν αυτά που περίμεναν οι άλλοι απ’  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
του πει: «Όχι, αυτό δεν μου είναι ευάρεστο. Δεν μπορείς να 
με υπερασπίζεσαι με τον τρόπο αυτό.» Ο Θεός δεν 
ευαρεστείται να μας βλέπει να ομολογούμε και να 
υπερασπιζόμαστε την πίστη μας πληγώνοντας τον πλησίον 
μας. Αυτό είναι κάτι που και σήμερα θα πρέπει να επαναλαμ-  

αυτούς, αλλά έκαναν 
όλως διόλου λάθος. Ο 
Κύριος έπρεπε να τους 
πει ότι δεν ήταν αυτό ο 
τρόπος που θα όφειλαν 
να ενεργούν, Οι μαθητές 
κατάλαβαν ποια ήταν η 
αποστολή τους, δηλαδή 
να ενεργούν σύμφωνα 
με το νόμο και να υπη-  

«Ο Θεός δεν ευαρεστείται να μας 
βλέπει να ομολογούμε και να 

υπερασπιζόμαστε την πίστη μας, 
πληγώνοντας τον πλησίον μας.» 

βάνεται ασταμάτητα 
στην κοινωνία μας. 
Αυτό δεν είναι ευάρεστο 
στον Θεό. Και αυτό, 
ισχύει και για μας επί-
σης. Σε μια άλλη περί-
πτωση, ο Ιωάννης πήγε 
να βρει τον Ιησού για να 
του πει: «Είδαμε κάποιο  
να  βγάζει  δαιμόνια στο

ρετούν τον Κύριο. Είχαν επίσης ως αποστολή να ομολογούν 
και να υπερασπίζονται την πίστη. Έτσι είχαν καταλάβει το 
νόημα της αποστολής τους και αυτό ήταν καλό, εκτός του ότι 
δεν καθόριζαν πάντα τις σωστές προτεραιότητες.  Πάρτε για 
παράδειγμα τον Πέτρο:  Είχε καταλάβει ότι όφειλε να υπερα-
σπίζεται τον Κύριο. Όταν οι στρατιώτες ήλθαν να συλλάβουν 
τον Κύριο, τράβηξε το σπαθί του και χτύπησε έναν άνθρωπο, 
κόβοντας  το αυτί του  (Ιωάννης 18:10). Ο Ιησούς έπρεπε να 

όνομά σου. τον εμποδίσαμε, επειδή δεν μας ακολουθεί» (βλ. 
Μάρκος  9:38). Ο Ιωάννης λοιπόν ενοχλήθηκε, αλλά ο 
Κύριος του είπε: «Αφήστε τον να το κάνει, δεδομένου ότι, 
όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας» (βλ. 
Μάρκος  9:40). Υποθέτω ότι οι μαθητές ένοιωσαν πολύ 
μεγάλη έκπληξη, ακούγοντας αυτή την απάντηση.  Ο Ιωάννης 
πίστευε ότι είχε σωστά ενεργήσει. Ίσως περίμενε ότι ο Κύριος 
θα τον επαινούσε, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. 
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Φωτογραφία επάνω: Μέλη της μικτής χορωδίας 
 

Φωτογραφία αριστερά: Ο Απόστολος Ρούντολφ Κάινζ  
(Αυστρία) παρεμβαίνει στο βήμα 
 
 
δεν ακολουθούσε τον Ιησού. Και ο Ιησούς ήταν σύμφωνος! 

 
Πολλοί άνθρωποι εδώ στη γη δεν μοιράζονται την πίστη μας, 
πολύ περισσότερο δεν μοιράζονται την πίστη στον Ιησού 
Χριστό, τον Υιό του Θεού, αλλά δεν παύουν να προσπαθούν 
να κάνουν το καλό στον πλησίον τους και να υπηρετούν τον 
Θεό. Είναι κάτω από την υπαγόρευση της πίστης τους που 
κάνουν το καλό και ο Θεός τους κάνει όργανά του για το 
σκοπό αυτό. Ο Θεός δεν θα είχε καμιά ευχαρίστηση να μας 
βλέπει να τους υποτιμούμε, να τους περιφρονούμε ή ακόμη 
και να επιτιθέμεθα εναντίον τους.  Αυτά δεν είναι κάποια δική 
μου ανακάλυψη, συμπεραίνονται από τα λόγια του Ιησού. 

 
 
 

Συχνά σκέπτομαι τα παρακάτω: Να κάποιος που δεν ακολου-
θεί τον Κύριο, που δεν αναγνωρίζει σ’ αυτόν τον Υιό του 
Θεού, αλλά που θέλει να κάνει το καλό και το κάνει σε 
αυτούς που είναι γύρω του. Κυνηγούσε δαιμόνια, δηλαδή, 
έκανε θαύματα. Είναι ολοφάνερο, Ο Θεός ήταν μαζί του και 
ενέκρινε αυτά που έκανε. Χρησιμοποίησε τον άνθρωπο αυτό 
ως  ένα όργανο για  να κάνει  το καλό, παρ’ όλο που  εκείνος 

Αυτή η εκτίμηση που έχουμε για τους άλλους, δεν αλλάζει 
τίποτα στην πίστη μας: πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού, στην 
επιστροφή του, στο αποστολικό αξίωμα. Αυτός είναι ο 
δρόμος που ακολουθούμε και που μας οδηγεί στη σωτηρία. 
Ωστόσο, δεν περιφρονούμε κανένα, από τη στιγμή που 
γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί επίσης να εργάζεται και με 
άλλους ανθρώπους, να τους βοηθά και να τους ευλογεί, έτσι 
ώστε να κάνουν το καλό. Θα είμαστε ευάρεστοι στον Θεό, αν 
τους εκτιμούμε και τους σεβόμαστε. 
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Σε  μια άλλη περίπτωση ακόμη, ο ίδιος Ιωάννης, βλέποντας 
ότι οι Σαμαρείτες δεν είχαν δεχθεί τον Κύριο, του είπε: 
«Κύριε, θέλεις να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, 
και να τους αφανίσει;» (βλ. Λουκάς 9:54). Και εκεί ακόμη, ο 
Κύριος αντιτάχθηκε. Ούτε κι αυτό τον ευαρεστούσε. Δεν 
ήθελε να αναγκάζει τους ανθρώπους να τον δέχονται κάτω 
από απειλές: « Αν δεν το κάνετε αυτό, φωτιά από τον ουρανό  
θα πέσει επάνω σας!» Ο Θεός δεν 
χαίρεται στο γεγονός  να αναζητά 
να παρακινήσει τους ανθρώπους με 
φόβο και απειλές. Οφείλουμε να 
αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον 
μας. Πρόκειται για τη σωστή κατά-
νόηση της εντολής αυτή, για να τι-
θεται σε εφαρμογή με σύνεση. Ο 
Κύριος Ιησούς εξήγησε ότι η σχέση 
μας με τον Θεό ήταν εξ ολοκλήρου 
εξαρτώμενη από αυτή προς τον πλη-  

σίον. Η μία δεν πάει χωρίς την άλλη. Ο ίδιος είπε: «Αν, λοιπόν, 
προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο, και εκεί θυμηθείς, 
ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί το δώρο 
σου, μπροστά στο θυσιαστήριο, και πήγαινε, πρώτα, συμφιλι-
ώσου με τον αδελφό σου, και τότε, καθώς έρθεις, πρόσφερε 
το δώρο σου» (βλ. Ματθαίος 5:23-24). Επομένως δεν μπο-
ρούμε  να υπηρετούμε τον Θεό, περιφρονώντας τον πλησίον  

 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία δεξιά: 
Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ  μαζί με πιστούς μετά 
την θεία λειτουργία 

 
Φωτογραφία κάτω: 
Η μικτή χορωδία ψάλλει κατά την 
διάρκεια της θείας λειτουργίας 
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μας, ή τρέφοντας την εχθρότητα προς αυτόν. Πρέπει να 
είμαστε συνεπείς. Η αγάπη του Θεού και του πλησίον πάνε 
μαζί· δεν μπορούν να διαχωριστούν. 

 
Ο Κύριος Ιησούς εξήγησε επίσης ότι δεν μπορούμε να επιλέ-
ξουμε τον πλησίον μας. Φανταστείτε για λίγο ότι θα μπορού-
σα να επιλέξω ποιον θα αγαπούσα… Είναι ο Κύριος που θα 
αποφασίσει ποιος θα είναι ο πλησίον σου. Ο πλησίον, είναι 
εκείνος που είναι ασθενής, εκείνος που είναι φυλακισμένος – 
φανταστείτε: στην φυλακή… –, ο πλησίον σου, είναι ο ξένος, 
εκείνος που είναι τόσο διαφορετικός, που έχει ένα άλλο πολι-
τισμό, μια άλλη πίστη, ένα άλλο τρόπο ύπαρξης, μια άλλη 
αντίληψη των πραγμάτων (βλ. Ματθαίος  25:35-40),  είναι 
εκείνος που οφείλεις να αγαπάς! Δεν μπορείς να επιλέξεις 
μόνος σου τον πλησίον σου. Ο πλησίον σου, είναι εκείνος τον 
οποίον ο Θεός τοποθέτησε στο πλάι σου. Τον ξένο, καθώς 
είναι μακριά, στο σπίτι του, στην χώρα του, βέβαια δεν 
βλάπτει να τον αγαπάμε, αλλά ίσως ο Θεός κάνει μια επιλογή: 
ο ασθενής, ο πτωχός, ο παραβάτης, ο ξένος που ζει αυτή 
στιγμή κοντά σου, στο χωριό σου, στην πόλη σας· ο Θεός το 
θέλησε να ζει εκεί και είναι ο πλησίον σου. Σε παρακαλώ 
τώρα, διάκρινε αυτό που είναι ευάρεστο στον Θεό. 

 
Βρίσκεται ότι η πίστη μας, η Νεοαποστολική πίστη, είναι πολύ 
συγκεκριμένη. Μας θέτει γρήγορα μπροστά στις πραγματικό-
τητές μας. Το πρόσωπο που ο Θεός τοποθέτησε στο πλάι μας, 
αυτό είναι ο πλησίον μας και μας ζητά να το αγαπάμε.  

 
Ο Κύριος Ιησούς εξήγησε επίσης ότι η υπηρεσία του πλησίον 
δεν απαλλάσσει από την υπηρεσία του Θεού. Και τα δύο πάνε 
μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται ότι δεν έχουν να 
υπηρετήσουν τον Θεό, επειδή τίθενται στην υπηρεσία του 
πλησίον τους. Ούτε κι αυτό είναι σωστό. Γνωρίζετε καλά ότι, 
όταν η Μαρία ήλθε να φέρει το πολύτιμό της άρωμα για να 
αλείψει τα πόδια του Κυρίου, ένας από τους μαθητές είπε: 
«Γιατί τούτο το μύρο δεν πουλήθηκε για τριακόσια δηνάρια, 
και δεν δόθηκε στους φτωχούς;» Ο Ιησούς του είπε: «Άφησέ 
την· το φύλαξε για την ημέρα τού ενταφιασμού μου. Επειδή, 
τους φτωχούς τούς έχετε πάντοτε μαζί σας, εμένα όμως δεν 
με έχετε πάντοτε.» (βλ. Ιωάννης 12:1-8). Με αυτό ήθελε να 
δείξει ότι η υπηρεσία του πλησίον, δεν απαλλάσσει από την 
υπηρεσία του Θεού. Οφείλουμε να υπηρετούμε και τους δύο 
για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό. 

 
«…ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το 
αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.» Ο Θεός είναι τέλειος: δεν 
χρειάζεται να αλλάξει, να προσαρμοστεί. Αυτό δεν ισχύει για 
μας: είμαστε ακόμη ατελείς. Οφείλουμε επομένως να 
εξεταζόμαστε διαρκώς για να ξέρουμε σε τι πρέπει ακόμη να 
αλλάξουμε τον εαυτό μας, όχι για να προσαρμοστούμε στο 
πνεύμα του αιώνα, αλλά για να μετρηθούμε σε ότι αφορά την 
θεία τελειότητα. Οφείλουμε διαρκώς να αμφισβητούμε τον 
εαυτό μας – και αυτό ισχύει και για την Εκκλησία αλλά και 
για το κάθε άτομο  – και να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το 
θέλημα του Θεού και ποιο αυτό του Κυρίου Ιησού. Αν είναι 
απαραίτητο, προσαρμοζόμαστε, όταν βλέπουμε ότι ο Θεός 
έκανε ένα επιπλέον βήμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαμε 
καταλάβει πλήρως αυτό που ήθελε. Είναι αυτό που έζησε ο 
Πέτρος: σκεπτόταν ότι η σωτηρία ήταν δεσμευμένη για τον 
λαό του Ισραήλ. Και αυτή ήταν εξάλλου η πρώτη εντολή 
αποστολής που είχε λάβει: «Σε δρόμο εθνών μη πάτε, και 
μέσα σε πόλη Σαμαρειτών μη μπείτε· να πάτε δε μάλλον προς 
τα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ!» (βλ. Ματθαίος 10:5).  
 
 

Στη συνέχεια, ο Θεός του έδειξε ότι όφειλε να πάει επίσης και 
σε συνάντηση με τους εθνικούς. Ο Πέτρος όφειλε να αλλάξει 
τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Το ίδιο ακριβώς 
ισχύει και για την Εκκλησία. Μας πρέπει διαρκώς να εξετά-
ζουμε τη διδασκαλία μας για να ξέρουμε αν είναι σύμφωνη 
με το θέλημα του Θεού ή χρειάζεται να τροποποιηθεί. Κατά 
καιρούς, διαπιστώνουμε τότε ότι κατανοούμε καλύτερα τον 
Κύριό μας Ιησού. Κατόπιν μας πρέπει ακόμη να προσαρμο-
στούμε σε αυτές τις τροποποιήσεις επειδή καταλαβαίνουμε 
ότι αυτό που κηρύτταμε σε μια δεδομένη στιγμή δεν ήταν 
σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεν ήταν απαραίτητα 
λάθος ή ανόητο, αλλά εν τω μεταξύ, αναγνωρίσαμε ότι το 
θέλημα του Θεού πήγαινε πιο πέρα. Μας πρέπει να προσαρ-
μοστούμε, εμείς που είμαστε τόσο μικροί. 
 
Αυτό που ισχύει για την Εκκλησία, ισχύει και για τον καθένα 
από εμάς μεμονωμένα. Δεν μπορούμε να εμμένουμε στις 
παραδόσεις λέγοντας: «Έτσι κάναμε πάντα.» Όχι, μας πρέπει 
να αναρωτιόμαστε συνεχώς σχετικά με τη σχέση μας με τον 
Θεό και με τον πλησίον, γι’ αυτό που μπορούμε και οφείλου-
με να αλλάξουμε.  Είναι πολύ δυσάρεστο  – και για μένα 
επίσης – και ούτε το θέλω, αλλά είναι απαραίτητο. 
 
Ορισμένοι θα ενοχληθούν από αυτές τις αλλαγές,  αλλά για 
τους πιστούς, που λαμβάνουν στα σοβαρά αυτά τα πράγματα, 
αυτές οι αλλαγές, αυτές οι προσαρμογές, αυτές οι 
αναρωτήσεις, αυτές οι συνεχείς εξετάσεις είναι μια πηγή και 
ένα μοτίβο μεγάλης χαρά, απλά επειδή τότε θα πει ο Κύριος: 
«Αυτή η προσέγγιση μου είναι ευάρεστη, θα σε ευλογήσω!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

 
 

Τα γεγονότα και ο περίγυρός μας δεν πρέπει να 
θίγουν τη σχέση μας με τον Θεό και με τον 
πλησίον. Συμμορφωνόμαστε με το θέλημα του 
Θεού, ο οποίος αναμένει από εμάς ότι θα 

 
■ τον αγαπούμε, καθώς και τον πλησίον μας· 
■ κάνουμε πράξη την ανοχή και τον σεβασμό μας 

για τους άλλους· 
■ αποδεχόμαστε να βελτιωθούμε προκειμένου 

να επιτευχθεί η απαραίτητη τελειότητα. 
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Η ελπίδα 
Στην ανάσταση  

 
 

Στο τέλος του έτους 2014, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ επισκέφτηκε τους αδελ-
φούς και τις αδελφές της Νοτιοαμερικανικής Ηπείρου. Το απόγευμα του Σαββάτου, συ-
γκέντρωσε γύρω του, τους αδελφούς υπηρεσίας και τις συζύγους του, κατόπιν, την Κυρια-
κή, τέλεσε την θεία λειτουργία σε ένα ξενοδοχείο, με την παρουσία 500 συμμετεχόντων. 

 
 

Με τα 20 εκατομμύρια κατοίκους της, η περιφέρεια του Σάο 
Πάολο (Βραζιλία) είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες 
αστικές περιοχές του κόσμου. Κατέχει αρκετά ρεκόρ: εκεί 
βρίσκονται περίπου 6 000  καθώς και η μεγαλύτερη κατοικία, 
το κτίριο Κοπάν που οικοδομήθηκε από τον Όσκαρ Νιμάγιερ 
για,  5 000 κατοίκους· η κυκλοφορία των αυτοκινήτων χωρίς 
αμφιβολία κατέχει ρεκόρ πυκνότητας, με ένα καθημερινό 
μέσο όρο 150 χλμ. μποτιλιαρίσματος, που είναι συνεχώς αυ- 

ξανόμενο: το ανώτερο καταγεγραμμένο ανέρχεται στα 300 
χλμ. Επομένως, χρειάζεται κάποιος να οπλιστεί με υπομονή 
για να φτάσει στην κεντρική εκκλησία. Τα αξιώματα που 
προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση υπό την 
προεδρία του Πρωταποστόλου, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 
2014, είχαν χωρίς αμφιβολία δοκιμαστεί για να ξεπεράσουν 
την ατέλειωτη ροή οχημάτων,  τυπική της κυκλοφορίας του 
Σαββατοκύριακου  και  να φτάσουν στην  εκκλησία  Μποσκέ   
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Αριστερά κι επάνω: Η χορωδία και η ορχήστρα 
κοσμούν τη θεία λειτουργία με τις επιδόσεις  τους. 

 
ντα Σαουντέ, δεδομένου ότι, για τους περισσότερους από 
αυτούς, αυτή ήταν η πρώτη φορά που θα συναντούσαν τον 
Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ Σνάιντερ. Καλεσμένοι να 
συμμετάσχουν στην θεία λειτουργία, που έλαβε χώρα την 
Κυριακή, σε ένα ξενοδοχείο,  ήταν οι πιστοί των οκτώ 
κοινοτήτων του ομοσπονδιακού κράτους του Σάο Πάολο και 
των γειτονικών ομοσπονδιακών κρατών. 

 
 

Προσδοκία και προετοιμασία 
 

Η πίστη στην Ανάσταση είναι αναπόσπαστη με την χριστιανι-
κή διδασκαλία. Εκείνοι που θέτουν την Ανάσταση σε αμφι-
σβήτηση, βλέπουν τον Ιησού ως ένα θεραπευτή. Αργά ή γρή-
γορα απογοητεύονται επειδή δεν πραγματοποιούνται τα θαύ-
ματα που αναμένουν. Όσο για εμάς, ελπίζουμε ότι, κατά την 
πρώτη ανάσταση, θα είμαστε οριστικά απελευθερωμένοι από 
το κακό και προετοιμαζόμαστε μέσα σε αυτή την προοπτική. 
Η ελπίδα αυτή είναι  «η βέβαιη και ασφαλής άγκυρα» της 
ψυχής μας (βλ. Εβραίους 6:19). Για τον λόγο αυτό, 
παραμένουμε πιστοί στον Κύριο, όπως οι πρώτοι χριστιανοί, 
παρά τις αντιξοότητες (βλ. Πράξεις των Αποστόλων 8:1.4). Ο 
Κύριος μας βοηθά, με το να μας παρηγορεί και το κάνει με 
τέτοιο τρόπο ώστε η δοκιμασία να μην είναι ανυπέρβλητη.  

 
Στόχος μας είναι να μοιάζουμε με τον Ιησού. Όσα χρόνια και 
να ζήσουμε σε αυτή τη γη, θα παραμένουμε ατελείς (βλ. 
Ρωμαίους 7:19). Μόνον η ανάσταση θα μας επιτρέψει να 
φτάσουμε στην τελειότητα . Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτήν,  
παλεύοντας ενάντια στο κακό (βλ. Α’ Ιωάννη 3:3) και 
φιλοδοξώντας για τη χάρη (βλ. Α’ Πέτρου 1:13). Ο Κύριος 
μας βοηθά, συγχωρώντας μας τις αμαρτίες μας. 

 
Πιστεύουμε στην αγιότητα της Εκκλησίας (βλ. Α’ Πέτρου 
2:9). Προς το παρόν αυτή, είναι ακόμη προβληματική εξ αιτί-
ας των ανθρώπινων ατελειών. Η τελειότητα της Εκκλησίας 
δεν θα είναι ορατή, παρά μόνο μετά την ανάσταση. Συμβάλ-
λουμε εκεί, εργαζόμενοι για την ενότητα των πιστών,  εμείς 
που κληθήκαμε με  «μια μόνη ελπίδα» (βλ. Εφεσίους 4:1-4). 
Η δράση του Θεού συνίσταται στο να μας εξαγιάσει με την 
δράση του λόγου και των μυστηρίων.  

 
Μας συμβαίνει να είμαστε απογοητευμένοι από τον μικρό 
αριθμό εκείνων που λαμβάνουν την μαρτυρία μας. Είναι μόνο   

μετά από την πρώτη ανάσταση που θα μπορέσουμε να 
αναγγείλουμε το Ευαγγέλιο σε όλη την ανθρωπότητα. 
Προετοιμαζόμαστε ενόψει του καθήκοντος αυτού, 
μαθαίνοντας να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά 
εξαίρεση. Ο Θεός μας βοηθά γι’ αυτό, κάνοντάς μας να 
έχουμε επαφή με πρόσωπα πολύ διαφορετικά και δίνοντάς 
μας τη δύναμη να τα αγαπάμε. 
 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Α’ Κορινθίους  15:19-20 

 
«Αν μονάχα σ' αυτή τη ζωή ελπίζουμε 
στον Χριστό, είμαστε ελεεινότεροι από 
όλους τούς ανθρώπους. Αλλά, τώρα, ο 
Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς· 
έγινε η απαρχή αυτών που έχουν 
κοιμηθεί.» 

 
Ελπίζουμε στην πρώτη ανάσταση που θα μας 
επιτρέψει να  

 
■ απελευθερωθούμε από το κακό· 
■ μοιάσουμε στον Ιησού· 
■ δούμε την τελειότητα της Εκκλησίας· 
■ γίνουμε ιερείς του Θεού και του Χριστού 

 
Με την βοήθεια του Θεού προετοιμαζόμαστε για 
όλα αυτά. Με τον ίδιο τρόπο ελπίζουμε στην 
ανάσταση των νεκρών, που θα μας ανοίξει την 
πρόσβαση στη νέα δημιουργία.  
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 Αναγνωρίζοντας το Σωτήρα 
 
 
Από τις 11 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2014, ο Πρωταπόστολος πραγματοποίησε ένα ταξίδι στη 
Νοτιοανατολική Ασία, κατά την διάρκεια του οποίου τέλεσε τέσσερις θείες λειτουργίες. Ξεκί-
νησε από το Χονγκ Κονγκ, την μικρή διεθνή κοινότητα της μεγάπολης που βρίσκεται στις 
ακτές της κινεζικής θάλασσας· ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ συνταξιοδότησε και έθεσε σε 
ηρεμία, τους Αποστόλους Αμαρέντρα Μπαμπού Σομάλα και Ντεβντάς Λάλμπα 
Σουρυαβάνσι. 

 
 

 
 
 

Που, εκτός από αυτό τον τόπο, μπορεί να μετατοπιστεί η 
ιστορία του πύργου της Βαβέλ, σε αυτό που συνόψισε ο 
Πρωταπόστολος με αυτούς τους όρους: Χωρίς Θεό, ο 
άνθρωπος δεν έχει μέλλον! Ο Απόστολος Περιφερείας 
Μάρκους Φελμπάουμ συνόδεψε τον Πρωταπόστολο στις 
Φιλιππίνες. Με τον τρόπο αυτό, μπόρεσε να πληροφορηθεί 
σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου οικονομικής βοήθειας 
που υποστηρίζεται από την ελβετική οργάνωση NAK-
Humanitas. Η επαρχία του Νότιου Κοταμπάντο, που 
βρίσκεται νότια της νήσου Μιντανάο, που αποτελεί μέρος 
του αρχιπελάγους των  Φιλιππίνων, είναι μια περιφέρεια της 
οποίας ο πληθυσμός είναι κυρίως χριστιανικός. Το ποσοστό 
των Νεοαποστολικών χριστιανών επίσης είναι υψηλότερο 
από τον μέσο όρο της χώρας. Στις 14 Δεκεμβρίου στην πόλη 
Τζένεραλ Σάντος, ο Πρωταπόστολος τέλεσε μια θεία 
λειτουργία που συμπεριλάμβανε συνταξιοδοτήσεις και 
χειροτονίες, με την παρουσία 2 500 πιστών. 

Βλέποντας το Σωτήρα στο έργο 
Ο εβραϊκός λαός είχε την ελπίδα ότι ο Σωτήρας του θα 
βασίλευε στον Ισραήλ, όπως το είχαν αναγγείλει οι προφήτες 
και ότι θα τον απελευθέρωνε από τον ρωμαϊκό ζυγό. Όμως ο 
Κύριος ήλθε να βασιλεύσει στις καρδιές και να απελευθερώ-
σει τους ανθρώπους από τον χειρότερο εχθρό τους, την 
αμαρτία που τους χωρίζει από τον Θεό.  
 
Οι Εβραίοι ανέμεναν ένα ένδοξο Σωτήρα που θα εμφανιζόταν 
με ένα θεαματικό τρόπο. Όταν ο Ιησούς άρχισε να εργάζεται, 
δεν τον δέχθηκαν εξ αιτίας της ταπεινής καταγωγής του. 
Ήξεραν από πού προερχόταν και γνώριζαν τους γονείς του. 
Πως αντιλαμβανόμαστε το βάπτισμά μας; Βλέπουμε σε αυτό 
τη σωτήρια δράση του Ιησού ή απλά  μια παράδοση που οι 
γονείς μας κρατούν και σέβονται; Ορισμένοι σκέπτονται ότι η 
λήψη  της  Δωρεάς  του Αγίου Πνεύματος πρέπει να συνοδεύ- 
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Στα δεξιά: 2 500 πιστοί συμμετείχαν 
στην θεία λειτουργία στο Τζένεραλ 
Σάντος  

 
Κάτω δεξιά: Η συνταξιοδότηση του 
Αποστόλου Μερκούριο Νυιάντ  

 
Κάτω αριστερά: Ο Πρωταπόστολος 
Σνάιντερ με τον μεταφραστή του 

 
 

 
 
 

εται από εντυπωσιακές πράξεις. Όσο για μας, πιστεύουμε για 
την Αγία μας Σφράγιση επίσης, ότι η διανομή του μυστηρίου 
αυτού, είναι λιτή και εγκρατής. 

 
Η εμφάνιση του Ιησού δεν είχε τίποτα το εξαιρετικό. Εκείνοι 
που πήγαν να τον συλλάβουν, είχαν την ανάγκη του Ιούδα για 
να τον αναγνωρίσουν. Ωστόσο η διδασκαλία του προσέλκυσε 
την προσοχή του πλήθους, επειδή δίδασκε ως κάτοχος 
εξουσίας (βλ. Ματθαίος  7:29). Η εξουσία του ήταν εγγενής 
με την αποστολή του: δεν μιλούσε για τον εαυτό του, αλλά 
ανάγγελλε το θέλημα του Πατέρα του, που τον είχε 
αποστείλει για το σκοπό αυτό. Οι σημερινοί Απόστολοι είναι 
άνθρωποι σαν όλους τους άλλους. Η δύναμη και η εξουσία 
τους δεν είναι σύμφυτη με την προσωπικότητά τους, αλλά με 
την αποστολή που τους ανατέθηκε από τον Κύριο. 

 
Ορισμένοι από τους Εβραίους είχαν απορρίψει τον Κύριο 
επειδή εκείνος σύχναζε στους αμαρτωλούς. Όσο μας αφορά, 
είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε ότι ο Κύριος 
προσφέρει τη σωτηρία στον πλησίον μας, ακόμη κι αν αυτός 
δεν μας μοιάζει και δεν πληρεί τα δικά μας κριτήρια.    

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 
Α’ Ιωάννη 4:14 
 
«Κι εμείς είδαμε και δίνουμε μαρτυρία 
ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Υιό 
Σωτήρα τού κόσμου. » 
 
Για να αναγνωρίσουμε το Σωτήρα,  είναι απαραί-
τητο να πιστέψουμε στον λόγο του Θεού. Η 
σωτηρία συνίσταται στο γεγονός ότι ο Θεός μας 
απελευθερώνει από κάθε τι που μας χωρίζει απ’ 
αυτόν. Αναγνωρίζουμε την δράση του Σωτήρα, 
διαμέσου των μυστηρίων και του αποστολικού 
αξιώματος.  
Αποδεχόμαστε το γεγονός ότι ο Κύριος σώζει τον 
πλησίον μας.  
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Τέλειοι όπως ο Θεός 
 
 

Περισσότεροι από 900 πιστοί επί τόπου στην κοινότητα του Μάδεργουέλ, και περίπου 
115.000 συμμετέχοντες στην βιντεομετάδοση, αυτή ήταν η σύνθεση του εορταστικού 
εκκλησιάσματος που άκουσε τον Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ Σνάιντερ Jean-Luc Schneider 
κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Πορτ Ελίζαμπεθ (Νότια Αφρική), στο τέλος του 
Ιανουαρίου 

 
 

Με τους περισσότερους από 700.000 κατοίκους του, το Πορτ 
Ελίζαμπεθ είναι η μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας του 
Ανατολικού Ακρωτηρίου, στη Νότια Αφρική. Η κοινότητα 
του Μάδεργουέλ, όπου ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
τέλεσε την θεία λειτουργία, βρίσκεται στον ομώνυμο οικισμό, 
σε μια εκτεταμένη αστική περιοχή όπου ζουν σχεδόν 
αποκλειστικά έγχρωμοι άνθρωποι. Οι οικισμοί χρονολογούν-
ται από την εποχή του απαρτχάιντ, ένα καθεστώς, κάτω από 
το οποίο ο νέγρικος πληθυσμός δεν μπορούσε να κατοικήσει 
και να χρησιμοποιήσει τη γη, παρά μόνο στις περιφερειακές 
ζώνες των μεγάλων πόλεων, που ήταν καθορισμένες γι’ 
αυτόν. Χάρη σε πολλά προγράμματα βοήθειας, ορισμένες 
από αυτές τις παλιές παραγκουπόλεις,  που ήταν χτισμένες 
χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και υποδομές,  αναπτύχθηκαν εν 
τω μεταξύ σε μεγάλες ευημερούσες πόλεις, με σκληρά και 
σταθερά κτίρια, δρόμους και πλατείες, που θεωρούνται ως 
ένα στοιχείο του πολιτισμού του «έθνους ουράνιου τόξου». 

Μαζί με κάποιους άλλους οικισμούς,  το Μάδεργουέλ 
αποτελεί μέρος των «Οικιστικών περιοχών» που 
καταγράφουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσα σε αυτή την 
περιφέρεια. 
 

 
Απαντώντας τέλεια στις προσδοκίες 
του Θεού 
 
«Ο Ιησούς καθόρισε το κριτήριο της τελειότητας», διακήρυξε 
ο Πρωταπόστολος και το κριτήριο αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός 
είναι τέλειος. Και είναι προφανές ότι εδώ αρχίζει η δυσκολία. 
Η τελειότητα του Θεού ξεπερνά την ανθρώπινη κατανόηση. 
Ο Ιησούς ωστόσο, μας απλοποιεί τα πράγματα λέγοντας: 
«Εκείνος που με βλέπει, βλέπει αυτόν που με απέστειλε!» Και 
ο  Πρωταπόστολος  έδειξε  τέσσερις  πτυχές  της τελειότητας, 
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Δεξιά: Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ χειροτονεί τον Ζωρζ Φάουλο 
στο αξίωμα του Αποστόλου για την περιφέρεια της Κασάμα και 
τον Έντουιν Μ. Κασαμού στο αξίωμα του Αποστόλου για την 
περιφέρεια Μαζαμπούκα/Μόνζε (Ζάμπια).  

 
Κάτω δεξιά: Όψη της κοινότητας του Μάδεργουέλ 

 
 

λαμβάνοντας ως πρότυπο τον Ιησού: 
■  Την «άριστη γνώση»: Ο Ιησούς ήξερε να διακρίνει μέχρι 

τελειότητας το καλό από το κακό και να ενεργεί ανάλογα. 
■  Τον «τέλειο υπηρέτη»: Ο Ιησούς εκπλήρωσε το θέλημα 

του Θεού με ακριβή τρόπο, αναλαμβάνοντας όλα τα 
επακόλουθα. 

■  Την «τέλεια αγάπη»: «Μεγαλύτερη από τούτη την αγάπη 
δεν έχει κανένας, το να βάλει κάποιος την ψυχή του για 
χάρη των φίλων του» (Ιωάννης 15:13). 

■  Την «τέλεια ενότητα»: «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα.» 
(Ιωάννης 10:30). 

 

«Να είστε, λοιπόν, εσείς τέλειοι, όπως ο Πατέρας σας, που 
είναι στους ουρανούς, είναι τέλειος.» Μέσα σε αυτά τα λόγια 
του Ιησού, ο Πρωταπόστολος βλέπει ταυτόχρονα μια 
υπόσχεση που αφορά το μέλλον και ένα καθήκον, ένα 
καθήκον για τη σημερινή εποχή.  

 

Ο Πρωταπόστολος εξέφρασε την υπόσχεση του Ιησού με 
αυτούς τους όρους: «Προστρέχοντας στην χάρη μου και στην 
βοήθειά μου, θα φτάσετε στην τελειότητα.» Εκείνους που 
λαμβάνουν και δέχονται τον λόγο, τη συγχώρηση των 
αμαρτιών και τα μυστήρια  μέσα σε μια πιστή καρδιά, ο 
Ιησούς θα τους επιτρέψει να του μοιάσουν κατά την 
επιστροφή του. 

 

Το «καθήκον» προς εκπλήρωση για το παρόν: Ο Ιησούς θέλει 
να μπορεί να διαπιστώσει μια ανάπτυξη σε μας. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο Πρωταπόστολος επικαλέστηκε πέντε τομείς της 
ανάπτυξης: 

 
■  Η τελειότητα όσον αφορά το θέλημα συνίσταται στην 

άρνηση να υιοθετηθούν οι συνθήκες της στιγμής. 
Φιλοδοξούμε να μοιάσουμε στον Ιησού, μέσα στις καλές 
και τις κακές ημέρες και τίποτα δεν μπορεί να μας 
αποτρέψει από αυτό. 

■  Όσον αφορά την τέλεια διάκριση του καλού από το κακό, 
αυτό δεν σημαίνει να ενεργούμε όπως ένα παιδί, κάτω από 
τον φόβο μιας τιμωρίας,  αλλά να φτάνουμε στην 
πνευματική ωριμότητα, να κάνουμε το καλό έχοντας την 
πλήρη πεποίθηση.  

■  Οι υπηρέτες που φιλοδοξούν να φτάσουν στην τελειότητα, 
δεν υπηρετούν σε αναζήτηση προσωπικού ενδιαφέροντος· 
ακολουθούν τον Ιησού από αγάπη προς αυτόν. 

■ Η τέλεια αγάπη προς τον πλησίον μας συνίσταται στο να 
ευχόμαστε στον καθένα, συμπεριλαμβανομένων και των 
εχθρών μας, την ίδια λύτρωση που επιδιώκουμε και για μας. 

■  Η τέλεια ενότητα δεν είναι η απαίτηση για έγκριση, από 
όλους, του ίδιου τρόπου ζωής ή της ίδιας άποψης, αλλά 
φτάνει να πούμε: «Είμαστε σύμφωνοι: Ο Ιησούς Χριστός 
έχει δίκιο. Το Ευαγγέλιό του είναι ο σωστός δρόμος για να 
ακολουθήσουμε. Ο δρόμος του είναι ο μόνος που οδηγεί 
στον Πατέρα.» 

 
«Αν ενεργούμε με αυτό τον τρόπο, ολοκλήρωσε ο 
Πρωταπόστολος, θα γνωρίσουμε την τέλεια χαρά κοντά στον 
Χριστό.» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Ματθαίος 5:48 
 
«Να είστε, λοιπόν, εσείς τέλειοι, όπως ο 
Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς,  
είναι τέλειος» 
Ακολουθώντας τον Κύριο, έχουμε τη δυνατότητα 
να επιτύχουμε την τελειότητα εν Χριστώ που 
απαιτείται κατά την επιστροφή του. 
Σήμερα ο Κύριος μας ενθαρρύνει στο να 
■ είμαστε σταθερά αποφασισμένοι να του  
       μοιάσουμε 
■ μεγαλώνουμε μέσα στη γνώση και 

στην αγάπη 
■ είμαστε ένα με τον Χριστό. 
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Οι τρεις νέοι στο φλεγόμενο καμίνι 
 

(Δανιήλ 3) 
 

 

Ο Σεδράχ, ο Μισάχ, και ο Αβδέ-
νεγώ είναι φίλοι. Προερχόμενοι 
από την Ιερουσαλήμ, απελάθηκαν 
και φυλακίστηκαν στην Βαβυλώνα. 
Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ τους 
ανάγκασε να εκπαιδευτούν για να 
γίνουν ανώτεροι υπάλληλοι.  

 
Μία ημέρα, ο βασιλιάς Ναβουχο-
δονόσορ ανάγειρε ένα μεγάλο χρυ-
σό άγαλμα μέσα σε μια κοιλάδα, 
κοντά στην πόλη της Βαβέλ. Ο 
Ναβουχοδονόσορ συγκάλεσε τους 
ισχυρούς άνδρες της χώρας του. 
Ζήτησε στον ήχο της τρομπέτας, 
της άρπας και όλων των ειδών των 
άλλων μουσικών οργάνων, καθένας 

όφειλε να προσκυνά μπροστά στο 
άγαλμα και να το λατρεύει. 
 
«Όποιος δεν πέσει και προσκυνή-
σει, την ίδια ώρα θα ριχτεί μέσα στο 
καμίνι της φωτιάς που καίει», 
διακήρυξε ο Ναβουχοδονόσορ. 
 
Όταν λοιπόν ηχούσαν οι τρομπέ-
τες και οι άρπες, όλοι έπεφταν 
καταγής μπροστά στο χρυσό 
άγαλμα για να το προσκυνήσουν. 
Ορισμένοι δεν το έκαναν. Είναι  η 
περίπτωση του Σεδράχ, του Μι-
σάχ, και του Αβδέ-νεγώ, για τους 
οποίους καταγγέλθηκε στον βασι-
λιά:   «Δεν  σέβονται  το  διάταγμά  
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σας, δεν ευλαβούνται τους θεούς 
σας και δεν λατρεύουν το χρυσό 
άγαλμα.» 

 
Έξαλλος ο Ναβουχοδονόσορ, τους 
κάλεσε να εμφανιστούν μπροστά 
του. Τους απείλησε: «την επόμενη 
φορά, αν δεν λατρέψετε το άγαλμα, 
θα σας ρίξω στο φλεγόμενο κάμινο. 
Να δούμε τότε αν ο Θεός σας, θα 
σας βοηθήσει.» 

 
Οι τρεις φίλοι παρέμειναν πιστοί 
στον Θεό: «Ο Θεός μας μπορεί να 
μας σώσει από το καμίνι και τα 
χέρια σου, αλλά, ακόμη κι αν δεν 
το κάνει, δεν πρόκειται να προ-
σκυνήσουμε άλλους θεούς.» Τότε 
ο βασιλιάς ζέστανε το καμίνι, επτά 
φορές περισσότερο από το συνη-
θισμένο. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο 
Αβδέ-νεγώ δέθηκαν και ρίχτηκαν 
μέσα στο φλεγόμενο καμίνι. Μέσα 
σε μια στιγμή ο Ναβουχοδονόσορ  
σηκώθηκε   ξαφνικά   και   ρώτησε  

φοβισμένος: «Κάναμε καλά και 
ρίξαμε τρείς νέους μέσα στο 
καμίνι, έτσι δεν είναι; Τώρα όμως, 
βλέπω τέσσερις που περπατούν 
στην μέση της φωτιάς. » 
 
Πλησίασε το καμίνι και φώναξε: 
«Σεδράχ, Μισάχ και Αβδέ-νεγώ, 
βγείτε από το καμίνι!» Βγήκαν· 
Ούτε τα μαλλιά τους, ούτε και τα 
ρούχα τους είχαν καεί. Τότε ο 
Ναβουχοδονόσορ είπε: « Ας είναι 
ευλογημένος ο Θεός σας που απέ-
στειλε τον άγγελό του. Τον εμπι-
στευτήκατε και σας έσωσε. Κανείς 
δεν έχει το δικαίωμα να εμπαίζει 
τον Θεό σας, κάτω από την ποινή 
της τιμωρίας. Δεν υπάρχει άλλος 
Θεός που να είναι ικανός να σώσει 
όπως αυτός. » 
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Ο Θεός προστατεύει 
εκείνους που του    
είναι πιστοί 
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Στο σπίτι του Ματέο,  στο Μοντεβιδέο 
(Ουρουγουάη) 

 
 
 

Γεια σε όλους! Ονομάζομαι Ματέο 
και κατοικώ στο Μοντεβιδέο, την 
πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. 
Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαι-
ρο και να παρακολουθώ αγώνες. 
Η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης 
ονομάζεται «Η ουράνια», επειδή 
τον περισσότερο καιρό,  οι παί-
κτες της φορούν φανέλες χρώμα-
τος μπλε ανοικτού. 

 

 
Είμαι επτά ετών. Ο Αυγουστί-
νος, ο αδελφός μου, είναι 
τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος 
από εμένα. Μου αρέσει να 
παίζω μαζί του και με άλλους 
φίλους της γειτονιάς, καθώς 
και με τα κατοικίδια ζώα μας: 
έχουμε πολλά ψάρια, ένα 
βάτραχο και δύο πουλιά που 
ζουν μέσα σε ένα μεγάλο 
κλουβί. 

 

 
Όπως αγαπώ πολύ τα ζώα, 

χαίρομαι πάρα πολύ όταν, στις 
διακοπές ή κάποια σαββατοκύ-
ριακα, πηγαίνουμε στην φάρμα 
Σαν Ζακίντο με τους παππού-
δες μου, τους γονείς μου, τον 
θείο και την θεία μου και τις εξα-
δέλφες μου Μαϊτέ και Σοφία. 
Εκεί υπάρχουν πρόβατα, άλογα 
                 αγελάδες και τα ζώα 

που προτιμάμε: οι 
κότες. Με την επί το-
που άφιξή μας, τρέ-
χουμε στο κοτέτσι για 
να μαζέψουμε τα 
αυγά. 

Χαίρομαι να ιππεύω. Το άλογό  
μου ονομάζεται Ζορρίτο, που 
σημαίνει μικρή αλεπού. Ο Αυγου-
στίνος θα λάβει ένα πουλάρι που 
πρόκειται να γεννηθεί σύντομα. 
Στο αγρόκτημα έχουμε ένα φίλο: 
τον Ραφαήλ. Έχει την ηλικία του 
Αυγουστίνου. Το καλοκαίρι, 
πηγαίνουμε μαζί για ψάρεμα. 
Κάποιες φορές, ανάβουμε μια 
προσκοπική πυρά και συζητάμε 
μέχρι αργά το βράδυ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Και οι δύο γονείς μου εργάζονται 
σε ένα Σούπερ Μάρκετ. Ο 
Κάρλος, ο πατέρας μου, είναι 35 
ετών· εκτυπώνει φωτογραφίες· η 
Γαβριέλα, η μητέρα μου, είναι 
επίσης 35 ετών και εργάζεται σε 
ένα γραφείο. 
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Συμμετέχουμε στις θείες λειτουρ-
γίες της κοινότητας του Καρά-
σκο, κοντά στο σπίτι μας. 
Συνοδεύω τους παππούδες μου 
για να τακτοποιήσουμε την 
εκκλησία· μου αρέσει πολύ αυτό. 

 

 
Χαίρομαι να πηγαίνω στο  σχο-
λείο της Κυριακής. Εκεί έχω 
φίλους. Η Σαμπρίνα, η δασκάλα 
μας, είναι πολύ ευγενική· μας 
μαθαίνει πολλά πράγματα 
σχετικά με τον καλό Θεό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο πατέρας μου είναι ιερέας. Στην 
κοινότητά μας επίσης είναι ο 
παππούς μου και ο θείος μου. Ο 
πατέρας μου και ο θείος μου είναι 

δίδυμα αδέλ-
φια. 
Μπορείτε να 
αναγνωρίσετε 
στην φωτο-
γραφία τον 
πατέρα μου; 

 
 
 
 

Γραμματοκιβώτιο 
Ποιες είναι οι ιδιότητες που 
αναζητάτε από ένα φίλο ή μια φίλη; 

Οι μαθητές του σχολείου της 
Κυριακής στο Μπουένος Άιρες 
(Αργεντινή) περιέγραψαν τους 
ιδανικούς τους φίλους: 

 
«Εύχομαι να έχω αγαπητές και 
ευγενικές φίλες που να μοιράζονται 
τα πράγματά τους μαζί μου.» 
Βικτώρια, 7 ετών 

 

 
«Για μένα, ένας φίλος 
οφείλει να είναι καλός και 
ειλικρινής.» 
Μαρτίνα, 9 ετών 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Μία φίλη οφείλει να είναι ευγενική, 
γενναιόδωρη και διασκεδαστική.» 
Νοέλια, 7 ετών 

 
 
 

 
«Ένας φίλος οφείλει να οικοδομή-
σει μια φιλία μαζί σου, στην εκκλη-
σία και αλλού. Οφείλει να είναι μαζί 
σου όταν τον χρειάζεσαι, και πάντα 
να προσεύχεται για σένα»  
Σοφία, 7 ετών 

 
 

Ένα κατοικίδιο ζώο, ένα λούτρινο 
αρκουδάκι, ένα ποδήλατο: τι δεν θα 
εγκατέλειπες σε καμιά περίπτωση; 
Περιμένουμε ανυπόμονα φωτογραφίες 

και/ή κείμενά σας. Να μας τα στείλετε εδώ 
μέχρι τις 01.06.2015 το αργότερο. 

 
 

Η διεύθυνσή μας: 
Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Rédaction : Mag Enfants 
Gutleutstr. 298, 60327 Frankfurt/Main, Deutschland 
E-mail : wir.kinder@bischoff-verlag.de 
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Η Κατήχηση σε  
ερωτήσεις και απαντήσεις 

 
 
«Μια Εκκλησία που ξεχνά την Κατήχησή της, είναι μια αδύναμη Εκκλησία»: αυτή η 
διακήρυξη που ο Πρωταπόστολος έκανε κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας στην 
Τουλούζη δείχνει μέχρι ποιο σημείο είναι σημαντικό για εκείνον και για όλους τους 
Νεοαποστολικούς χριστιανούς να γνωρίζουν τη διδασκαλία και τα δόγματα της πίστης 
τους. Προέτρεψε τους πιστούς να προσπαθήσουν να γνωρίσουν τις αλήθειες της 
πίστης της διδασκαλίας της Νεοαποστολικής Εκκλησίας.  

 
 

Είναι μόνον αν έχουμε εσωτερικεύσει τη διδασκαλία, που 
μπορούμε να την μεταδώσουμε. Για το σκοπό αυτό, δεν είναι 
αρκετή η γνώση: απαιτείται και η πεποίθηση. Στο πλαίσιο 
αυτό, ανακοίνωσε την έκδοση, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, της «Κατήχησης της Νεοαποστολικής Εκκλησίας 
σε ερωτήσεις και απαντήσεις», που καθιστά πιο προσιτή τη 
διδασκαλία μας. 

Χάρη στην έκδοση αυτής της «Κατήχησης της Νεοαποστο-
λικής Εκκλησίας σε ερωτήσεις και απαντήσεις» (ΚΝΕ-ΕΑ), 
το  2015, θα διαθέτουμε δύο μορφές του ίδιου  έργου  που θα  

ανταποκρίνεται σε όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις που 
υπάρχουν. Λίγο μετά την παρουσίαση, το 2012,  της 
Κατήχησης στις κυριότερες γλώσσες,  ακολούθησαν πολλές 
άλλες μεταφράσεις, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. 

Εκτός από την έντυπη έκδοσή της, η Κατήχηση προτάθηκε 
επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή. Εξ άλλου, έχουν 
σχεδιαστεί εκδόσεις για το διαδίκτυο και αναπτύσσονται 
εφαρμογές  της «Κατήχησης» για σμάρτφον και τάμπλετ έτσι 
ώστε να εναρμονίζεται με την εποχή μας. Όλες αυτές οι 
εκδόσεις μοιράζονται το ίδιο περιεχόμενο κυριολεκτικά. 
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Ο Πρωταπόστολος Λέμπερ, είχε επίσης στην καρδιά του να 
αναπτυχθεί μια έκδοση της Κατήχησης για να χρησιμοποιείται 
στο μάθημα της θρησκευτικής διδασκαλίας. Αυτή οφείλει να 
διευκολύνει την πρόσβαση σε περιεχόμενα που καμιά φορά 
είναι δύσκολο να είναι κατανοητά. Η προσεχής έκδοση της 
Κατήχησης σε ερωτήσεις και απαντήσεις, ικανοποιεί αυτή 
την απαίτηση. Για την επεξεργασία του έργου αυτού,  το κεί-
μενο της μεγάλης έκδοσης της Κατήχησης, χωρίστηκε σε 750 
ερωτήσεις και απαντήσεις. Χάρη στην απλότητα της δομής 
της, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση, σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, των αδελφών υπηρεσίας και για την θρη-
σκευτική διδασκαλία που εξασφαλίζεται από την Εκκλησία.  

 
Γιατί κάτω από την μορφή των 
«ερωτήσεων και απαντήσεων»; 

 
Η αντίληψη για ερωτήσεις και απαντήσεις είναι συνηθισμένη, 
εδώ και αιώνες, στις χριστιανικές κατηχήσεις και διαθέτει 
επίσης μια μακρά παράδοση στους κόλπους της Εκκλησίας 
μας. Η διδακτική μέθοδος που υποκρύπτεται έχει τις αποδεί-
ξεις της. Χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό στα μαθήματα 
της Κατήχησης.  Επομένως η  [ΚΝΕ-ΕΑ] θα είναι ένα συνο-
δευτικό παιδαγωγικό σύγγραμμα. Επιπλέον, προσφέρεται 
τέλεια για μια κατανοητή μετάδοση της χριστιανικής 
διδασκαλίας γενικά και για τις  ειδικές δογματικές 
διακηρύξεις, ιδιαίτερα της Εκκλησίας μας. 

 
Με πρωτοβουλία του Πρωταποστόλου Λέμπερ, η «Κατήχηση 
της Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε ερωτήσεις και απαντή-
σεις» αποτέλεσε το αντικείμενο μιας δοκιμαστικής φάσης 
που ήταν πλούσια σε διδάγματα για την επιτροπή, την 
αρμόδια για την ανάπτυξη αυτού του έργου. Σε αντίθεση με 
το ρεύμα, έχουν προετοιμαστεί τρία κεφάλαια με την μορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων και έχουν δοκιμαστεί στο 
μάθημα της Κατήχησης. Οι δοκιμές αυτές διεξάχθηκαν στην 
Αφρική, εκεί όπου ζουν τα περισσότερα μέλη της Εκκλησίας. 

 
Κατά το σχεδιασμό του έργου, λήφθηκε πρώτα από όλα μέρι-
μνα για την αναγνωσιμότητά του. Έτσι το κείμενο περιλαμ-
βάνει πολλά ολοκληρωμένα αποσπάσματα από την Αγία 
Γραφή. Το πλεονέκτημα για τον αναγνώστη, είναι η δυνατό-
τητα να συμβουλεύεται αυτά τα αποσπάσματα, ακόμη και αν 
δεν διαθέτει Αγία Γραφή. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα για 
τις χώρες εκείνες όπου οι κάτοικοί τους, δεν διαθέτουν μια 
Βίβλο. Έτσι το έργο αυτό επιτρέπει, όχι μόνο να 
ανακαλύψουμε τη διδασκαλία της πίστης μας, αλλά επίσης να 
έχουμε και μια καλή άποψη του συνόλου των ουσιαστικών 
βιβλικών διακηρύξεων για αυτήν.  

 
Οι πιο σύνθετες έννοιες εξηγούνται με λεπτομέρειες, ήδη από 
την πρώτη τους εμφάνιση στο έργο αυτό. Ενόψει της χρήσης 
του έργου αυτού σε συνδυασμό με την Κατήχηση,  η 
οικονομία του είναι υπολογισμένη επάνω σε αυτή της 
Κατήχησης.  Με τον τρόπο αυτό, η «Κατήχηση σε ερωτήσεις 
και απαντήσεις» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως ένα 
επεξηγηματικό εγχειρίδιο της Κατήχησης. Επιτρέπει έτσι, σε 
εκείνους που την μελετούν από μόνοι τους, να κατανοήσουν 
τα περιεχόμενά της. 

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του έργου αυτού, ένας από 
τους κύριους στόχους ήταν να εξασφαλιστεί να γίνει, όσο το 
δυνατόν περισσότερο κατανοητό. Για το σκοπό αυτό, χρησι-
μοιήθηκαν διάφορα μέσα: 
• Χάρη στην εναλλαγή των ερωτήσεων και των απαντήσεων, 

ο αναγνώστης αισθάνεται ότι κάποιος τον έχει πιάσει από 
το χέρι και τον καθοδηγεί μέσα στο βιβλίο. 

• Για να επιτραπεί στον αναγνώστη να διεισδύσει με 
ευκολία, σε κάπως δύσκολα περιεχόμενα, τα θέματα αυτά 
αντιμετωπίζονται με ένα μεγάλο αριθμό ξεχωριστών 
ερωτήσεων και απαντήσεων· με τον τρόπο αυτό, οι 
ενότητες των εννοιών μπορούν να γραφούν συνοπτικά. 

• Το κείμενο έχει διαμορφωθεί με τον πιο δυνατόν 
σαφέστερο τρόπο, χωρίς την προσφυγή σε πολλούς 
τεχνικούς όρους. 

• Έγιναν προσπάθειες αποφυγής ερευνητικής ανίχνευσης 
της κάθε λεπτομέρειας προόδου της σκέψης που θα 
οδηγούσε σε μια συγκεκριμένη δογματική δήλωση. 

• Για τις ακριβείς έννοιες, προστρέξαμε σε εξηγήσεις που 
ενδεχομένως είναι πιο εκτεταμένες σε σχέσεις με εκείνες 
που δίνονται μέσα στην Κατήχηση.  
 

Οι επιλεγμένες εικονογραφήσεις προσκαλούν σε διαλογισμό. 
Ορισμένες μεταξύ τους υπογραμμίζουν τα κείμενα που 
συνοδεύουν, άλλες απλά, αρκούνται στο να τα 
εικονογραφήσουν.  
 
Αυτός είναι ένας τρόπος για να τονώσει την παρουσίαση και 
για να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα του έργου αυτού. Ο 
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, που συνόδεψε με μεγάλο 
ενδιαφέρον, την ανάπτυξη της [ΚΝΕ-ΕΑ], απευθύνεται μέσα 
στον πρόλογό του, προς τον αναγνώστη, με τους ακόλουθους 
όρους: 
 
«Όπως η Κατήχηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας,  έτσι 
και αυτή η έκδοση της Κατήχησης καλεί επίσης όλους τους 
Νεοαποστολικούς χριστιανούς  να μελετήσουν έντονα τις 
αλήθειες της πίστης τους. Εξάλλου προσκαλεί και όλους 
όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την διδασκαλία της 
Νεοαποστολικής πίστης. Είθε να μπορέσει να αποδειχθεί 
ευεργετική η προσφυγή στο έργο αυτό!» 
 
 
 
 
 
 
 
community 
Εκδότης: Ζαν Λυκ Σνάιντερ, 
Überlandstrasse 243, CH-8051 Zurich, Suisse 
Verlag Friedrich Bischoff GmbH 
Gutleutstraße 298, 60327 Frankfurt/Main, Deutschland 
Επεξεργασία: Peter Johanning 
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Κεφάλαιο  1: 
Η αποκάλυψη του Θεού 

 
 
Η «Κατήχηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε ερωτήσεις και απαντήσεις» έχει 
αναπτυχθεί κάτω από μια μεθοδολογική και διδακτική μορφή. Διαμέσου των 750 
ερωτήσεων και απαντήσεων του έργου αυτού, ο αναγνώστης για να το πούμε έτσι, 
κρατιέται από το χέρι και οδηγείται με ένα τρόπο εύκολα κατανοητό γι’ αυτόν, από 
δήλωση σε δήλωση.  

 
Ποια είναι η προέλευση της πίστης προς τον Θεό; 
Ο ίδιος ο Θεός είναι η προέλευση της πίστης προς αυτόν. 
Έγινε γνωστός στους ανθρώπους, «αποκαλύφθηκε» σε 
αυτούς. Ο ίδιος ο Θεός πρόσφερε τη γνώση της ύπαρξής του 
στους ανθρώπους. Ο Θεός δεν κρύβεται, αλλά γίνεται 
γνωστός στους ανθρώπους, τόσο, έτσι ώστε να μπορούν να 
μιλούν γι’ αυτόν και να πιστεύουν σ’ αυτόν.   

 
«Επειδή, ό, τι μπορεί να γίνει γνωστό για τον Θεό, είναι 
φανερό μέσα τους· για τον λόγο ότι, ο Θεός το φανέρωσε σ' 
αυτούς. Δεδομένου ότι, τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερά 
από την εποχή της κτίσης τού κόσμου, καθώς νοούνται 
διαμέσου των δημιουργημάτων του, και η αιώνια δύναμή 
του και η θεότητα, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι» 
(Ρωμαίους 1:19-20). 

 
Πως αποκαλύπτεται ο Θεός; 
Ο Θεός αποκαλύπτεται με διάφορους τρόπους μέσα στην 
φύση και μέσα στην Ιστορία. 

Πως φαίνεται ο Θεός μέσα στην φύση; 
Μέσα στην φύση,  Ο Θεός αποκαλύπτεται δημιουργός:  του 
σύμπαντος, του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών. 
 
«Αυτός που ποτίζει τα βουνά από τα υπερώα του· από τον 
καρπό των έργων σου χορταίνει η γη. Αυτός που αναδίδει 
χορτάρι για τα κτήνη, και βοτάνι για χρήση τού ανθρώπου, 
 για να βγάζει τροφή από τη γη, ...» (Ψαλμός 104:13-14). 
 
Με ποια ταυτότητα γίνεται γνωστός ο Θεός; 
Ο Θεός είναι ένα πνευματικό όν. γίνεται γνωστός ως ο Θεός, 
 
■  Ο Πατέρας, ο Δημιουργός και ο Συντηρητής της  
        Δημιουργίας (βλ. Γένεση 1 - Γένεση 8:21-22), 
■  ο Υιός, ο Λυτρωτής, ο συντάκτης της σωτηρίας (βλ. Α’  
         Ιωάννη 5:20), 
■  Το Άγιο Πνεύμα, ο Παρηγορητής που οδηγεί σε όλη την  
         αλήθεια (βλ. Ιωάννης 16:13). 
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Που είναι καταγραμμένες οι αποκαλύψεις του Θεού; 
Οι αποκαλύψεις του Θεού είναι καταγραμμένες στην Αγία 
Γραφή. Με την έκφραση «αποκαλύψεις του Θεού» εννοούμε 
πολλά πράγματα: 
■  Ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να τις ανακαλύψει.  Ξε-  
         σκεπάζει την φύση του (η «αυτοαποκάλυψη» του Θεού). 
■  Ο Θεός κοινοποιεί το θέλημά του στον άνθρωπο. 
■  Μέσα στην αγάπη του ο Θεός, πηγαίνει να συναντήσει  
      τον άνθρωπο, ουσιαστικά μέσα στην αποτελεσματικό- 
         τητα του λόγου του και των μυστηρίων.      

 
Υπάρχουν άλλες γνώσεις επάνω στην θεία δράση; 
Ναι,  διαμέσου της δραστηριότητας του Αγίου Πνεύματος 
μέσα στο αποστολικό αξίωμα,  προσφέρονται γνώσεις 
σχετικά με την δράση του Θεού για τη σωτηρία των 
ανθρώπων. Η Αγία Γραφή παραπέμπει σε αυτές και το Άγιο 
Πνεύμα συνεχίζει να τις αποκαλύπτει. 

 
Ποια είναι η στάση που ο άνθρωπος οφείλει να 
υιοθετήσει ως προς τις θείες αποκαλύψεις; 
Ο άνθρωπος οφείλει να πιστέψει στον Θεό και στις 
Αποκαλύψεις του. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τις θείες 
Αποκαλύψεις παρά μόνο διαμέσου της πίστης. Εάν φτάσει 
στην πίστη, τα θεία πράγματα θα λάβουν αξία στα μάτια του 
και θα είναι καθοριστικά για τη ζωή του. Έτσι για 
παράδειγμα, στα μάτια εκείνου που δεν πιστεύει στον Θεό, 
τον Δημιουργό, το σύμπαν δεν είναι ένα έργο εκείνου, 
διαμέσου του οποίο ο Δημιουργός θα γινόταν γνωστός, αλλά 
το τυχαίο αποτέλεσμα, διαφόρων διαδικασιών που είναι 
εγγενείς στην φύση. 

 
Πως φτάνει ο άνθρωπος στην πίστη; 
Το Άγιο Πνεύμα αποτελεί δώρο της πίστης και τη σταθερο-
ποιεί. Το κάνει κυρίως κάτω από τη δράση του κηρύγματος 
του Ευαγγελίου, επάνω στην βάση της Αγίας Γραφής.  

 
«Επομένως, η πίστη είναι διαμέσου της ακοής· η δε ακοή 
διαμέσου τού λόγου τού Θεού» (Ρωμαίους 10:17). 

 
Τι είναι η Αγία Γραφή; 
Η Αγία Γραφή, η Βίβλος, la Bible, είναι η συλλογή των 
γραπτών που περιγράφουν τις πράξεις, τις υποσχέσεις και τις 
εντολές του Θεού. Αποτελείται από την Παλαιά και την 
Καινή Διαθήκη.  Χωρίς να κάνει πλήρη και εκτενή αναφορά 
σε όλα τα σημαντικά έργα του Θεού, Η Αγία Γραφή δίνει 
μαρτυρίες των Αποκαλύψεών του. Ο Θεός έχει εξασφαλίσει 
ότι θα διατηρηθεί ότι είναι σημαντικό για τη σωτηρία των 
ανθρώπων. 

 
Ο όρος  «Βίβλος» προέρχεται από το λατινικό «biblia» και 
σημαίνει «τα βιβλία». 

 

Ποια είναι η προέλευση της Αγίας Γραφής; 
Ο Θεός είναι η προέλευση της Αγίας Γραφής. Κάτω από την 
έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, άνθρωποι έγραψαν αυτό που 
τους αποκάλυπτε ο Θεός. Όσον αφορά την μορφή και την 
έκφρασή τους, τα βιβλία της Αγίας Γραφής φέρουν το σημάδι 
των αντίστοιχων συντακτών τους, της φαντασίας τους, καθώς 
και των δικών τους εμπειριών στις εποχές που ζούσαν.  
 
Η θεία «έμπνευση» έγκειται στο γεγονός ότι το Άγιο 
Πνεύμα ωθεί τον άνθρωπο να κάνει μια προσέγγιση ή του 
κοινοποιεί ένα μήνυμα.  
 
Τα βιβλία της Αγίας Γραφής έχουν φτάσει μέχρι σε 
μας μέσα σε μια αξιόπιστη έκδοση; 
Ναι, ο Θεός έχει εξασφαλίσει ότι τα κείμενα των βιβλίων της 
Αγίας Γραφής συντηρούνται στην αυθεντικότητά τους 
διαμέσου των αιώνων.  
 
Πως ενσωματώθηκαν τα βιβλία της Αγίας Γραφής σε 
μια συλλογή; 
Τα γραπτά της Αγίας Γραφής συλλέχθηκαν κατά την 
διάρκεια αιώνων. Η σύσταση της συλλογής τους οφείλεται, 
όχι μόνο σε ανθρώπινες σκέψεις, αλλά πρώτα απ’ όλα, στο 
θέλημα του Θεού. Ο χριστιανικός κανόνας της Παλαιάς 
Διαθήκης  είναι θεμελιωμένος επάνω στον κανόνα του 
Ιουδαϊσμού, του οποίου τα γραπτά είναι πιθανόν γραμμένα 
σε διάστημα μια χιλιετίας. 
 
Ο κανόνας της Καινής Διαθήκης συντίθεται από τα 
Ευαγγέλια, το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, τις 
Επιστολές και ένα προφητικό βιβλίο: την Αποκάλυψη του 
Ιωάννη.  Στην πρώτη Εκκλησία τα γραπτά του Αποστόλου 
Παύλου ήταν τα πρώτα που έχαιραν μεγάλης εκτίμησης. Στη 
συνέχεια προστέθηκαν σε αυτό τον κανόνα, τα Ευαγγέλια 
(από τα οποία αυτό του Μάρκου είναι το παλαιότερο) και 
άλλα γραπτά. Τα γραπτά της Καινής Διαθήκης 
διαμορφώθηκαν σε ένα διάστημα περίπου 70 ετών. 
Προκειμένου να διατηρηθούν και να μεταδοθούν οι 
πρωταρχικές μαρτυρίες της χριστιανικής πίστης, έχουν 
συγκεντρωθεί σε μια συλλογή που τελικά επιβεβαιώθηκε ως 
«κανονική», κατά την διάρκεια διαφόρων συνόδων.  
 
Αποκαλείται «κανόνας» η συλλογή των έγκυρων γραπτών 
της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο όρος της 
«συνόδου» αναφέρθηκε για το δόγμα μιας θρησκείας. Για 
την χριστιανική πίστη πρόκειται για τη «Σύνοδο» και 
σημαίνει «Συνένωση». Με τη Σύνοδο, εννοείται η συνένωση 
μιας ομάδας εκκλησιαστικών κληρικών που έχουν την 
εξουσία και τη δύναμη να λαμβάνουν έγκυρες αποφάσεις. 
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Ένας πρωτοπόρος γίνεται αναπλη-
ρωτής Απόστολος Περιφερείας 

 
«Νεοαποστολικός με όλη του την καρδιά!», έτσι περιγράφει τον Απόστολο Ζοάο Ουανούκε 
Μισέλο, ένας από τους συνταξιδιώτες του. Στις 22 Φεβρουαρίου, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ τον τοποθέτησε ως αναπληρωτή Απόστολο Περιφερείας για την Αγκόλα. Είναι η 
ευκαιρία για να κάνουμε μια χρονική ανασκόπηση και μια περιήγηση στην χώρα αυτή. 

 
 

 
 
 
 
 

Μια συνεχής ανάπτυξη 
 
 
 

 
Φωτογραφία επάνω: Τα παιδιά 
της κοινότητας υποδέχονται 
τον Απόστολο Μισέλο 

 
Ιδανικός συνομιλητής μας για 
αυτή την ιστορική αναδρομή, 
είναι χωρίς αμφιβολία, ο Από-
στολος Περιφερείας Μπρίν-
κμαν. Βέβαια είναι ήδη 
συνταξιούχος αλλά από την 
μία πλευρά, έχει χειροτονή-
σει σε όλα τα υπηρεσιακά 
επίπεδα, από αυτό του διακό-
νου  (1985)  μέχρι σε εκείνο 

του πρεσβύτερου περιφερείας (1994),  και, από την άλλη 
πλευρά και αυτό είναι το σημαντικό, βοήθησε στην 
οικοδόμηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας στην 
Αγκόλα.  

« Στην αρχή, δεν υπήρχαν παρά μόνο δύο ψυχές, θυμάται 
ο Απόστολος Περιφερείας σε ηρεμία Μπρίνκμαν και, τρεις 
δεκαετίες αργότερα, περίπου 250 000 πρόσωπα ανήκουν 
στη Νεοαποστολική πίστη 

Δεν υπάρχει τίποτα το εκπληκτικό σε αυτό:  Οι 
πρωτοπόροι της Νεοαποστολικής Εκκλησίας, συνάντησαν 
πρόσωπα με βαθειά πίστη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
Αγκόλα βασίζεται σε μια μακρά χριστιανική παράδοση.  
Εδώ και 500 χρόνια, η Πορτογαλία αποίκησε και δίδαξε το 
Ευαγγέλιο σε αυτή τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Σιγά 
σιγά, κάθε χωρίο είδε να προικοδοτείται με περισσότερες 
από μία εκκλησίες. Η καθολική Εκκλησία επίσης, 
σημάδεψε τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η Νεοαποστολική πίστη έγινε επίσης δεκτή με ανοικτές 
αγκάλες. Έτσι ο Απόστολος Περιφερείας Μπρίνκμαν, 
αφηγείται ένα ταξίδι στα ανατολικά της Αγκόλα, τον 
Αύγουστο του 1985: «Όταν φτάσαμε στον προορισμό μας, 
τελέσαμε θείες λειτουργίας που η διάρκειά τους ήταν 
πολλές ώρες. Όλο και περισσότερο κόσμος, ερχόταν, 
άκουγε, βαπτιζόταν και λάμβανε την Αγία Σφράγιση.» 



25 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ community  01/2015  

 

 
 

 
 

■
 P

ho
to

s 
: É

N
A 

R
hé

na
ni

e-
du

-N
or

d-
W

es
tp

ha
lie

 

 
 
 

Φωτογραφία δεξιά: Ο Απόστολος Περιφερείας Ράινερ 
Στορκ συνοδευόμενος από τους Αποστόλους του 
πεδίου δραστηριότητάς του της Βόρειας Ρηνανίας –
Βεστφαλίας και της Αγκόλα.   

 

 
 
 

 
 

Φωτογραφία κάτω: Στιγμιότυπα από την 
συνάντηση των Αποστόλων στην Αγκόλα. 

 
 
 

Ως εκ τούτου,  εκείνοι που επονομάζονται 
«υπεύθυνοι Απόστολοι», Μανουέλ 
Εντουάρντο Μπούτα, Ζοάο Ουανούκε 
Μισέλο και Αλφόνσο Αβελίνο, συντονίζουν 
τις εργασίες την Νεοαποστολικής Εκκλησίας 
στους κόλπους των περιφερειών της χώρας.  
Σήμερα, 15 Απόστολοι και 10 επίσκοποι 
εξυπηρετούν τους Νεοαποστολικούς 
χριστιανούς μέσα στις περισσότερες από  de 
2200 κοινότητες της χώρας. Και η ανάπτυξη 
συνεχίζεται. 

 

 
 
 

Εμπόδια και κίνδυνοι 
Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο παγίδες: «Τα σύνορα ήταν 
αδιάβατα· μέχρι το 2002, ο εμφύλιος πόλεμος καθόριζε 
την καθημερινότητα.» Παρά τις χαοτικές καταστάσεις, ο 
Μανουέλ Εντουάρντο Μπούτα, τότε ευαγγελιστής περιφε-
ρείας, κατάφερε να αποκτήσει δύο αεροπορικά εισιτήρια. 
Ο δρόμος προς τους μελλοντικούς αδελφούς και αδελφές 
ήταν πλέον ελεύθερος. 

Ήταν μια περίοδος, όχι μόνο πλούσια σε γεγονότα, αλλά 
επίσης γεμάτη κινδύνους: Έτσι,  για παράδειγμα,  τον 
Αύγουστο του  1989, στα βόρεια της χώρας,  ο Απόστολος 
Μπρίνκμαν και τέσσερις άλλοι αδελφοί υπηρεσίας έπεσαν  
σε μια ενέδρα των επαναστατών. Στην ενέδρα αυτή ο 
Σουκάμι Λάντου Ρόνσαρντ, ο πρώτος αυτόχθονας 
Απόστολος της Αγκόλα, τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που 
τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.  

 
Η πρόοδος στην Αγκόλα 
Ωστόσο, η οδυνηρή αυτή απώλεια δεν αποθάρρυνε τους 
αδελφούς υπηρεσίας στην επί τόπου εργασία τους. Ο αριθ-
μός των κοινοτήτων και των μελών της Εκκλησίας, δεν 
σταμάτησε να αυξάνει. Το  2005,  έπρεπε ακόμη να δημι-
ουργηθεί ένα επιπλέον επίπεδο διαχείρισης στην Αγκόλα. 

Ένας αναπληρωτής Απόστολος Περιφε-
ρείας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του 
Κατά συνέπεια, είχε φτάσει πλέον ο καιρός για να περά-
σουμε στο επόμενο βήμα: Στις 22 Φεβρουαρίου, ο Πρωτα-
πόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, υπηρετώντας στην Λουάντα, 
την πρωτεύουσα, τοποθέτησε σε υπηρεσία για την Αγκόλα 
ένα αναπληρωτή Απόστολο Περιφερείας. Σύμφωνα με τον 
σημερινό Απόστολο Περιφερείας  ο κατάλληλος άνθρωπος 
για την θέση αυτή, ήταν ο Απόστολος Μισέλο: «Διαθέτει 
μια καλή άποψη της συνολικής κατάστασης στη χώρα και 
είναι ένας εξαίρετος ποιμένας. Ταπεινός, γνωρίζει πολύ 
καλά τι θέλει.» 
 «Επιπλέον, οι ορίζοντές του ξεπερνούν τα σύνορα της 
χώρας», πρόσθεσε ο Απόστολος Περιφερείας σε ηρεμία 
Μπρίνκμαν: «Μαθαίνετε Αγγλικά!» είχε ενθαρρύνει άλλοτε 
τους αδελφούς της Αγκόλα, πορτογαλόφωνης χώρας. «Ο 
μόνος που το είχε κάνει, ήταν ο Ζοάο Ουανούκε Μισέλο». 
Αυτό του επέτρεψε να ενσωματωθεί στην Ομάδα 
Εργασίας «Αφρική» και σε άλλες ομάδες εργασίας 
παγκόσμιας σύνθεσης. 
 «Η εγκατάστασή του στην υπηρεσία του αναπληρωτή 
Αποστόλου Περιφερείας είναι μια λογική απόφαση για την 
Εκκλησία της Αγκόλα, που δεν σταματά να αυξάνει», 
υπογράμμισε ο Απόστολος Περιφερείας Ράινερ Στορκ:: 
«Ο Απόστολος Μισέλο είναι λιγότερο από  50  ετών. Είναι 
μια μακροπρόθεσμη απόφαση.» 
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Ποικιλομορφία θρησκευτικών ομο-
λογιών κάτω από την ίδια στέγη 

 
 
Η επίσκεψη του Πρωταποστόλου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον περασμένο Ιανουά-
ριο, ήταν ένα προμήνυμα ποικιλομορφίας: πολλά έθνη συγκατοικούν στην ίδια κοινότητα 
και πολλές θρησκευτικές ομολογίες, συστεγάζονται κάτω από την ίδια στέγη.  

 
 

Η επίνεια πόλη στην οποία  ο Ζαν Λυκ Σνάιντερ τέλεσε 
την πρώτη του θεία λειτουργία με την ιδιότητά του ως 
Πρωταπόστολος  στις χώρες του Κόλπου είναι το Ζεμπέλ 
Αλί. Οι χώρες αυτές εξυπηρετούνται από τον Απόστολο 
Περιφερείας Μάικλ Έριχ. Από τα τέλη της δεκαετίας του 
εβδομήντα, αυτό το παράκτιο μικρό χωριό έγινε ένας από 
τους δέκα μεγαλύτερους τόπους μεταφόρτωσης 
εμπορευματοκιβωτίων του κόσμου και σήμερα θεωρείται 
το μεγαλύτερο εξ ολοκλήρου τεχνητό λιμάνι. «Ζεμπέλ»  
(γράφεται και «Ντζαμπάλ») σημαίνει «βουνό», «Αλί» 
σημαίνει «μεγάλο, εξαιρετικό». 
 
Περισσότεροι από 130 000  άνθρωποι εργάζονται στην 
ομώνυμη περιοχή ελεύθερου εμπορίου. Ένα μεγάλο μέρος 
από αυτούς είναι μετανάστες εργάτες, όπως εξ άλλου και 
στο Ντουμπάι και στα άλλα Εμιράτα, μας μαθαίνει ο 
επίσκοπος σε ηρεμία Ρολφ Λούντβιχ. Μέχρι πρόσφατα, 
εξασφάλιζε την ποιμαντική εργασία για τους 
Νεοαποστολικούς πιστούς της περιοχής του Κόλπου και 
γνωρίζει καλά την τοπική κατάσταση.  
 
Οι Νεοαποστολικές κοινότητες συντίθενται από μετανά-
στες εργαζόμενους που αποκαλούνται «εκπατρισμένοι», 
δηλώνει ο επίσκοπος: ένα μεγάλο μέρος των αδελφών μας 
προέρχονται από το Πακιστάν· εργάζονται τακτικά στην 
οικοδομική βιομηχανία, συχνά χωρίς την οικογένειά τους 
και αποστέλλουν το μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισο-
δήματός  τους, που  είναι πολύ κάτω από τα 1000€ στους 

οικείους τους. Η γλώσσα των θείων λειτουργιών γι’ 
αυτούς, είναι η Ουρντού. Ένα άλλο μέρος αποτελείται από 
υπαλλήλους διαχείρισης,  τις περισσότερες φορές από τη 
Νότια Αφρική, αλλά επίσης και από την Αμερική, τον 
Καναδά και την Γερμανία. 
 
Ο Ρολφ Λούντβιχ αναφέρει ότι και οι δύο ομάδες έχουν 
από κοινού σχετικά αυστηρούς όρους εργασίας. Οι άδειες 
παραμονής χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την 
διάρκεια των συμβάσεων εργασίας τους, που μπορούν να 
τερματιστούν ανά πάσα στιγμή και μόνο με την 
προειδοποίηση μερικών εβδομάδων. Αυτός είναι ο λόγος 
που η σύνθεση των κοινοτήτων αλλάζει σχετικά συχνά. 
Η τοπική αγγλόφωνη κοινότητα δεν ήταν η μόνη προσκε-
κλημένη στην θεία λειτουργία της 16ης Ιανουαρίου στο 
Ζεμπέλ Αλί: καλεσμένες επίσης ήταν και οι άλλες 
τέσσερις κοινότητες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι και Σαρζάχ, καθώς και εκείνες 
των γειτονικών κρατών του Κόλπου: του Ομάν,  του 
Κατάρ, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Είναι ακριβώς για 
τους πιστούς των χωρών αυτών που ήταν δύσκολο να 
κάνουν το ταξίδι αυτό: όφειλαν να το πραγματοποιήσουν 
με αεροπλάνο και ανάλογα με την χώρα προέλευσής τους, 
η απόκτηση της βίζας τους μπορεί να ήταν προβληματική. 
 
Έτσι για παράδειγμα, μόνον οι καθοδηγητές των 
κοινοτήτων του Ομάν και λιγότεροι από τους μισούς 
αδελφούς και αδελφές του Μπαχρέιν,  μπορούσαν να είναι 
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Καταστροφικές πλημμύρες στο Μαλάουι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

1| Η μικτή χορωδία τραγουδά 
κατά την θεία λειτουργία 

2| Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ  
Σνάιντερ στο βήμα 

3| Πιστοί ποζάρουν για μια ομαδική 
φωτογραφία με τον 
Πρωταπόστολο Σνάιντερ. 

4| Από αριστερά: Ο Απόστολος 
Περιφερείας Μάικλ Έριχ  
(Νότια Γερμανία) και ο 

4 Πρωταπόστολος Σνάιντερ.  
 

 
 

παρόντες. Από την άλλη, οι κοινότητες του Κουβέιτ και 
του Κατάρ, ήσαν πρακτικά πλήρεις. Η θεία λειτουργία 
τελέστηκε στα αγγλικά με μετάφραση στα ουρντού, την 
εθνική γλώσσα του Πακιστάν.  
Για να επιτραπεί στους αδελφούς και στις αδελφές να 
μεταβούν επί τόπου, η θεία λειτουργία τελέστηκε μια Πα-
ρασκευή, που είναι επίσημη αργία στην μουσουλμανική 
αυτή χώρα. Η Κυριακή είναι μια εργάσιμη ημέρα, εξηγεί ο 
Ρολφ Λούντβιχ. Ακόμη και αν οι χριστιανοί είναι μια 
μειονότητα, αντιμετωπίζονται με σεβασμό, καθώς και στα 
μέλη άλλων θρησκειών και τους παρέχεται η δυνατότητα 
να ασκούν την πίστη τους. Ωστόσο, όπως και στις άλλες 
μουσουλμανικές χώρες, απαγορεύονται οι δραστηριότητες 
για την διάδοση του Ευαγγελίου. 

Η Νεοαποστολική Εκκλησία δεν διαθέτει ένα δικό της λα-
τρευτικό κτίριο στα Εμιράτα. Γι’ αυτό και η θεία λειτουρ-
γία στο Ζεμπέλ Αλί, τελέστηκε στον περίβολο της Αγγλι-
κανικής Εκκλησίας. Από την εποχή που ήταν βρετανικό 
προτεκτοράτο, έχει την εξουσία να κατασκευάζει και να 
διατηρεί τις δικές της εκκλησίες. Έτσι λοιπόν, για την θεία 
λειτουργία της 16ης  Ιανουαρίου, νοικιάστηκε μια αίθουσα 
στη «Εκκλησία του Χριστού του Ζεμπέλ Αλί». 
Έτσι η Νεοαποστολική Εκκλησία συστεγάζεται με περίπου 
30 ομολογίες πίστη που προέρχονται από περίπου 15 
χώρες και τελούν τις υπηρεσίες τους κάτω από την ίδια 
στέγη, Κάθε κοινότητα διαθέτει μια ντουλάπα που 
περιέχει τα απαραίτητα υλικά για την τέλεση της λατρείας 
της. Κάποιες φορές οι διαφορετικές θρησκείες 
χρησιμοποιούν εκ περιτροπής από τις 6:00 έως τις 22:00 
τις διάφορες αίθουσες. « Μπορεί έτσι να συμβεί σε 
διάφορα μέρη της περιοχής του Κόλπου, να 
συναθροίζονται μέχρι και 30 000  χριστιανοί διαφόρων 
ονομασιών που ενώνονται σε ένα τέτοιο θρησκευτικό 
συγκρότημα», αφηγείται ο επίσκοπος. 

 
 
 
 
 
Σχεδόν αγνοούμενοι από τον υπόλοιπο κόσμο, η 
κάτοικοι του Νότου του Μαλάουι υποφέρουν από τις 
συνέπειες των καταστροφικών πλημμυρών. Εκατοντά-
δες χιλιάδες έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. 
Πλάι στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, οι Νέοαπο- 
στολικοί οργανισμοί βοήθειας, NAK-karitativ και Ίδρυ-
μα Henwood δεσμεύτηκαν επί τόπου. Περισσότερο 
από το μισό της χώρας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Τριάντα από τις εκκλησίες μας κατασ-
τράφηκαν ολοσχερώς. Χιλιάδες πιστών ζουν σε προ-
σωρινά στρατόπεδα. Το Μαλάουι αριθμεί 17 εκατομ-
μύρια κατοίκους από τους οποίους τα 83% δηλώνουν 
ότι είναι χριστιανοί.  
 
Βίαιες διαμαρτυρίες στο Νίγηρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά τις βίαιες διαμαρτυρίες, κάπου εκατό εκκλησίας 
χτυπήθηκαν ή καταστράφηκαν καθώς και πολλά σχολεία 
και κατοικίες που ανήκουν σε χριστιανούς. Υπήρξαν και 
πολλοί νεκροί. Κατόπιν αιτήματος του Αποστόλου 
Περιφερείας Μπερντ Κομπερστάιν (Έσση, Γερμανία), η 
τέλεση των θείων λειτουργιών προσωρινά αναστάλθηκε, 
με σκοπό να προστατευθούν οι αδελφοί και οι αδελφές 
μας από πιθανά βίαια γεγονότα. Και η Καθολική Εκκλησία 
έλαβε παρόμοια μέτρα. 
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Βλέποντας την Εκκλησία 
στο σύνολό της 

 
 

Η Νεοαποστολική Εκκλησία  έρχεται να λανσάρει ένα νέο μέσο: nac.today.  
Ένα άλλο μέσο: community, είναι στο στάδιο της εκκίνησης. Γιατί;  

Με ποιο σκοπό; Ο Πρωταπόστολος απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. 
 
 

■ Και μια ιστοσελίδα επιπλέον, χωρίς να ξεχνάμε το νέο 
περιοδικό για τα μέλη! Εδώ και λίγες ημέρες, η 
Νεοαποστολική Εκκλησία προικοδοτήθηκε με νέα 
εργαλεία επικοινωνίας που είναι το nac.today και η 
community. Εσείς ο ίδιος, τι κάνετε για να τα 
ανακαλύψετε; 

(Χαμόγελο) Ω, είναι απλό: τα μέσα αυτά αποτελούν μέρος 
της στρατηγικής μας για επικοινωνία.  Έχουμε αναδιαρ-
θρώσει τα εργαλεία μας για την καλύτερη επιβεβαίωση 
της ταυτότητάς τους. 

 

■   Γιατί χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πολλά κανάλια; 
Είναι πολύ ξεκάθαρο: Καθένα από αυτά τα κανάλια έχει 
τη δική του ταυτότητα, τα δικά του περιεχόμενα, τη δική 
του ομάδα στόχο. Παίρνουμε για παράδειγμα το nak.org: 
είναι το επίσημο όργανο, στο οποίο ανακοινώνονται οι 
επίσημες εκδόσεις. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό.  Κατόπιν 
έχουμε το  nac.today  που απευθύνεται στα μέλη της Εκ-
κλησίας, στοχεύοντας να παρουσιάσει την πολυμορφία της 

Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο.  Οι πληρο-
φορίες αυτές παρουσιάζονται με ένα δημοσιογραφικό ύφος. 
 
■  Εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν 

είναι σε μειονεκτική θέση από αυτή την πληθώρα των 
διαδικτυακών μέσων μαζικής ενημέρωσης; 

Μας πρέπει να θεωρήσουμε ότι το διαδίκτυο είναι ένα 
παγκόσμιο μέσο που μας επιτρέπει να αγγίξουμε γρήγορα 
και με το μικρότερο δυνατό κόστος πολλούς πιστούς.   
Εξάλλου, θα υπάρχει, εκτός από το περιοδικό Η Οικογένειά 
μας που είναι αφιερωμένο στους γερμανόφωνους, ένα 
καινούριο περιοδικό που προορίζεται για όλους: 
COMMUNITY. Προορισμένο για τα μέλη της Εκκλησίας, 
θα διανέμεται σε πολλές χώρες του κόσμου και σε διάφορες 
γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. 
 
■ Γιατί αρπάξατε σώμα με σώμα την προβληματική της 

επικοινωνίας ήδη από την αρχή της άσκησης των 
καθηκόντων σας; 

 
 

Φωτογραφία αριστερά: Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ 
ανακαλύπτει την ιστοσελίδα nac.today 

 
Φωτογραφία κάτω: Ο Απόστολος Περιφερείας Λέοναρντ Κολμπ 
και οι αντίστοιχοι των ΗΠΑ, συναντούν την ομάδα «Υπηρεσίες 
επικοινωνίας της Διεθνούς Νεοαποστολικής Εκκλησίας». 
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Χειμερινή ημέρα νεολαίας στην 
Κορέα

Σήμερα η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας· και σε μας 
επίσης, οφείλει να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην 
υπηρεσία του συντονισμού και της παγκοσμιοποίησης των 
συναλλαγών. Είναι ένα μέσον που θα μας επιτρέψει 
κυρίως να προωθήσουμε την ενότητα της διδασκαλίας και 
την αμοιβαία ανακάλυψη των διαφόρων πολιτισμών στους 
οποίους ανήκουν τα μέλη μας.   

 
■   Ποιοι είναι οι στόχοι σας; 
Η Εκκλησία μας έχει μια διεθνή διάσταση, κάτι που δεν 
διευκολύνει τα πράγματα για ορισμένες ερωτήσεις που 
μας τίθενται. Ωστόσο,  χάρη στις πληροφορίες που προέρ-
χονται από άλλες χώρες, μπορούμε να μάθουμε να γνωρί-
ζουμε καλύτερα τους αδελφούς και τις αδελφές μας, καθώς 
και τις συνθήκες της ζωής τους και να κατανοήσουμε κα-
λύτερα τις ανάγκες τους. Ένας άλλος στόχος είναι να δεί-
ξουμε ότι η Νεοαποστολική Εκκλησία είναι μια ζωντανή 
κοινότητα, πολύπλευρη, χαρούμενη και χριστιανική.  

 
■   Πως θα επικοινωνεί η Εκκλησία; Ποιο θα είναι το 

ύφος της επικοινωνίας της; 
Είναι με χριστιανικό τρόπο που θέλουμε να επικοινωνούμε: 
με ειλικρίνεια, διαφάνεια και αμοιβαία εκτίμηση. Αυτό 
ισχύει για τον προσωπικό ατομικό διάλογο, για το να 
ζούμε μαζί στις κοινότητες, καθώς και για τις έντυπες 
εκδόσεις μας και εκείνες του διαδικτύου.  

 
■  Οι πιστοί θα μπορούν να φέρουν τη δική τους συμβολή 

σε αυτά τα νέα μέσα; 
Στις ημέρες μας, είναι ευρέως διαδεδομένη η συμμετοχή σε 
κοινωνικά δίκτυα.  Το δικό μας κοινωνικό δίκτυο: nac-
world.net  είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Σε αυτό οι πιστοί 
μπορούν με ησυχία και ηρεμία να έχουν ανταλλαγές σχε-
τικά με την πίστη τους. Και για το nac.today επίσης, έχουν 
προγραμματιστεί διάφορες δυνατότητες συμμετοχής. 

 
■   Οι σχεδιαστές των μέσων το γνωρίζουν καλά: Τα 

σχέδιά σας περιλαμβάνουν ένα μεγάλο όγκο εργασιών. 
Πως θα είστε σε θέση για να τις διαχειριστείτε; 

Θα ανατρέξουμε στις δικές μας πηγές που είναι ωστόσο 
ευκαιρίες: υπάρχουν πολλές δεξιότητες ανάμεσα στις τά-
ξεις μας. Διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο ανταποκριτών 
και μεταφραστών. Ενώνοντας και καθιστώντας αμοιβαίες 
τις δυνάμεις μας, θα επιτύχουμε, επειδή εργαζόμαστε με 
εμπιστοσύνη και μοιραζόμαστε την χαρά να είμαστε στην 
υπηρεσία των αδελφών μας, για να εκπληρώσουμε 
σημαντικές υποθέσεις.  

 
■   Και ποια θα είναι η προσωπική σας συμβολή; 
(Γέλιο) Είναι μια καλή ερώτηση: Πρώτα απ’ όλα, ρώτησα 
τον εαυτό  μου με το μήνυμά μου για τον καινούριο χρόνο, 
το πρώτο ορόσημο του  nac.today.  Εξ άλλου, τη στιγμή 
αυτή βρισκόμαστε σε μια συνέντευξη. Θεωρώ ότι το πρω-
ταρχικό μου καθήκον  συνίσταται στο να δημιουργηθούν 
οι γενικές συνθήκες έτσι ώστε, ένας όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερος αριθμός πιστών να μπορεί να διαθέτει ένα μέσο 
κατάλληλο για τις δικές του ανάγκες.  Ακόμη κι αν δεν 
είναι ένα καθημερινό καθήκον, σίγουρα θα συνεχίζω να 
δίνω τον ένα ή τον άλλο παλμό στον επερχόμενο καιρό… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην Κορέα, οι νέοι αδελφοί και αδελφές μας, είχαν 
την ευκαιρία να ζήσουν μέσα στον χρόνο, δύο 
ημέρες νεολαίας, την μία το καλοκαίρι και την άλλη το 
χειμώνα. Τον περασμένο Ιανουάριο, οι καθοδηγητές 
κοινότητας και οι νέοι ενώθηκαν για την χειμερινή συ-
νάντησή τους, διάρκειας δύο ημερών και κάτω από 
το σύνθημα: «Είμαι ένα παιδί του Θεού.» Μοιρα-
σμένοι σε μικρές ομάδες, οι νέοι συζήτησαν με τον 
επίσκοπο Γιανγκ και τους ευαγγελιστές περιφερείας 
Λη και Τσα θέματα σχετικά με την πίστη τους.  
 
 
Πρώτο εργαστήριο για διευθυντές 
χορωδίας στην Ινδονησία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο τέλος Ιανουαρίου, 67 διευθυντές χορωδίας που 
δραστηριοποιούνται στις κοινότητες της Ινδονησίας, 
της Μαλαισίας και των Φιλιππίνων συγκεντρώθηκαν 
στη Σουραμπάγια, με την ευκαιρία του πρώτου 
εργαστηρίου διεύθυνσης χορωδιών Η διήμερη αυτή 
συνάντηση συντονίστηκε από τον Τομυάντο 
Καντισαπούτρα, ένα διευθυντή χορωδίας που έχει 
κερδίσει πολλές διεθνείς διακρίσεις. Την Κυριακή, 
στην κοινότητα της Σουραμπάγια, μετά την θεία 
λειτουργία, η τοπική χορωδία και το σύνολο Ελιάτα 
μια υπερθρησκευτική χριστιανική ομάδα έδωσε μια 
συναυλία. Το μουσικό σαββατοκύριακο ολοκληρώ-
θηκε με τις νότες του «Αλληλούια» του Ζωρζ Φρίν-
τριχ Χέντελ, στη διεθνή του έκδοση. Περίπου 61 000 
αδελφοί και αδελφές ζουν στην Ινδονησία, στην 
Μαλαισία και στις Φιλιππίνες.  
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Μια θρησκευτική συνάντηση 
με πρόθεση να γίνει σήμα 

 
Ήταν μια ασυνήθιστη συνεδρίαση σε μια ιδιαίτερη στιγμή: η Νεοαποστολική Εκκλησία 
του Λουξεμβούργου υποδέχθηκε υψηλόβαθμους κληρικούς διαφορετικών θρησκειών, 

με την ευκαιρία της άφιξης του Πρωταποστόλου, στις 11 Ιανουαρίου 2015. 
 
 

Ήταν μια ασυνήθιστη συνεδρίαση σε μια ιδιαίτερη 
στιγμή: η Νεοαποστολική Εκκλησία του Λουξεμβούργου 
υποδέχθηκε υψηλόβαθμους κληρικούς διαφορετικών 
θρησκειών, με την ευκαιρία της άφιξης του 
Πρωταποστόλου, στις 11 Ιανουαρίου 2015. 
Ήδη πριν από την θεία λειτουργία, οι επίτιμοι καλεσμένοι 
είχαν ένα ξεχωριστό προσωπικό καλωσόρισμα. Μεταξύ 
τους, ήταν κυρίως ο Αλαίν Νακάς, αρχιραβίνος του 
ισραηλιτικού εκκλησιαστικού συμβουλίου του 
Λουξεμβούργου,  Ο Ζαν Λυκ Κάρλεσκιντ, αντιπρόεδρος 
της μουσουλμανικής κοινότητας του μεγάλου Δουκάτου, 
ο Ζούτα Μπαγιανί, πρόεδρος της κοινότητας των Μπαχάι. 
Η Καθολική Εκκλησία εκπροσωπήθηκε από τον Τεό 
Πεπορτέ, αντιπρόσωπο του αρχιεπισκόπου Κριστιάν 
Ντεσκούπ, γενικό γραμματέα της αρχιεπισκοπής και 
Γουίλυ Φουκς, γενικό γραμματέα της ομοσπονδίας 
καθολικών· όσο για τον επίσκοπο Αντάμα Ουεντραόγκο 
και τον διάκονο Φερνάντ Ζιλς, εκείνοι αντιπροσώπευαν 
την Ευαγγελικά Συμμαχία του Λουξεμβούργου.  

Για τη συμμετοχή τους στην θεία λειτουργία, υπήρχε μια 
ρητή πρόσκληση, αποτέλεσμα μιας καλής συνεργασίας σε 
πολιτικό επίπεδο κατά την διάρκεια των προηγούμενων 
μηνών. Αυτή είναι η απάντηση που δόθηκε από τον 
Απόστολο Κλέμεντ Χεκ, υπεύθυνο για την Εκκλησία του 
Λουξεμβούργου, στις ερωτήσεις της σύνταξης του 
περιοδικού. Η κυβέρνηση της χώρας διαπραγματεύεται με 
τις Εκκλησίες τις πλήρεις λεπτομέρειες ενός αυστηρότερου 
διαχωρισμού μεταξύ κράτους και θρησκειών. Η συζήτηση 

 

επικεντρώθηκε κυρίως σε ότι αφορά τις κρατικές 
συμβάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις 
σχετικά με την οικονομική στήριξη.  
Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των διαφόρων ομολογιών 
πίστης, έχουν ισχυρά στοιχεία για την μεταρρύθμιση των 
θρησκευτικών μαθημάτων, όπως αυτά παρέχονται στα 
σχολεία μέχρι τώρα. Υπερασπίζονται την ιδέα ενός 
μαθήματος θρησκευτικών όπου, εκτός από μια ουδέτερη 
θρησκευτική ηθική, θα μετέδιδε επίσης τις γνώσεις 
σχετικά με τις διάφορες ομολογίες πίστης.  Η Νεοαποστο-
λική Εκκλησία  αποτελεί μέρος εκείνων που έχουν 
υπογράψει  μια σχετική πρόταση υπ’ όψη της κυβέρνησης. 
Οι προκαταρκτικές συζητήσεις επέτρεψαν να γνωριστούμε 
καλύτερα μεταξύ μας, αναφέρει ο Απόστολος Χεκ, απ’ 
όπου και η σκέψη να προσκαλέσει τους εκπροσώπους να 
συμμετάσχουν στην θεία λειτουργία του Πρωταποστόλου.  

Αυτό που κανείς  μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε 
διαισθανθεί,  ήταν ότι αυτή η ιδιαίτερη επικαιρότητα θα 
ήταν ταυτόχρονη με αυτή τη συνάντηση: στις 7  
Ιανουαρίου, ήτοι μερικές ημέρες πριν από την θεία 
λειτουργία, ισλαμιστές τρομοκράτες επιτέθηκαν στα 
γραφεία μιας σατυρικής εφημερίδας και σε ένα εβραϊκό 
κατάστημα στο Παρίσι, σκοτώνοντας έτσι, 16  πρόσωπα.  
Όμως,  την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ακριβώς, εκατομμύρια 
άνθρωποι, πιστοί διαφόρων θρησκειών,  διαδήλωσαν όλοι 
μαζί, ενάντια στην τρομοκρατία και την ξενοφοβία.  

Με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα, ο Πρωταπόστολος 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ, έδωσε μια ιδιαίτερη 
σημασία στην παρουσία των επίτιμων 
καλεσμένων. Το υπογράμμισε μετά την θεία 
λειτουργία, συναντώντας τους με τη σειρά 
του. Τους ευχαρίστησε για την  παρουσία 
τους και επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη της 
Εκκλησίας μας για όλα τα θύματα του 
ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, είτε αυτά 
είναι Εβραίοι, ή μουσουλμάνοι ή χριστιανοί. 
 

 
Ο Απόστολος Κλέμεντ Χεκ (1ος από αριστερά), ο 
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ(7ος από 
αριστερά) και ο Απόστολος Περιφερείας 
Μπερντ Κομπερστάιν (3ος από δεξιά) μαζί με 
τους επίτιμους καλεσμένους, μετά την θεία 
λειτουργία. 
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Κάνοντας εικόνα την 
«χαρά εν Χριστώ».  

 
 
«Η χαρά εν Χριστώ»: αυτό είναι, για τη Νεοαποστολική Εκκλησίας, το σύνθημα για το έτος 
2015. Σχετικά με αυτό το θέμα, ο Πρωταπόστολος αναπτύσσει τις σκέψεις του κατά τις θείες 
λειτουργίες. Εδώ είναι μια πρόταση για μια κοινή πρωτοβουλία: Εικονογραφείστε τη χαρά! 

 
 
 

Το σύνθημα του έτους 2015 είναι πολύπλευρο. Στο 
μήνυμά του για τον καινούριο χρόνο, ο Πρωταπόστολος  
Ζαν Λυκ Σνάιντερ ανέφερε τέσσερα σημεία, σύμφωνα με 
τα οποία η «χαρά εν Χριστώ» περικλείει κυρίως τη χαρά 
που προσφέρει η σωτηρία από τον Χριστό, η χαρά που 
νοιώθουμε στην κοινωνία των χριστιανών, η χαρά που μας 
προσφέρει το γεγονός να υπηρετούμε σύμφωνα με το πα-  
ράδειγμα του Κυρίου, η χαρά που 
είναι το αποτέλεσμα των δωρεών 
και των δυνάμεων που μας 
χορηγούνται καθημερινά.  
Κατά την διάρκεια της θείας 
λειτουργίας της Πρωτοχρονιάς 
που τέλεσε στο Έρνε-Βάνε-Έικελ, 
(Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, 
Γερμανία), ανάπτυξε τις δύο με 
λεπτομέρειες: Η χαρά που 
προσφέρει η σωτηρία από τον 
Χριστό, τρέφεται έτσι με την 
βεβαιότητα ότι, τελικά και σε 
κάθε περίπτωση, η καλοσύνη του 
Θεού θα νικήσει το κακό, τη 
δυνατότητα να γίνουμε παρόμοιοι 
με τον Χριστό, τις μικρές και τις 
μεγάλες νίκες που μπορούμε να 
κερδίσουμε εργαζόμενοι στο μαζί 
και μέσα στο Πνεύμα του Θεού. 
Η κοινωνία που ενώνει τους 
χριστιανούς είναι επίσης μια πηγή  
δυνάμεων, είπε ο Πρωταπόστολος, με την προϋπόθεση 
ότι, κατανοούμε την Εκκλησία, την κοινότητα, όπως μια 
κοινότητα εργασίας,  στοχεύοντας στην αναμονή του 
αυτού σκοπού, που τον είδαμε μέσα στο βάπτισμα, στην 
Αγία Σφράγιση, την επικύρωση, την χειροτονία, τη 
απόφαση που λαμβάνεται από μια ψυχή: «Ναι, θέλω να 
γίνω χριστιανός. Ναι, θέλω να υπηρετώ τον Ιησού 
Χριστό.» και ότι η νίκη μας θα είναι μια «ομαδική νίκη», 
επιτυγχάνοντας τη διαφύλαξη της ενότητάς μας πέρα από 
όλες τις προσωπικές και πολιτισμικές διαφορές μας.  
Ήδη από τώρα είναι εδώ, τόσες ωθήσεις που δεν ζητούν 
παρά να ερμηνευθούν σε δράση. Για το σκοπό αυτό, είναι 
χρήσιμο κάποιες φορές να κάνουμε κάποιες παρομοιώσεις: 
Ποιος είναι ο πίνακας, ποια είναι η αναπαράσταση που 
κάνω;  

Είναι ακριβώς σε αυτό που το περιοδικό μας καλεί το 
κοινό των αναγνωστών του: Εικονογραφείστε το σύνθημα 
της χρονιάς βάζοντας επί σκηνής την εικόνα των πιστών 
όλου του κόσμου.  Φωτογραφείστε, γυρίστε ένα μικρό 
βίντεο κλιπ, βάλτε παιδιά να ζωγραφίσουν, ή ακόμη, 
αποδείξατε τη δική σας δημιουργικότητα, αφήνοντας να 
οδηγηθείτε, καλύτερα να εμπνευστείτε, από τη σκέψη: «Η  

χαρά εν Χριστώ με παρακινεί, 
επειδή…» ή «Η χαρά εν Χριστώ 
με παρακινεί, όταν…» 
Στη συνέχεια να μας αποστείλετε 
τα αριστουργήματά σας! Θα δη-
μοσιεύσουμε τις καλύτερες ιδέες 
στο διαδικτυακό πληροφοριακό 
μας περιοδικό nac.today κατά την 
διάρκεια του έτους. Ωστόσο η 
δράση αυτή απαιτεί τον σεβασμό 
ορισμένων κανόνων: Αν μας 
αποστείλετε κάτι, η αποστολή σας 
αυτή περιλαμβάνει το ότι συμφω-
νείτε να δημοσιευθεί. Γράψτε μας 
το όνομά σας, την ηλικία σας και 
την κοινότητα στην οποία είστε 
μέλος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
φωτογραφημένα πρόσωπα 
συμφωνούν για τη δημοσίευση 
των φωτογραφιών τους. Για 
λόγους ασφαλείας να ερωτηθούν 
συγκεκριμένα. 

Μη μας αποστέλλετε φωτογραφίες ή δημιουργικά 
επιτεύγματα για τα οποία δεν έχετε ρητή έγκριση για 
δημοσίευση. Δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε ξένα έργα, 
για παράδειγμα πράγματα που εμφανίζονται στο 
διαδίκτυο. Και τώρα στο έργο με χαρά! Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τη σύνταξη, είτε με e-mail   στη 
διεύθυνση:  info@nac.today   η με το ταχυδρομείο στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: 
Σύνταξη community: Verlag Friedrich Bischoff GmbH 
Gutleutstraße 298 - 60327 Frankfurt/Main, Deutschland 
 
Μετάφραση στα Ελληνικά: Δελατόλας Ελευθέριος 
Εκτύπωση: www.print-time.gr

mailto:info@nac.today
http://www.print-time.gr/


 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσεχώς 
 

24 Μαΐου 2015 
Πεντηκοστή 
Λουσάκα (Ζάμπια) 
 
 
Φωτογραφία: Πεντηκοστή 2014 στη Γερμανία 
 
 
 

Διεθνής Νεοαποστολική 
 Εκκλησία 
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