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Η ελπίδα στην 

επιστροφή του Ιησού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διεθνής Νεοαποστολική 

Εκκλησία 

 
Κύριο άρθρο 

Η πνευματική σταθερότητα ! 

 
Θεία λειτουργία 

Χριστός – το μέλλον μας ! 

 
Διδασκαλία: 

Το τέλος της ανθρώπινης ζωής ! 
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3 Η πνευματική σταθερότητα ! 

 

■ Θεία λειτουργία 
4 Χριστός – το μέλλον μας ! 

 
■ Επίσκεψη στην Αμερική 

10 Περισσότερο το 
θέλημα από την 
υπακοή ! 

 

■ Επίσκεψη στην Αφρική 
12 Παλαιά Δημιουργία – Νέα 

Δημιουργία: Μια ζωή σε 
αντίφαση ! 

 

■ Επίσκεψη στην 
Ωκεανία 
14 Διηγούμαστε τα μεγάλα 

πράγματα που κάνει ο Θεός 
για εμάς ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

■ Χώρος για τα παιδιά 
16 Η μεταστροφή του Σαούλ 

18 Στο σπίτι του Δαυίδ στο Εξού  
(Βραζιλία) 

■ Διδασκαλία 
20 Το τέλος της ανθρώπινης ζωής ! 

 

■ Νέα από όλο τον κόσμο 
24 Μια Εκκλησία χωρίς σύνορα και 

χωρίς τείχη ! 

26 Αλλαγές στον κύκλο των       

Αποστόλων ! 

28 Σε αναζήτηση κοινοτήτων ! 

30 nak.org – Ο ιστότοπος της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας ! 

31 Διεθνή μέσα ενημέρωσης ! 

32 Νέα από την Ελλάδα ! 
 
                            
 
 
 

                          ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 
Δημητρίου Ράλλη 47, ΜΑΡΟΥΣΙ 

Τηλ.: 210 6142 071 - 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 10 π.μ. 
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 

Ανακρέοντος 1 και Στησιχόρου, Μπεντεβή 
Τηλ.: 697 7140 600 

Θεία Λειτουργία, Κυριακή 11:00 π.μ. 
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Διονυσίου Κυκκότη 24 

4043 Γερμασόγεια Λεμεσού 
Κυριακή 10:00 π.μ. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι

 
 
 
 
 
 

■ Φωτογραφία εξωφύλλου: Oliver Rütten (Φωτογραφία 
Αρχείου, η Διοίκηση της Εκκλησίας στη Ζυρίχη, 11.2018) 

■ Φωτογραφία επάνω: Στιγμιότυπο από τον εορτασμό των 25 χρόνων γάμου,  

του επισκόπου μας Αράμ Φεστζιάν 
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Η πνευματική 
σταθερότητα 

 

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, 

Στο δεύτερο άρθρο της Ομολογίας της πίστης μας, 
ομολογούμε την πίστη μας στον Υιό του Θεού:  

«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». 

Αυτή η ομολογία πίστης μας συνοδεύει σε όλη τη 
διάρκεια της ζωή μας· αποτελεί το περιεχόμενο των 
θείων λειτουργιών μας και των συνομιλιών μας. Είναι 
επίσης η έκφραση της σχέσης μας με τον Θεό και της 
διαβεβαίωσης και της ζωντανής ελπίδας που έχουμε. 
Συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες της 
πίστης μας. Αυτοί μας εξασφαλίζουν την πνευματική 
σταθερότητα για όλο τον χρόνο: 

■ Ο Ιησού με αγαπά! Απέδειξε την αγάπη του: 
Πέθανε για σένα και για μένα. 

■ Ο Ιησούς είναι ο ισχυρότερος! Κατέχει όλες τις 
δυνάμεις. Υπερνίκησε την αμαρτία, τον θάνατο 
και την κόλαση. 

■ Ο Ιησούς θα επιστρέψει! Έρχεται σύντομα – για 
τη σωτηρία μας, για την λύτρωσή μας. 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αυτοί οι τρεις 
πυλώνες μας δίνουν τον προσανατολισμό και τη 
σταθερότητα στη ζωή μας – ακόμη και αν κλονίζεται 
μερικές φορές, ακόμη και αν ο άνεμος φυσά με βία 
στο πρόσωπό μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Και κατά το έτος 2021, επίσης, παραμένουμε 
αποφασισμένοι: Προσανατολιζόμαστε στον Ιησού 
Χριστό. Θέλουμε να συμμορφωνόμαστε με το 
θέλημα του Θεού. Επαληθεύουμε ακατάπαυστα ότι 
τα πάντα στη ζωή μας είναι σε συμφωνία με τον 
Ιησού Χριστό. Και στην περίπτωση που δεν 
συμβαίνει αυτό, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα 
και κάνουμε τις αναγκαίες διορθώσεις. 

Ο Κύριος έρχεται σύντομα ! Αυτή είναι η πίστη μας, 
η διαβεβαίωση και η αναμενόμενη χαρά μας.  

Σας απευθύνω τους πιο αδελφικούς χαιρετισμούς μου. 

 

 

Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
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 Χριστός – το μέλλον μας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εβραίους 12 : 1β-2α 

 

« Ας τρέχουμε με υπομονή  

τον αγώνα που είναι  

μπροστά μας· αποβλέποντας 

στον Ιησού, τον αρχηγό και 

τελειωτή τής πίστης! » 

Δεν ξέρω ποιος επέλεξε τον εισαγωγικό ύμνο, αλλά 
θα ήθελα να εκφράσω επίσης την ευγνωμοσύνη μου 
σχετικά με το θέμα αυτό. Παραδέχομαι ότι ήταν 
δύσκολο για μένα, να ψιθυρίσω απλά τον ύμνο και να 
μην τον ψάλω με δύναμη. Βρήκα τόσο όμορφη την 
σκέψη αυτή, που ο Κύριος συνεχίζει να κτίζει το 
Έργο του: «Πόσο θαυμάσιο! Ο Θεός μας κτίζει!». 
Αυτό είναι το πρόγραμμά του για τούτο τον καινούριο 
χρόνο. Επειδή είναι πολλά τα ερωτηματικά  που 
κρύβονται πίσω από αυτά που μας περιμένουν για 
εφέτος. Κανείς δεν το ξέρει αληθινά, αλλά μόνον ένα 
πράγμα είναι σίγουρο: Ο Κύριος έχει το πρόγραμμά 
του και το ακολουθεί. Και θα συνεχίσει επίσης το 
έργο του και το 2021. Το έχω πει ήδη για το 
περασμένο έτος, το επαναλαμβάνω σκόπιμα και 
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Στην κοινότητα Βίντετουρ  (Ελβετία) ο 

Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, την 

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, τέλεσε την 

πρώτη θεία λειτουργία για τον νέο χρόνο. 

Πολυαγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, 

θα επιθυμούσα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω την 
κοινότητα του Βίντετουρ, στο όνομα όλων των 
αδελφών της Βορειοανατολικής Γερμανίας, που μας 
υποδεχθήκατε σήμερα το πρωί, για να μπορέσω να 
τελέσω εδώ την θεία λειτουργία για τους αδελφούς 
και της αδελφές της Βορειοανατολικής Γερμανίας. 
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για αυτό τον χρόνο: Το 2021 είναι ένα βήμα στο 
σχέδιο σωτηρίας του Θεού μας. Αυτό ξεκίνησε μετά 
την πτώση στην αμαρτία και θα ολοκληρωθεί στη νέα 
Δημιουργία, όταν οι εξαγορασμένοι θα είναι κοντά 
στον Θεό και οι άνθρωποι, καθώς και η Δημιουργία 
θα είναι ακριβώς όπως το θέλει ο Θεός. Τότε θα 
υπάρχει η ειρήνη, η χαρά, η αγαλλίαση και η 
ευφροσύνη, επειδή όλα θα είναι εκ νέου, σύμφωνα με 
το θέλημα του Θεού. αυτός είναι ο σκοπός και ο 
στόχος του σχεδίου σωτηρίας του Θεού. 

Το επόμενο γεγονός σε αυτό το σχέδιο σωτηρίας 
είναι η επιστροφή του Ιησού Χριστού. Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει και 
θα πάρει μαζί του την Εκκλησία Νυμφία. Θέλει να 
την οδηγήσει σύντομα στην βασιλεία του, όπου όλα 
είναι όπως τα θέλει ο Θεός. Θα είμαστε τότε στη δόξα 
του Θεού. Αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτό είναι που 
αποφασίσαμε να κάνουμε: Θέλουμε να συμμετέχουμε 
στην επιστροφή του Ιησού Χριστού, γι’ αυτό και το 
σύνθημα για αυτό τον χρόνο είναι το ακόλουθο: 
«Χριστός  –  το μέλλον  μας». 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ένας Νεοαποστολι-
κός χριστιανός δεν είναι ένας ονειροπόλος. Είμαστε 
γυναίκες και άνδρες της δράσης. Δεν ονειρευόμαστε, 
αλλά έχουμε θέσει ένα στόχο: Την επιστροφή του 
Ιησού Χριστού. Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτήν. 
Έχουμε ένα σχέδιο δράση που συνεχίζεται επίσης και 
το 2021. 

Το ότι προετοιμαζόμαστε για τον ερχομό του Ιησού 
Χριστού, σημαίνει ότι θέλουμε να γίνουμε όπως ο 
Θεός θέλει να είμαστε. Πρότυπό μας γι’ αυτό είναι ο 
Ιησούς Χριστός. Ήταν ο άνθρωπος που συμμορφωνό-
ταν πλήρως με το θέλημα του Θεού. Επειδή θέλουμε 
να εισέλθουμε στην βασιλεία του, οφείλουμε να 
γίνουμε όπως θέλει ο Θεός να είμαστε και γι’ αυτό 
προσανατολιζόμαστε προς τον άνθρωπο που ήταν 
σύμφωνος με το θέλημα του Θεού: τον Ιησού Χριστό. 
Αυτό είναι το σχέδιο της δράσης μας. Εδώ ισχύει 
επίσης: «Χριστός – το μέλλον μας». Θέλουμε να 
γίνουμε σαν αυτόν, για να μπορούμε να είμαστε εκεί 
που είναι κι αυτός.

Πιστεύουμε στην επιστροφή 
του Ιησού Χριστού και προ-
ετοιμαζόμαστε γι’ αυτήν. Και 
στους κόλπους της χριστιανο-
σύνης,  μας ρωτούν αν έχουμε 
ακόμη την τόλμη να κηρύτ-
τουμε την επιστροφή του 
Ιησού Χριστού. Ναι! Αυτό 
είναι μέρος της αποστολής 
μας. Γι’ αυτό  ο Ιησούς απέ-
στειλε τους Αποστόλους   του.

 

Ο Ιησούς δεν έκανε 
λάθος όταν σε 

κάλεσε. Ήξερε ότι 
μπορούσες να 

επιτύχεις! 

Στην Αγία Γραφή η προετοιμασία 
αυτή περιγράφεται συχνά με μια 
όμορφη εικόνα και προσεγγίζεται 
πολλές φορές, κάτω από πολλές 
απόψεις: Με την εικόνα ενός 
συναγωνισμού, ενός αγώνα. Ο 
χριστιανός αγωνίζεται, συμμετέ-
χει σε ένα διαγωνισμό. Το 
Πνεύμα του Θεού θέλει έτσι να 
δείξει ότι η προετοιμασία για την 
επιστροφή του Χριστού δεν είναι  

Ως πρεσβευτές του Ιησού  Χριστού, δεν μπορούν να 
κάνουν κάτι άλλο από το να ανακοινώνουν την 
επικείμενη επιστροφή του Χριστού. Πρόκειται για 
μια υπόσχεση του Θεού που είναι και παραμένει 
αληθινή! Δεν έχει σημασία πόσοι άνθρωποι την 
πιστεύουν. Η αλήθεια του Θεού δεν εξαρτάται από 
αυτό. Σκεφτείτε τον Κατακλυσμό! Σκεφτείτε την 
γέννηση του Μεσσία! Σκεφτείτε την Ανάσταση του 
Ιησού Χριστού! Πόσοι άνθρωποι τα είχαν πιστέψει 
όλα αυτά; Μια χούφτα. Αλλά αυτό δεν ενόχλησε τον 
Θεό. Τα υποσχέθηκε και τα έκανε πράξη. Αυτό ισχύει 
επίσης και για την επιστροφή του Χριστού. Ο 
Χριστός είναι το μέλλον μας. Θα έλθει και 
προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό. Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία. Πιστεύουμε σε αυτό. 

Πολλοί άνθρωποι λένε ότι πρόκειται για μια ιστορία 
που η Εκκλησία διηγείται στους πιστούς, για να τους 
κάνει να έχουν υπομονή και να κάνει πιο ανεκτό το 
παρόν τους: « Ω, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά! 
Αύριο θα είναι καλύτερα. Μείνετε μαζί μας και θα 
δείτε». Σίγουρα δεν είμαστε ονειροπόλοι που 
καταφεύγουν σε ένα όνειρο, όταν το παρόν, η 
πραγματικότητα, δεν τους ικανοποιεί. 

ένας υγιεινός περίπατος. Είναι τα πάντα εκτός από 
άνετος. Είναι ένας διαγωνισμός. Αυτό σημαίνει ότι 
απαιτεί προσπάθειες και δυνάμεις. Χρειάζεται ζήλο 
και κατανάλωση ενέργειας. Δεν αρκεί η εγγραφή και 
η συμμετοχή. Χρειάζονται προσπάθειες για να 
γίνουμε αυτό που θέλει ο Θεός να είμαστε. Απαιτείται 
προσπάθεια και εργασία για να συμμορφωθούμε με 
το θέλημα του Θεού. Είναι αυτό που ισχύει και για 
εφέτος. Οφείλουμε να εργαζόμαστε ασταμάτητα 
επάνω σε αυτό, που στις μέρες μας δεν είναι και τόσο 
αποδεκτό. Όλα πρέπει να είναι άνετα. Ωστόσο, ο 
ερχομός του Ιησού Χριστού δεν είναι άνετος. Είναι 
μια μάχη, ένας αγώνας. 

Σε ένα διαγωνισμό, υπάρχει επίσης και η πιθανότητα 
αποτυχίας. Σε ένα διαγωνισμό δεν κερδίζουν όλοι, 
αλλά μόνον ένας. Για να κερδίσουμε, για να λάβουμε 
το στέμμα της αιώνιας ζωής, θα πρέπει να επιμένουμε 
μέχρι το τέλος. Ακόμη μια φορά: Δεν αρκεί η εγγρα-
φή και η συμμετοχή. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να 
παλεύουμε, να εργαζόμαστε και να παράγουμε μέχρι 
το τέλος. Ότι και αν συμβεί. Όποιος εγκαταλείπει 
πριν το τέλος, χάνει. Δεν μπορεί να εκφραστεί πιο 
ξεκάθαρα, παρά μόνο μέσω αυτής της εικόνας.  
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Στη Β’ Επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο, είναι 
γραμμένο ότι απαιτείται σεβασμός στους κανόνες για 
να μπορεί κάποιος να νικήσει (βλ. Β’ Τιμόθεος 2:5). 
Είναι προφανές: Είτε πρόκειται για Ολυμπιακούς 
αγώνες, είτε για οποιοδήποτε διαγωνισμό, δεν μπορεί 
να κερδίσει εκείνος που δεν σέβεται τους κανόνες. 
Δεν θέτουμε εμείς τους κανόνες. Είναι ο Θεός που 
τους καθορίζει. Είναι ο Ιησούς Χριστός που τους 
καθορίζει. Ένας από τους κανόνες αυτού του διαγω-
νισμού είναι ο εξής: «Οφείλεις να συμμορφώνεσαι 
στη διδασκαλία των Αποστόλων, αναγγέλλουν το 
Ευαγγέλιο». Ένας άλλος κανόνας είναι ο εξής: « 
Μόνο μέσα στην κοινωνία των πιστών μπορείς να 
είσαι ευλογημένος. Από μόνος του, κανείς δεν μπορεί 
να φτάσει το στόχο». Θα τηρήσω αυτούς τους δύο 
κανόνες. Εάν κάποιος δεν σέβεται αυτούς τους 
κανόνες, δεν μπορεί να κερδίσει το διαγωνισμό. 

«Χριστός  –  το μέλλον  μας»: Είναι μια απόλυτη 
βεβαιότητα, θα επιστρέψει. Για να προετοιμαστούμε, 
θέλουμε να γίνουμε όπως είναι. Είναι ένας διαγωνι-
σμός που χρειάζεται πολλή ενέργεια. Οφείλουμε να 
επιμένουμε, να εργαζόμαστε γι’ αυτό μέχρι το τέλος 
και να παραμένουμε στο πλαίσιο των κανόνων. 

Ο συντάκτης της Επιστολής προς Εβραίους λέει το 
εξής: «Τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι 
μπροστά μας» – με επιμονή, με αντοχή – «Έχοντας 
το βλέμμα μας στον Χριστό, που προκαλεί την πίστη 
και την οδηγεί στην τελειότητα». Ο Χριστός είναι το 
μέλλον μας. Είναι επίσης εκείνος που μας επιτρέπει 
να φτάσουμε σε αυτό το μέλλον· χωρίς αυτόν δεν θα 
φτάσουμε. Εδώ λέει ότι πρέπει να υψώσουμε το 
βλέμμα μας προς τον Ιησού, για να αντλήσουμε δυνά-
μεις και να επιτύχουμε τη νίκη. Είναι πολύ σημαντικό 
επίσης και στο νέο χρόνο: Κοιτάζουμε πάντα προς 
τον Ιησού Χριστό, υψώνουμε το βλέμμα μας προς 
αυτόν, επειδή ξυπνά την πίστη μας. Μας εξέλεξε. Δεν 
αποφάσισα από μόνος μου ότι θέλω να πάω στον 
παράδεισο. Ήταν ο πρώτος. Μας προσκάλεσε, εσένα 
κι εμένα και μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε 
αιώνια κοντά του. Το έκανε από πρόθεση. Επειδή μας 
γνώριζε, ήδη πριν γεννηθούμε. Ήταν τέλεια ενήμερος 
για το ποιοι είμαστε, αυτό που θα κάναμε και αυτό 
που θα είμαστε ικανοί να κάνουμε ή όχι. Αποφάσισε 
ότι θα επιτύχουμε και θα φτάσουμε στο στόχο μας. 
Υψώνουμε το βλέμμα προς αυτόν που ξυπνά την 
πίστη μας. Δεν έκανε λάθος όταν μας κάλεσε. Ήξερε 
ότι εάν το θέλεις, μπορείς να πετύχεις. Έδωσε τη ζωή 
του, την πρόσφερε θυσία, για να μπορείς να σωθείς. 
σου δίνει πάντα τις δυνάμεις που χρειάζεσαι. 
Αδελφοί και αδελφές, υψώνουμε το βλέμμα προς τον 
Ιησού! Σε αυτόν βρίσκουμε τη δύναμη και την 
ενέργεια που χρειαζόμαστε για τον αγώνα αυτό. 

Πρόκειται για μια τρομερή και ελκτική δύναμη. Μας 
δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να τρέχουμε. Σε 
αυτό μας βοηθάει η ελκτική δύναμη της αγάπης του. 
Ύψωσε το βλέμμα σου προς αυτόν! Σκέψου την 
αγάπη του! Σκέψου την θυσία του! Σκέψου την τελει- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ο επίσκοπος Ρούντολφ Φάσλερ (Ελβετία) 

 

ότητά του! Σκέψου την φύση του! Σκέψου τη δόξα 
του! Εάν εστιαζόμαστε έντονα στην φύση του Ιησού 
Χριστού, αυτό μας παρακινεί συνεχώς να συνεχίζουμε 
– ακόμη και όταν, μια μέρα η κατάσταση είναι πολύ 
δύσκολη, γίνεται πολύ σοβαρή. Όταν σκέπτομαι τον 
Ιησού Χριστό, όταν αναζητώ την κοινωνία μαζί του, 
δεν έχω κανένα λόγο να εγκαταλείψω. Πάντα υπάρχει 
μια αιτία για να συνεχίζω, επειδή θέλω να είμαι όπως 
αυτός και θέλω να είμαι αιώνια κοντά του. Αυτή 
είναι η λύση· είναι ό, τι το ανώτερο· αυτό είναι το 
κίνητρό μας· αυτή είναι η δύναμή μας. Υψώνουμε 
πάντα το βλέμμα μας, προς τον Ιησού Χριστό.  

Υψώνουμε το βλέμμα σημαίνει επίσης ότι δεν 
προσπαθούμε να επικεντρωνόμαστε στο περιβάλλον 
μας: στις δυσκολίες, στους άλλους, σε ό,τι συμβαίνει 
γύρω μας. Σκεπτόμαστε τον Πέτρο, όταν περπάτησε 
επάνω στο νερό: Όσο κοιτούσε τον Ιησού, το 
πετύχαινε. Από τη στιγμή που κοίταξε τα κύματα, την 
τρικυμία, έχασε το  θάρρος του και βυθίστηκε. Ιδού η 
συμβουλή μου για το 2021: Κοιτάζουμε προς τον 
Ιησού Χριστό! Όχι στις δυσκολίες, όχι σε άλλους 
ανθρώπους – τι λένε, τι σκέφτονται, τι κάνουν. 
Κοιτάζουμε συνειδητά προς τον Ιησού Χριστό. Μας 
δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε. 

Κοιτάζουμε συνειδητά προς τον Ιησού Χριστό και όχι 
τόσο πολύ προς αυτό που επιτυγχάνουμε. Αυτός είναι 
που οδηγεί την πίστη μας στην τελειότητα. Εάν 
σκεπτόμαστε μόνο τι παράγουμε, τι επιτυγχάνουμε, τι 
αξίζουμε, τι κάνουμε ως θυσία. δεν θα φτάσουμε εκεί.  

Εάν αφήνουμε να μας αποθαρρύνουν τα προβλήματα, 
οι αδυναμίες και οι ατέλειές μας, πάλι δεν θα φτά-
σουμε. Είναι αυτός που οδηγεί την πίστη μας στην τε-
λειότητα. Εάν καταφέρουμε να εισέλθουμε στην βα-
σιλεία του, θα το οφείλουμε στην χάρη του. Αυτό μας 
καθιστά ταπεινούς, αλλά από την άλλη πλευρά, μας 
δίνει επίσης ελπίδα και μας κάνει να είμαστε βέβαιοι. 
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Η συμμετοχή μας στην ημέρα του Κυρίου δεν 
εξαρτάται από την γνώμη του άλλου, δεν εξαρτάται 
από τις αποδόσεις μας, αλλά είναι καθαρή χάρη. 
Αναζητούμε συνειδητά την χάρη του. Οδηγεί την 
πίστη μας στην τελειότητα. Υψώνουμε πάντα το 
βλέμμα μας προς τον Ιησού Χριστό και δεν 
κοιτάζουμε τις δυσκολίες ή τις προσωπικές μας 
επιδόσεις.   Ούτε    κοιτά-

 

που έχουμε κάνει για το μέλλον μας, δηλαδή ο Ιησούς 
Χριστός, διαμορφώνει επίσης το παρόν μας. Εάν 
προετοιμαζόμαστε ενεργά και εάν θέλουμε πάντα να 
είμαστε ή να γίνουμε όπως θέλει ο Θεός, αυτό έχει 
επιπτώσεις στην παρούσα ζωή μας. Εκεί επίσης, δεν 
είμαστε, ούτε και το θέλουμε να είμαστε ονειροπόλοι,        

    αλλά στην καθημερινή μας ζωή θέλουμε να προσανα- 
    τολιζόμαστε συγκεκριμένα στον Ιησού Χριστό. Θέ- 

ζουμε τις ανάγκες. Αυτό 
κάποιες φορές είναι μια 
τάση ανάμεσα στους 
ανθρώπους. Ανησυχούν 
πολύ για τον εαυτό τους 
και λυπούνται γι’ αυτόν. 
Επειδή τα πάντα είναι 
τρομερά και άδικα. Δεν 
το αξίζουμε αυτό: «Γιατί 
εγώ και πάντα εγώ και 
πάντα εγώ;» Και πριν 
ήταν πολύ καλύτερα, πάν-

 

Ανεξάρτητα από τις 
διαφορές μας, στους 

κόλπους της Εκκλησίας 
έχουμε τον ίδιο στόχο. 

Αυτό δημιουργεί ενότητα. 

λουμε να κάνουμε το 

θέλημά του και να ενεργού-

με σύμφωνα με το παρά-

δειγμά του, ήδη από 

σήμερα, ακόμη και σε 

δύσκολους καιρούς.  

Ο Περασμένος χρόνος γνώ-

ρισε  πολλές  κρίσεις.   Εδώ 

στην Ευρώπη μιλάμε για 

τον κορωναϊό, αλλού στον 

κόσμο εξακολουθούν να  
τα εγώ;» Και πριν ήταν πολύ καλύτερα, σήμερα έγινε 
τόσο δύσκολο και ούτω καθεξής.  

Αυτά τα κλαψουρίσματα, αυτή η αυτολύπηση – 
αδελφοί και αδελφές, το λέω τελείως ξεκάθαρα – 
είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας. Κοιτάζουμε προς 
τον Ιησού Χριστό! Μας καλεί, μας λέει: «Έλα, 
μπορείς να το κάνεις!» Αφήνουμε την αγάπη του να 
δράσει επάνω μας σαν ελκτική δύναμη! Θέλουμε να 
εμπιστευόμαστε την αγάπη του, την χάρη του και την 
παντοδυναμία του. Θα οδηγήσει το Έργο του στην 
τελειότητα. Είναι το μέλλον μας. Μας δίνει την 
εγγύηση ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί, αν τον 
ακολουθούμε. Ο Χριστός είναι η εγγύηση του 
μέλλοντός μας.  

Είμαστε άνθρωποι του μέλλοντος. Αλλά η επιλογή  

υπάρχουν άλλα προβλήματα, τα οποία είναι 
τουλάχιστον εξίσου τρομερά. Οι άνθρωποι 
αντιδρούν διαφορετικά σε αυτές τις καταστάσεις. 
Οι χριστιανοί για παράδειγμα: Ορισμένοι χριστια-
νοί συμπεριφέρονται με υποδειγματικό τρόπο. 
Υπάρχουν πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα που 
συσχετίζονται. Ωστόσο, εδώ κι εκεί επίσης, 
βλέπουμε το αντίθετο. Όπως το λέμε συχνά: Σε 
καταστάσεις κρίσεις βλέπουμε αυτό που είναι ένας 
άνθρωπος, τι τον αγγίζει, τι ζει μέσα του. Ένα 
πράγμα με ανησυχεί – όχι μόνο συγκεκριμένα στους 
κόλπους της Εκκλησίας μας, αλλά και γενικά 
μεταξύ των χριστιανών, αλλά και εκείνων που λένε 
ότι είναι χριστιανοί: Κατά καιρούς, διαπιστώνω 
πόσο το «Εγώ» καλύπτει ακόμη μια μεγάλη σημα-
σία μέσα σε καταστάσεις κρίσης·    την προσωπικό-
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τητα, την προσωπική άποψη, την προσωπική ευημερία 
και τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Για ορισμένους, το 
«Εγώ» είναι τόσο μεγάλο που ο Ιησούς ξαφνικά, 
γίνεται όλο και πιο μικρός. Το «Εγώ» γίνεται τόσο 
μεγάλο που το «Εμείς» ξεχνιέται εντελώς. Αυτό με 
επηρεάζει με πολύ διαφορετικούς τρόπους και μου 
δίνει μια παύση για σκέψη.  

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, θέλουμε να 
προετοιμαζόμαστε ενόψει της επιστροφής του Ιησού 
Χριστού. Ήδη σήμερα, προσανατολιζόμαστε στο 
παράδειγμα του Κυρίου  και Δασκάλου μας Ιησού 
Χριστού. Σε κάθε κατάσταση, όποια και αν είναι 
αυτή.  Το πρότυπο του Ιησού Χριστού περιγράφεται 
απλά: Ήταν ένας άνθρωπος αγάπης. Συγχώρησε· 
έσωσε· μοιράστηκε· υπηρέτησε – «... ο Υιός τού 
ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να 
υπηρετήσει» (Μάρκος 10:45)· θυσιάστηκε για τον 
πλησίον του και μοιράστηκε τον πόνο του. Είναι το 
δικό μας πρότυπο, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς. 

Εχτές διάβασα κάτι στην Αγία Γραφή που με άγγιξε 
πολύ. Ρώτησαν τον Ιησού αν έπρεπε να πληρώνουν 
φόρους στον Αυτοκράτορα. Ο Ιησούς απάντησε: 
«Αποδώστε, λοιπόν, στον Καίσαρα αυτά που ανήκουν 
στον Καίσαρα, και στον Θεό, αυτά που ανήκουν στον 
Θεό» (Ματθαίος 22:21). Γνωρίζετε το πλαίσιο. 
Ήθελαν να τον παγιδεύσουν. Και συνεπώς η 
απάντησή του δεν τους άρεσε καθόλου. Είχαν την 
ελπίδα ότι θα έλεγε ότι δεν πρέπει να πληρώνουν 
φόρους στον Αυτοκράτορα. Αυτό θα τους άρεσε. Ο 
Ιησούς Χριστός ήθελε, μεταξύ άλλων, να τους δείξει 
μέσα από αυτό, ότι έχουμε «μια θεμελιώδη θετική 
σχέση με το Κράτος, με τις «κοσμικές εξουσίες»…» 
(ΚΑΤΗΧΗΣΗ 2.4.10) και ότι υπακούμε σε αυτές. 
Είναι αυτό που ομολογούμε επίσης, ως Νεοαποστολι- 

κοί χριστιανοί στο δέκατο 
άρθρο της Ομολογίας της 
πίστης μας. Οι Εντολές του 
Θεού διαμορφώνουν το 
πλαίσιο. Όσο οι 
προδιαγραφές, οι νόμοι του 
κράτους και οι αρχές δεν είναι 
αντίθετες με το θέλημα του 
Θεού, θα είμαστε υπάκουοι. 

Ορισμένοι άνθρωποι με ρώτη-

σαν γιατί φορούσα μάσκα. 

Τους απαντώ: «Επειδή είμαι 

Νεοαποστολικός». Πρόκειται 

για μια προδιαγραφή των 

αρχών. Το σημείο αναφοράς 

που καθορίζει εάν θα πρέπει 

να συμμορφωθώ ή όχι με αυτή 

την προδιαγραφή είναι η εντο- 

λή του Θεού – και όχι η προ-

σωπική μου άποψη, η προσω-

πική μου αντίληψη. Σας συνι- 

στώ να διαβάσετε τα αντίστοιχα κεφάλαια στην 

Κατήχηση. Προσανατολιζόμαστε προς τις 

προδιαγραφές των αρχών, εάν αυτές δεν αντιτίθενται 

στο νόμο του Θεού. Δεν είναι η δική μου γνώμη, αλλά 

η εντολή του Θεού.   

Στο παρόν προσανατολιζόμαστε στο παράδειγμα του 

Ιησού Χριστού. Για άλλη μια φορά: Δεν είμαστε ονει-

ροπόλοι και, μέχρι να έλθει ο Κύριος, παραμένουμε, 

γυναίκες και άνδρες της δράσης και σχεδιάζουμε το 

μέλλον μας στη γη. Επειδή δεν ξέρω εάν ο Κύριος 

έλθει αύριο ή μόνο μετά από δέκα ή είκοσι χρόνια. 

Θα εργαζόμαστε μέχρι να επιστρέψει, κατά συνέπεια, 

σχεδιάζουμε επίσης το μέλλον μας σε αυτή τη γη. Και 

εδώ επίσης, par conséquent, nous planifions aussi notre 

avenir sur cette terre. Και εδώ επίσης εμπλέκουμε τον 

Ιησού σε αυτά τα σχέδια και τα αναπτύσσουμε με 

βάση τη διδασκαλία του, αυτή του Ευαγγελίου. Είτε 

πρόκειται για την εργασία, είτε ανάμεσα στο ζευγάρι, 

στην εκπαίδευση των παιδιών: Παραμένουμε πιστοί 

στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Θέλουμε να 

είμαστε σύμφωνοι με το θέλημά του. Αυτό ισχύει για 

τη σχέση μας με τα υλικά, με τα γήινα πράγματα: 

συμμορφωνόμαστε με την εντολή του Ιησού Χριστού. 

Αυτό ισχύει για τη σχέση μας με τον πλησίον μας: 

Συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες του Ευαγγελίου. 

Και αυτό επίσης αποτελεί μέρος του συνθήματος. 

«Χριστός – το μέλλον μας». Αυτή είναι η επιλογή μας 

και θέλουμε να προετοιμαζόμαστε ενεργά γι’ αυτήν. 

Απαιτείται  μεγάλη  προσπάθεια  γι’ αυτό,  αλλά  θα 

επιμένουμε μέχρι το τέλος. Αντλούμε δυνάμεις για να 

φτάσουμε στον Ιησού Χριστό. Κοιτάζουμε μόνο προς 

αυτόν. Είναι εκείνος που προκαλεί την πίστη μας και 
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την οδηγεί στην τελειότητα. Είναι το δικό μας 
πρότυπο, το κίνητρό μας. Προσανατολιζόμαστε προς 
αυτόν. Αυτό έχει επιπτώσεις, τόσο για το παρόν μας, 
όσο και για τα σχέδια που κάνουμε για το μέλλον. 

Θα επιθυμούσα ακόμη να επικαλεστώ ένα τελευταίο 
σημείο που αφορά το σύνθημα αυτού του χρόνου, 
που επέλεξα και το οποίο ενέκριναν οι Απόστολοι 
Περιφερείας: «Χριστός – το μέλλον μας». Δεν είναι: 
«Χριστός – το μέλλον ΜΟΥ», αλλά, «Χριστός – το 
μέλλον ΜΑΣ». Αυτοί είναι οι κανόνες του Θεού που 
ισχύουν. Μόνο μέσα στην κοινωνία των πιστών 
μπορούμε να γοητευόμαστε. Μεμονωμένα άτομα δεν 
μπορούν να κερδίσουν στον ανταγωνισμό. Από κάθε 
άποψη, είμαστε διαφορετικοί στους κόλπους της 
κοινότητας. Απόψεις, καταστάσεις, συνθήκες ζωής – 
όλα είναι πολύ διαφορετικά. Ωστόσο και αυτό τον 
χρόνο επίσης, θέλουμε να επικεντρωνόμαστε 
συνειδητά στο γεγονός ότι έχουμε το ίδιο στόχο και 
ότι όλοι οφείλουν να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο για 
να τον επιτύχουν. Δεν θέλω να το αναπτύξω τώρα, 
έχουμε όλο τον χρόνο για να το κάνουμε. Αλλά αυτό 
είναι το πιο σημαντικό. Επικεντρωνόμαστε στο 
ουσιαστικό: Στους κόλπους της κοινότητας, όσο 
διαφορετικοί και αν είμαστε, έχουμε τον ίδιο στόχο 
και οφείλουμε να ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο για να 
τον επιτύχουμε. είναι αυτό που παράγει την ενότητα.  

Ένα σημείο που είναι ιδιαίτερα μέσα στην καρδιά 
μου: «Χριστός – το μέλλον μας». Πρόκειται για τον 
μέλλον μου, αλλά και για το μέλλον των παιδιών μου. 
Ανησυχούμε γι’ αυτά. Μπορώ να φανταστώ τους 
γονείς που έχουν μικρά παιδιά και αναρωτιούνται: 
«Τι θα γίνει με τα παιδιά μας; Ποιο θα είναι το μέλλον 
τους; Πώς θα συνεχιστούν όλα αυτά;» Αδελφοί και 
αδελφές, ο Χριστός είναι επίσης το δικό τους μέλλον, 
το μέλλον της νέας γενιάς, των νέων και των παιδιών. 
Παρόλο που οι συνθήκες είναι εντελώς και με κάθε 
τρόπο διαφορετικές, ένα πράγμα παραμένει: Ο 
Χριστός είναι επίσης το δικό τους μέλλον! Ο Χριστός 
είναι επίσης ο δρόμος που μπορεί να τα οδηγήσει στο 
μέλλον. Ο Χριστός είναι επίσης η καλύτερη λύση γι’ 
αυτά. Η διδασκαλία του, το Ευαγγέλιό του. Είναι 
επίσης εκείνο που προκαλεί την πίστη τους και την 
οδηγεί στην τελειότητα. Ισχύει και για τα παιδιά μας 
επίσης: Ο Χριστός είναι το μέλλον τους! 

Ωστόσο, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνον όταν 
βλέπουν ότι ο Χριστός είναι επίσης το δικό μας 
μέλλον. Δεν μπορούμε να πείσουμε τα παιδιά μας ότι 
ο Χριστός είναι το μέλλον τους εάν δεν νοιώθουν, δεν 
διαπιστώνουν, δεν βιώνουν ως εμπειρία ότι ο 
Χριστός είναι το μέλλον των γονιών τους. Για να 
ξέρουν ότι ο Ιησούς είναι το μέλλον τους, οφείλουν 
να γνωρίσουν τον Χριστό – το παρελθόν του και το 
παρόν του. Για να ξέρουν ότι ο Χριστός είναι το 
μέλλον τους, οφείλουν να γνωρίσουν τον Ιησού 
Χριστό, ως άνθρωπο· τη δραστηριότητα, την φύση 
του όταν ζούσε εδώ στη γη. Δεν τον βλέπουν σε μια 
οθόνη. Δεν τον μαθαίνουν από τα μέσα κοινωνικής  

δικτύωσης. Οφείλουν να ακούν τους γονείς τους. 
Απευθύνω εδώ ένα κάλεσμα στους γονείς: Δεν 
χρειάζεται να κηρύττετε στα παιδιά σας – ούτε εγώ 
το κάνω, δεν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας –, αλλά 
κάθε τόσο, διηγηθείτε τους κάτι για τον Ιησού: 
«Κοίτα να δεις, αυτό μου θυμίζει μια ιστορία, όπου ο 
Ιησούς έκανε αυτό κι αυτό». Αυθόρμητα, τελείως 
φυσιολογικά, έτσι ώστε να τους δίνετε να καταλά-
βουν ότι δεν πρόκειται απλά για μια ιστορία, αλλά 
ότι, ο πατέρας και η μητέρα πιστεύουν στην ύπαρξη 
του Κύριου Ιησού και στο πως έδρασε. Απλά να το 
αναφέρετε: «Α ναι, ο Κύριος Ιησούς, μια μέρα το 
έκανε αυτό, είπε αυτό, ενήργησε με αυτό τον τρόπο 
και αντέδρασε έτσι». Δεν πρόκειται για την 
αποστολή του εκπαιδευτή στο κυριακάτικο σχολείο, 
είναι καθήκον των γονέων! Δείχνουμε επίσης στα 
παιδιά την παρουσία του Ιησού Χριστού, λέγοντας: 
«Ξέρεις, από την άποψη του Ιησού, αυτό πρέπει να 
αξιολογηθεί με αυτό τον τρόπο. Εάν ήταν τώρα εδώ, 
θα ενεργούσε έτσι, θα έλεγε αυτό». Ακόμη μια φορά: 
Είναι αποστολή των γονέων, όχι της κοινωνίας, ούτε 
της Εκκλησίας ή των διδασκόντων, αλλά των γονέων.  

Είναι ένας λόγος παρηγοριάς: Ο Χριστός είναι το 
μέλλον των παιδιών μας. Ως ένα πραγματικό 
κάλεσμα, οφείλουν να συνειδητοποιήσουν και να 
αισθανθούν ότι ο Χριστός είναι επίσης το μέλλον μας. 
Μπορούμε τότε να τους μεταδίδουμε αυτό το μήνυμα. 

«Χριστός – το μέλλον μας» – αυτό εφαρμόζεται στην 
κοινότητα και ισχύει για τα παιδιά μας, αλλά ισχύει 
επίσης και για όλους τους άλλους ανθρώπους. 
Ξέρουμε ότι ο Χριστός εργάζεται για να διασφαλίζει 
ότι όλοι οι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να 
σωθούν. Αυτός είναι ο στόχος του σχεδίου σωτηρίας 
που έχει. Αυτό οφείλει επίσης να επηρεάζει τη ζωή 
μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους. Ποτέ δεν 
ξεχνάμε: Ο Κύριος θέλει να κερδίσει επίσης και αυτό 
το πρόσωπο, όσο κακό και αν είναι. Είναι αποστολή 
μας να επιτρέπουμε στους άλλους να βιώνουν την 
εμπειρία της αγάπης του Θεού. Πρέπει να ξέρουν ότι 
ο Θεός τους αγαπά. Και μπορούν να την βιώσουν 
μόνο μέσα από εμάς. Ο Χριστός είναι επίσης το 
μέλλον του πλησίον μου. 

 

 

 
 

 

Το μέλλον μας είναι στον Χριστό. 

Στόχος μας είναι να είμαστε κοντά στον Χριστό. 

Για να τον επιτύχουμε, αντλούμε τη δύναμη 

και τα κίνητρά μας από τον Χριστό.  

Το μέλλον που έχουμε επιλέξει καθορίζει 

την καθημερινή μας ζωή. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Περισσότερο το θέλημα    
από την υπακοή ! 

Υπακοή; Η ελευθερία! «Θα επιθυμούσα να μην είμαι πλέον υπάκουος», δήλωσε ο 
Πρωταπόστολος – δείχνοντας ένα καλύτερο τρόπο να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό 
στην μίμηση. Στην θεία λειτουργία για τη νεολαία, που τέλεσε στις 15 Μαρτίου 2019 στην 
Κολόνια (Ουρουγουάη) παραβρέθηκαν περίπου 4500 συμμετέχοντες και μεταδόθηκε στις 
κοινότητες της Αργεντινής, της Χιλής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης. 

 
Με το τέλος της παιδικής ηλικίας, οι νέοι φιλοδοξούν 
να είναι ανεξάρτητοι και ελεύθεροι στις επιλογές τους, 
εξήγησε ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, 
αρχίζοντας την θεία λειτουργία. Δεν τους αρέσει 
καθόλου όταν μιλάμε για υπακοή. Ωστόσο, είναι 
καθήκον των Αποστόλων να διδάσκουν τις Εντολές 
του Ιησού Χριστού. «Ενισχύουμε την πίστη έτσι 
ώστε, η υπακοή να προέρχεται από την πίστη». 

«Ποιες είναι λοιπόν οι Εντολές του Ιησού Χριστού», 
ρώτησε ο πρόεδρος της Εκκλησίας, παραθέτοντας 
πέντε σημεία: 

■ Οι Δέκα Εντολές: «Ο Ιησούς είπε: ‘Δεν ήλθα για να 
καταργήσω αυτές τις Εντολές’. –  Ξαναδιαβάστε 
τις. Αξίζει τον κόπο». 

■ Η Εντολή της πίστης: «Πολύ θα επιθυμούσαμε, ο 
Κύριος να μας δείχνει, να μας εξηγεί, να μας 
αποδεικνύει  τα  πάντα».  Ωστόσο:  «Οφείλουμε  να 
πιστεύουμε στον Θεό, στον Ιησού Χριστό. Κάποιες 
φορές να πιστεύουμε, χωρίς να βλέπουμε, χωρίς να 

καταλαβαίνουμε, χωρίς εξηγήσεις».  

■ Η σχετική με την πρόσβαση στη σωτηρία, Εντολή: 
«Οφείλουμε να ακούμε τον λόγο του Θεού και να 
λαμβάνουμε τα μυστήρια. Δεν είναι ένας κανόνας 
που εφευρέθηκε από τη Νεοαποστολική Εκκλησία. 
Είναι μια Εντολή του Ιησού Χριστού». 

■ Η Εντολή της μίμησης: «Οφείλουμε να 
ακολουθούμε το παράδειγμά του και πάντα, να 
ενεργούμε, να σκεπτόμαστε και να μιλάμε, όπως 
αυτός ενήργησε, όπως μιλάει και όπως σκέπτεται». 

■ Η Εντολή της αγάπης του πλησίον: «Είναι μια 
διπλή Εντολή». Από την μία πλευρά: «Η αγάπη 
στους κόλπους της Εκκλησίας». Οι πιστοί οφείλουν 
«να αλληλοβοηθούνται και να στηρίζουν ο ένας 
τον άλλον».  Από  την  άλλη  πλευρά: «Η αγάπη για 
όλους τους ανθρώπους. Αυτή συνίσταται κατ’ 
αρχήν στην ομολογία του Ευαγγελίου και στη 
συνέχεια, στη διάδοσή του». 
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«Οφείλουμε να τηρούμε τις Εντολές, όπως τις τήρησε 
ο Ιησούς Χριστός», υπογράμμισε ο Πρωταπόστολος.  

«Κίνητρό μας δεν είναι ο φόβος να τιμωρηθούμε. 
Ούτε πρέπει να αποτελεί κίνητρο, το να θέλουμε να 
λάβουμε ένα μισθό, μια δεδομένη στιγμή». Στην θέση 
τους, ανέφερε ως κίνητρα: 

■ Την ευγνωμοσύνη: «Όποιος πιστεύει στον Ιησού 
Χριστό, όποιος πιστεύει στην θυσία του, στη 
σωτηρία που μας χορηγεί, είναι ευγνώμων στον 
Κύριο και από ευγνωμοσύνη, τηρεί τις Εντολές».  

■ Την ελευθερία: «Δεν είμαστε υποταγμένοι σε ένα 
ξένο κυρίαρχο, ανήκουμε μόνο στον Θεό, έχουμε το 
νόμο του». Και: «Άσκησα την ελευθερία μου και 
επέλεξα τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο δρόμος 
μου». 

■ Την αγάπη: «Δεν θέλουμε να είμαστε χωρισμένοι 
από τον Ιησού Χριστό. Αγαπώ τον Ιησού Χριστό, 
πέθανε για μένα. Δεν θέλω να απομακρυνθώ από 
αυτόν. Γι’ αυτό κατ’ αρχήν, αναλύω τι θα μπορούσε 
να με βοηθήσει να παραμείνω κοντά στον Ιησού».  

■ Τη διάθεση: «Έχουμε μια άγια αποστολή: να 
δώσουμε στους ανθρώπους να  καταλάβουν ότι 
υπάρχει ένας άλλος δρόμος από αυτόν του εγωισμού.  
Υπάρχει ένας άλλος δρόμος από αυτόν του χρήματος 
και του υλισμού. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος από 
αυτόν της βίας και της εξουσίας». 

■ Την εξέλιξη: «Οι σκέψεις του γίνονται σκέψεις μας, 
οπότε δεν χρειαζόμαστε πλέον την υπακοή. Υπακοή 
σημαίνει τη συμμόρφωση με το θέλημα ενός άλλου. 
Στόχος μου είναι ο ακόλουθος: δεν θέλω πλέον να 
είμαι υπάκουος. Θα επιθυμούσα τον θέλημα του 
Ιησού Χριστού να είναι εξ ολοκλήρου και δικό μου 
θέλημα».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο Πρωταπόστολος 

Σνάιντερ βρισκόταν με τους νέους της 

Ουρουγουάης· την Παρασκευή το βράδυ, όλοι μαζί, 

τέλεσαν μια θεία λειτουργία. 

Ιωάννης 15 : 10 : 

« Αν φυλάξετε τις εντολές μου, θα 
μείνετε στην αγάπη μου· όπως εγώ 
φύλαξα τις εντολές τού Πατέρα μου, 
και μένω στην αγάπη του ». 

 
Η υπακοή μας στις Εντολές του Ιησού, 

βασίζεται στην πίστη και την αγάπη μας γι’ 

αυτόν. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Παλαιά Δημιουργία – Νέα 
Δημιουργία: Μια ζωή σε αντίφαση ! 

 

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020: Η κοινότητα του Ντούντο, στην Βόρεια Αγκόλα, μπορούσε 

να ανασάνει, επειδή ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ είχε έλθει για να εξηγήσει στους 

πιστούς το βαθύ νόημα της πίστης στον Θεό: «Ο Θεός μας απελευθέρωσε από το έργο του 

κακού, διαμέσου του έργου του Ιησού» – Αυτό ήταν το μήνυμά του. 
 

 

 

 
Δεν υπάρχει σχεδόν καμία θεία λειτουργία που να 
μην ασχολείται με αυτό το θέμα: Δύο βασίλεια που 
είναι αντιμέτωπα, η κλασσική αντιπαράθεση του 
καλού και του κακού. Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ 
μας δείχνει μια διέξοδο από αυτό το δίλημμα. 

Η μάχη αυτή, ανάμεσα στο καλό και το κακό, 
ανάμεσα στο επάνω και το κάτω, έχει επίσης και μια 
πρακτική πλευρά, διαβεβαίωσε ο Πρωταπόστολος: 

«Ο Ιησούς θέλει να μας απελευθερώσει από το κακό, 
διδάσκοντάς μας την ταπεινότητα, την εμπιστοσύνη, 
την αγάπη για τον Θεό και την αγάπη για τον 
πλησίον». Η χριστιανική κοινότητα μπορεί να κάνει 
σήμερα, πολλά με αυτό, καθώς δεν παρουσιάζει 
αποκλειστικά, αλλά επίσης και την πρακτική ενός 
καλού τρόπου ζωής. 

Μια ζωή χωρίς αρμονία 

Η σύγκρουση αυτή, ανάμεσα στο καλό και το κακό, 
υπάρχει ανέκαθεν, εξήγησε ο Πρωταπόστολος.  Προ-
καλώντας την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία, το 
κακό κατέστρεψε την αρμονία που υπήρχε ανάμεσα 
στον άνθρωπο και τον Θεό. Ο άνθρωπος άρχισε πλέον 

 
να ζει σε απόσταση από τον Θεό. Η αρμονία ανάμεσα 
στους ανθρώπους καταστράφηκε ξαφνικά επίσης, 
επειδή, πριν από την πτώση στην αμαρτία, ο Αδάμ 
και η Εύα ήταν ίσοι, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο 
και αισθάνονταν απαραίτητοι ο ένας στον άλλον. 
«Ωστόσο, η αμαρτία προκάλεσε τη διαίρεση, τις 
επικρίσεις, την κυριαρχία, τον φθόνο και το μίσος». 

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι 
επίσης η αρμονία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη 
δημιουργία που καταστράφηκε – ο άνθρωπος όφειλε 
να κυριαρχεί επάνω στη γη, να τη διατηρεί και να την 
καλλιεργεί με αγάπη και σοφία. «Η αμαρτία όμως, 
οδηγεί τον άνθρωπο να δίνει μεγάλη σημασία στα 
επίγεια πλούτη, σε σημείο που μερικές φορές να 
γίνεται σκλάβος τους. Συχνά οι άνθρωποι εκμεταλ-
λεύονται την φύση με ένα εγωιστικό τρόπο, φτάνοντας 
να την καταστρέφουν για να ικανοποιήσουν την 
απληστία τους». 

Απελευθέρωση από το έργο του κακού … 

Ο Θεός θέλει να μας απελευθερώσει από αυτό το 
έργο του κακού, παρατήρησε ο Πρωταπόστολος, 
οδηγώντας μας στην βασιλεία του, όπου δεν υπάρχει  
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κακό. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

■ Ο Ιησούς καταστρέφει τα ψέματα του διαβόλου, 
λέγοντας την αλήθεια. «Η διδασκαλία του μας 
αποκαλύπτει την αληθινή φύση του Θεού». 

■ Μας ανοίγει την πρόσβαση στην κοινωνία με τον 
Θεό. «Θυσίασε τη ζωή του για μας». 

■ Απέκλεισε τον διάβολο από κάθε δικαίωμα επάνω 
μας. «Διέγραψε τις αμαρτίες μας». 

■ Μας ενισχύει για να μπορούμε να αντιστεκόμαστε 
στις επιθέσεις του διαβόλου. «Αυτός θέλει 
αποκλειστικά να εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες 
μας, για να μας απομακρύνει από τον Θεό». 

■ Αποκαθιστά την ενότητα μεταξύ μας, ενώνοντάς 
μας ξανά γύρω του. «Μόνο αν είμαστε ενωμένοι με 
τον Χριστό, μπορούμε να επιτύχουμε την αληθινή 
ενότητα μεταξύ μας». 

… και επίσης του κακού μέσα μας 

Και ο Πρόεδρος της Εκκλησίας προχώρησε ένα βήμα 
παραπέρα: 

«Ο Θεός θέλει επίσης να μας απελευθερώσει από τα 
δικά μας κακά έργα, από το κακό που υπάρχει μέσα 
μας και που μας εμποδίζει να εισέλθουμε στην 
βασιλεία του Θεού». Ως παράδειγμα, πρότεινε: 

■ Ο Αδάμ και η Εύα ήθελαν να είναι όμοιοι με τον 
Θεό και να αποφασίζουν μόνοι τους για το καλό 
και το κακό. «Βρίσκουμε επίσης αυτή τη διάθεση 
πνεύματος στον Πέτρο, που νόμιζε ότι ήξερε 
καλύτερα από τον Ιησού, τι ήταν καλό για εκείνον. 
Ο Ιησούς μας απελευθερώνει και μας διδάσκει να 
είμαστε ταπεινοί και υποταγμένοι στον Θεό». 

■ Ο άνθρωπος που είναι επιρρεπής στην αμφιβολία, 
απαιτεί από τον Θεό σημάδια, αποδείξεις και εξη-
γήσεις. «Ο Κύριος μας μαθαίνει να εμπιστευόμαστε 
τον Θεό σε όλες τις περιστάσεις, ακόμη και αν δεν  

Ο Πρωταπόστολος εορτάζει την 

Αγία Κοινωνία για τους εκλιπόντες 

 
 
 

βλέπουμε,  ούτε καταλαβαίνουμε τι κάνει». 

■ Ο Ιησούς χαρακτήρισε πονηρούς τους υποκριτές 
και εκείνους που τον υπηρετούσαν για κακούς 
λόγους. «Θέλει να μας απελευθερώσει από την 
ανομία, κάνοντας να μεγαλώνει μέσα μας η αγάπη 
για τον Θεό. Εκείνοι που αγαπούν τον Θεό με καθα-
ρή καρδιά, τον υπηρετούν χωρίς υπολογισμούς». 

■ Θέλει επίσης να μας απελευθερώσει από τον εγωι-
σμό, την πηγή αμέτρητων κακών, «αναπτύσσοντας 
μέσα μας την αγάπη για τον πλησίον». Αυτή 
ερμηνεύεται συγκεκριμένα μέσα από το σεβασμό 
στον «Χρυσό κανόνα»: «Και καθώς θέλετε οι 
άνθρωποι να κάνουν σε σας, κι εσείς να κάνετε τα 
ίδια σ' αυτούς». (Λουκάς 6:31). 

■ Εκείνος που αγαπά τον Θεό, δεν δίνει μεγάλη 
σημασία στα επίγεια αγαθά, σε σημείο να κάνει 
είδωλα. 

«Η αγάπη μας για τον Θεό μας ωθεί να σεβόμαστε και 
να διατηρούμε το έργο του Δημιουργού». 

Το βλέμμα προς το μέλλον 

Τελειώνοντας, ο Πρωταπόστολος πρόσθεσε ακόμη 
μια σκέψη που είναι στραμμένη προς το μέλλον: «Η 
αγάπη του πλησίον μας ωθεί να διασφαλίσουμε την 
δίκαιη κατανομή των πόρων της γης, μεταξύ των 
ατόμων και μεταξύ των γενεών». Ο Θεός μας 
προετοιμάζει να εισέλθουμε σύντομα, ως πρώτοι 
καρποί, στην βασιλεία του, εκεί όπου δεν υπάρχει 
πλέον κακό. Ακολουθεί ακούραστα το έργο 
λύτρωσης μέχρι την τελευταία Κρίση. «Εκείνοι που 
θα έχουν αφεθεί στον Χριστό, για να τους λυτρώσει, 
θα εισέλθουν τότε στη Νέα Δημιουργία, εκεί όπου θα 
ζήσουν σε τέλεια αρμονία με τον Θεό, μεταξύ τους 
και με τη δημιουργία».  

Β’ Τιμόθεος 4 : 18α : 

« Και ο Κύριος θα με ελευθερώσει από 
κάθε πονηρό έργο, και θα με διασώσει για 
την επουράνια βασιλεία του. » 

Ο Θεός μας απελευθερώνει από τα έργα του 

κακού διαμέσου του Έργου του Ιησού Χριστού. Ο 

Ιησούς θέλει να μας απελευθερώσει από το κακό, 

διδάσκοντάς μας ταπεινότητα, εμπιστοσύνη, 

αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Διηγούμαστε τα μεγάλα πράγματα 
που κάνει ο Θεός για εμάς 

 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, μήκους 44 000 χιλιομέτρων στο Νότιο Ειρηνικό, ο 

Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ επισκέφτηκε επίσης τους αδελφούς και τις αδελφές 

στη Νέα Ζηλανδία. Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019, τέλεσε μια θεία λειτουργία στο 

Κράισττσερτς (Christchurch), στο εκεί Λύκειο Αρρένων, η οποία μεταδόθηκε στις 

κοινότητες της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας και της Παπούα-Νέα Γουινέα.  
 

 
Στην εποχή του, ο προφήτης Ζαχαρίας απευθύνθηκε 
προς τους Εβραίους που επέστρεφαν από την εξορία. 
Τους παρότρυνε να ανοικοδομήσουν το ναό και τους 
ανακοίνωσε μια νέα εποχή σωτηρίας. Για τους 
πιστούς, το μήνυμα του προφήτη προκαλεί τη σωτηρία 
που έρχεται διαμέσου του Χριστού, εκφράστηκε ο 
Πρωταπόστολος αρχίζοντας το κήρυγμά του. Και ο 
λόγος από την Αγία Γραφή μπορεί να θεωρηθεί ως 
μια προφητεία που αφορά την επερχόμενη χιλιετή 
βασιλεία της ειρήνης.  

Η πεποίθησή μας 

«Αυτή είναι η πεποίθησή μας, που προέρχεται από 
την πίστη μας, ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει. Θα πάρει 
μαζί του τη Νυμφία του και εκείνοι που θα πάρει μαζί 
τους ο Ιησούς, θα εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού, 
ως πρώτοι καρποί». Στη συνέχεια ο Πρωταπόστολος 
μίλησε για τους γάμους του Αρνίου και για την χιλιετή 
βασιλεία της ειρήνης, όπου αυτοί οι πρώτοι καρποί ια 
κηρύττουν το Ευαγγέλιο, μαζί με τον Υιό του Θεού. 

 
Κατά τη διάρκεια αυτής της βασιλείας, οι άνθρωποι 
θα εξακολουθήσουν να γεννούν, να ζουν και να 
πεθαίνουν όπως σήμερα, αλλά ο Σατανάς δεν θα είναι 
πλέον σε θέση να αντιτάσσεται στη διακήρυξη του 
Ευαγγελίου, δήλωσε ο πρόεδρος της Εκκλησίας.  

Η αποστολή μας 

«Και αυτή είναι η ελπίδα μας, η επιθυμία μας και το 
θέλημά μας, να είμαστε μέρος αυτών των ψυχών που 
θα επιστρέψουν στη γη μαζί με τον Ιησού Χριστό για 
να αναγγέλλουν το Ευαγγέλιο σε όλους τους 
ανθρώπους, εδώ στη γη και στην άλλη όχθη. Αυτό 
που ζητείται από εμάς, είναι το μέλλον μας. Αυτή 
είναι η κλίση μας και αυτό για το οποίο 
προετοιμαζόμαστε.  

Η διακήρυξή μας 

Έχουμε εκλεγεί και καλούμαστε να αποτελέσουμε 
μέρος αυτού του βασιλικού ιερατείου, εξήγησε ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ. Και η προετοιμασία των  
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πιστών σήμερα, συνίσταται στο να διακηρύττουμε 
ότι ο «Θεός είναι μαζί μας». «Λέμε και δείχνουμε 
στους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι μαζί μας!», είναι 
το κάλεσμα που απεύθυνε ο πρόεδρος της Εκκλησίας. 

■ Εορτάζουμε τη συνάντηση με τον Θεό: «Διηγούμα-
στε στους ανθρώπους ότι είμαστε χριστιανοί. Και 
ότι πηγαίνουμε στην θεία λειτουργία επειδή εκεί 
ζούμε μια συνάντηση με τον Θεό. Αυτό αποτελεί 
μέρος της ζωής μας». 

■ Δεν φοβόμαστε το μέλλον: «Δεν φοβόμαστε το 
μέλλον. Ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλείς, επειδή ο 
Θεός είναι μαζί μας. Τον εμπιστευόμαστε. Είμαστε 
πεπεισμένοι ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω 
μας έχουν το δικαίωμα να τον δουν», εκφράστηκε 
ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. 

■ Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθούμε τον Χριστό: 
«Έχουμε αποφασίσει να υπακούμε στις Εντολές 
του Θεού. Είμαστε αποφασισμένοι να τον αγαπάμε. 
Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να 
ακολουθούμε το παράδειγμα του Ιησού». 

■ Νοιώθουμε ευγνωμοσύνη για τον πλούτο του 
Χριστού: «Είμαστε πλούσιοι στον Χριστό και η 
ευγνωμοσύνη μας και η χαρά μας θα πρέπει να 
γίνονται αντιληπτές γύρω μας». 

■ Χαιρόμαστε ενόψει της αιώνιας κοινωνίας: 
«Χαιρόμαστε που σύντομα, θα είμαστε για πάντα 
κοντά στον Χριστό». 

■ Στον Χριστό είμαστε ένα: «Οι άνθρωποι θα μας 
ακούν όταν μιλάμε για τον αδελφό και την αδελφή 
μας. Μπορούν να βλέπουν και να ακούν: «Ω, είναι 
διαφορετικό στον κύκλο τους, δεν ασκούν κριτική, 
συγχωρούν. Δεν υπάρχουν μομφές, ούτε 
κατηγορίες». 

■ Κάνουμε το καλό στο όνομα του Ιησού: «Θέλουμε 
να προσφέρουμε την βοήθειά μας σε εκείνους που 
την έχουν ανάγκη. Θέλουμε να παρηγορούμε 
εκείνους που είναι θλιμμένοι». 

Διακηρύττουμε τις ευλογίες του Θεού 

«Δεν διστάζουμε να λέμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας!», 
υπογράμμισε ο Πρωταπόστολος, συνοψίζοντας. 
«Κάνουμε γνωστό ότι είμαστε στην πράξη 
Νεοαποστολικοί χριστιανοί. Εκφράζουμε την 
εμπιστοσύνη μας στον Θεό, την αποφασιστικότητά 
μας να ακολουθούμε τον Ιησού, την ευγνωμοσύνη 
μας και την χαρά μας. Μιλάμε για την προσήλωσή 
μας στην κοινότητα. Αντί να επικαλούμαστε το καλό 
που κάνουμε, επισημαίνουμε τα μεγάλα πράγματα 
που έχει κάνει ο Θεός για εμάς». 

 

 
 

Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, ο πρόεδρος της Εκκλησίας 

χειροτόνησε τους πρεσβύτερους περιφερείας Πάτρικ Έλυ Σιλάμπε και 

Λούκας Κάρλσον Σουπόκ, στο αξίωμα του Αποστόλου για την Παπούα-

Νέα Γουινέα. 

 
 

Ζαχαρίας 8 : 22-23 : 

« Και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη 
θάρθουν για να εκζητήσουν τον Κύριο 
των δυνάμεων στην Ιερουσαλήμ, και 
να εξιλεώσουν το πρόσωπο του 
Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων: Κατά τις ημέρες εκείνες 
δέκα άνδρες από όλες τις γλώσσες 
των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, ναι, θα 
πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός 
Ιουδαίου, λέγοντας: Θα πάμε με σας· 
επειδή, ακούσαμε ότι ο Θεός είναι με 
σας». 

 
Καλούμαστε να αποτελέσουμε μέρος του 

βασιλικού ιερατείου που θα ανακοινώσει το 

Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους. 

Ετοιμαζόμαστε γι’ αυτό, δημοσιοποιώντας τα 

αγαθά που κάνει ο Θεός για εμάς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ 

Σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων 9:1-19 

 

Ο Σαούλ καταδιώκει και απειλεί με 
θάνατο τους μαθητές του Ιησού, ήδη 
έχει συλλάβει πολλούς από αυτούς. 
Μια μέρα μεταβαίνει στον αρχιερέα 
για να του ζητήσει διαπιστευτήρια, 
έτσι ώστε να μπορεί να συλλάβει και 
να φέρει στην Ιερουσαλήμ τους 
υποστηρικτές της νέας διδασκαλίας 
που βρισκόντουσαν στις συναγωγές 
της Δαμασκού. 

Ο Σαούλ αρχίζει να πορεύεται. 
Πλησιάζοντας τη Δαμασκό, 
ξαφνικά, ένα φως από τον 
ουρανό λάμπει γύρω του. 
Πέφτει καταγής και ακούει μια 
φωνή να του λέει: «Σαούλ, 
Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;» 
Ο Σαούλ ρωτάει: «Ποιος είσαι 
Κύριε;» 
«Είμαι ο Ιησούς που 
καταδιώκεις. Σήκω και πήγαινε 
στην πόλη· εκεί θα σου πουν τι 
πρέπει να κάνεις». 
Οι συνοδοιπόροι του Σαούλ 
μένουν άφωνοι. Ακούν την 
φωνή αλλά δεν βλέπουν 
κανένα. 
Ο Σαούλ σηκώνεται. Ωστόσο, 
μόλις ανοίγει τα μάτια του, δεν 
βλέπει τίποτα· είναι τυφλός. 
Οι σύντροφοί του τον παίρνουν 

από το χέρι για να τον 
οδηγήσουν στη Δαμασκό. Για 
τρεις ημέρες ο Σαούλ είναι 
ανίκανος να δει, παραμένει 
νηστικός και δεν πίνει τίποτα. 

Στη Δαμασκό ζει ένας μαθητής 
που ονομάζεται Ανανίας. Του 
εμφανίζεται ο Ιησούς και τον 
καλεί με το όνομά του 
Ο Ανανίας απαντά: «Εδώ 
είμαι Κύριε». 
Ο Ιησούς του λέει: «Πήγαινε 
αμέσως στην Ευθεία οδό και 
στο σπίτι του Ιούδα, ζήτησε 
ένα άνθρωπο από την Ταρσό 
που ονομάζεται Σαούλ.  
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Θα τον βρεις να προσεύχεται. 
Ήδη σε ένα όραμα, ο Θεός του 
έδειξε ένα άνθρωπο, ονομαζόμενο 
Ανανία που θα εισερχόταν και θα 
τοποθετούσε επάνω του τα χέρια 
του, για να μπορεί να βλέπει εκ 
νέου». 
Ο Ανανίας απαντά: «Κύριε, πολλοί 
είναι εκείνοι που μου μίλησαν και 
μου είπαν για όλα τα κακά που 
έχει κάνει στους πιστούς σου, 
στην Ιερουσαλήμ. Και για τη 
Δαμασκό επίσης, απόκτησε την 
εξουσία από τους αρχιερείς, να 
σταματά όλους εκείνους που 
καλούν το όνομά σου». 
Ωστόσο, ο Ιησούς του λέει: 
«Πήγαινε επειδή επέλεξα τον 
Σαούλ, ως όργανό μου, για να 
κάνει γνωστό το όνομά μου στους 
   

Ειδωλολάτρες και στους βασιλείς, 
καθώς και στον λαό του Ισραήλ. Θα 
του δείξω πόσο οφείλει να υποφέ-
ρει αν διακηρύττει για μένα». 
Ο Ανανίας φεύγει και εισέρχεται σε 
αυτό το σπίτι, τοποθετεί τα χέρια 
του επάνω στον Παύλο και του 
λέει: « Σαούλ, αδελφέ μου, ο 
Κύριος Ιησούς που σου 
εμφανίστηκε στο δρόμο προς τη 
Δαμασκό, με απέστειλε, για να 
μπορέσεις να βλέπεις ξανά και για 
να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα». 
Την ίδια στιγμή επανέρχεται στον 
Σαούλ το φως του. Σηκώνεται και 
βαπτίζεται. Τρώει και 
επανέρχονται οι δυνάμεις του.  
Λίγες ημέρες αργότερα αρχίζει να 
μιλάει για τον Ιησού, σε ολόκληρο 
τον κόσμο. 
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΣΤΟ ΕΞΟΥ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ) 
 
 

Καλημέρα, ονομάζομαι Δαυίδ. 

 
Αυτή είναι η εκκλησία μας στο Εξού, 

μπορούμε να την βλέπουμε από το σπίτι 

μας. Σε αυτή την εκκλησία βαπτίστηκα και 

έλαβα την Αγία Σφράγιση. 

Η μητέρα μου και η ξαδέλφη 
μου είναι δασκάλες στο 
κυριακάτικο σχολείο. Την ημέρα που 
λήφθηκε αυτή η φωτογραφία, είναι η μητέρα μου που  
δίδαξε το μάθημα. Στην κοινότητα είμαστε λίγα παιδιά:                 
Τα ξαδέλφια μου Φλάντσον, Ισραήλ και εγώ. 

Όταν ένα μέλος της κοινότητας εορτάζει τα  γενέθλιά 

του, συγκεντρωνόμαστε, για να τα εορτάσουμε όλοι 

μαζί για να του ευχηθούμε χαρούμενα γενέθλια. 

Προσπαθούμε να φερόμαστε με ευγένεια μεταξύ μας 

και να ζούμε την πίστη μας, σε κοινωνία με τον Κύριό 

μας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτή είναι η δική μου οικογένεια: Ο πατέρας μου Φραγκίσκος 

είναι πρεσβύτερος περιφερείας και είναι ο καθοδηγητής της 

κοινότητάς μας. Υπάρχουν επίσης, η μητέρα μου Βαλντέτε, ο 

αδελφός μου Μάρκος κι εγώ. 

Το σχολείο είναι πολύ κοντά στο 

σπίτι μας, πηγαίνω στην τρίτη τάξη. 

Η μητέρα μου με πηγαίνει εκεί κάθε 

μέρα. Πίσω βλέπετε τη δασκάλα 

μου που λέγεται Απαρεσίντα. 

Προτιμώ να κάθομαι μπροστά 

επειδή πίσω έχει πολύ φασαρία. 

Την ημέρα εκείνη, έδωσα στη 

δασκάλα μας ένα περιοδικό της 

Εκκλησίας μας. 
   
  

                                                                                 18  
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Στην τάξη είμαστε 28 μαθητές· εδώ βλέπετε τους 

συμμαθητές μου. Δύο από αυτούς είναι 

απόντες… 

Αγαπημένο μου πιάτο είναι το κουσκούς, ένα 

πιάτο που προέρχεται από την βορειοανατολική 

Βραζιλία, παρασκευασμένο με βάση από νιφάδες 

καλαμποκιού στον ατμό. Μου αρέσει να τρώω 

ψητό κρέας, τηγανιτές πατάτες και φυσικά, πίτσα. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Αυτή είναι η Μάγκι. Αυτός ο 

θηλυκός Γερμανικός 

ποιμενικός ανήκει 

πραγματικά στον αδελφό 

μου, αλλά συχνά παίζουμε 

μαζί και πηγαίνουμε 

βόλτες. Έχω επίσης ένα 

ψάρι κλόουν. Αγαπώ πολύ 

τα ζώα. 

                                        Στον ελεύθερο χρόνο μου, 

περισσότερο απ’ όλα, μου αρέσει να κάνω ποδήλατο, 

με βλέπετε στην όχθη της λίμνης «Ατσούντε 

Ιταμάγκι», στα περίχωρα της πόλης. Εκεί που 

βρίσκεται το ποδήλατό μου, όλα τώρα έχουν γεμίζει 

με νερό, επειδή έβρεξε πολύ. Όταν μιλάμε για την 

περιφέρειά μου, οι άνθρωποι σκέφτονται αμέσως την 

ξηρασία, τους κάκτους και τα ξερά δέντρα. Δεν είναι     

           ακριβώς έτσι! Έχουμε την εποχή των βροχών,     

                  κατά τη διάρκεια της οποίας, όλα γίνονται       

                       πράσινα και όμορφα.  

Έχω πολλούς φίλους. Και μου   

  αρέσει πολύ να περνώ χρόνο με  

  τα ξαδέλφια μου. Στην φωτογραφία  

  βρισκόμαστε στο κτήμα του 

πατέρα μου. Μερικές φορές η 

συγκομιδή είναι καλή, τότε έχουμε 

αρκετά για να τραφεί η οικογένειά 

μας και μπορούμε ακόμη και να  

       πουλήσουμε ένα μέρος της  

             συγκομιδής.  
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  Το τέλος της    
  ανθρώπινης ζωής  
Αντισύλληψη και δωρεά οργάνων, επιθυμία για ένα παιδί και ευθανασία: Το ζήτημα της 

ζωής και του θανάτου τίθεται κατ’ ευθείαν και πολύ προσωπικά. Για να δοθεί στους 

πιστούς μία κατεύθυνση και ένας προορισμός για τη δική τους υπεύθυνη απόφαση, η 

επίσημη διατύπωση « Η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης ζωής » διαφωτίζει την 

κατάσταση, σύμφωνα με την άποψη της Νεοαποστολικής πίστης. 
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Από την άποψη της πίστης μας, ο άνθρωπος 
δημιουργήθηκε από τον Θεό, σύμφωνα με την εικόνα 
του και αποτελεί ταυτόχρονα τόσο μέρος της ορατής, 
όσο και της αόρατης δημιουργίας. Η πνευματική 
φύση του ανθρώπου είναι αθάνατη. Το σώμα έχει την 
προέλευσή του στην ένωση του ωαρίου με το 
σπερματοζωάριο και τελειώνει με τον θάνατο.  

Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, οι βιοϊατρικές 
γνώσεις επιτρέπουν την παρέμβαση στην αρχή και 
στο τέλος της ανθρώπινης ζωής. Δεδομένου ότι ο 
άνθρωπος, ως εικόνα του Θεού, αξίζει μια ειδική 
προστασία, το ερώτημα που τίθεται, είναι να μάθουμε 
πότε ακριβώς αρχίζει η ζωή και πότε τελειώνει, ώστε 
αυτή, να μην θανατωθεί, σύμφωνα με την θεϊκή 
εντολή. Από την άποψη της πίστης μας εξάλλου, είναι 
σημαντικό να μάθουμε από ποια στιγμή, η ανθρώπινη 
ζωή προικίζεται με μια ψυχή και πότε ακριβώς 
χωρίζεται το σώμα, από την ψυχή και το πνεύμα, στη 
διαδικασία του θανάτου. Εδώ υπάρχουν ισχυροί και 
στενοί δεσμοί με το σύμπαν των εκλιπόντων.  

Προσωπική ευθύνη και 
προσανατολισμός 

Προκειμένου να δοθεί ένας προσανατολισμός στους 
πιστούς, μέσα στην αυτόνομη απόφασή τους, οι 
βιοϊατρικές μέθοδοι και οι δυνατότητες παρέμβασης 
στην αρχή και στο τέλος της ανθρώπινης ζωής, 
εξετάζονται κάτω από την προοπτική της πίστης μας. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση μεθόδων αντισύλλη-
ψης ή τεχνητής γονιμοποίησης, θα πρέπει να αναρω-
τηθούμε εάν εμποδίζουν την ανάπτυξη ή θανατώνουν 
την ανθρώπινη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα της 
διακοπής της ανθρώπινης ζωής αντιμετωπίζεται 
επίσης όταν καταστρέφονται τεχνητά γονιμοποιημένα 
ωάρια ή στην περίπτωση άμβλωσης εμβρύων που 
αναπτύσσονται στην μήτρα. Στον τομέα της 
ευθανασίας και της συλλογής οργάνων από πρόσωπα 
με εγκεφαλικό θάνατο, είναι σημαντικό αυτές να μην 
οδηγούν ενεργά στην μείωση της ζωής του ατόμου, ή 
ακόμη και στην θανάτωσή του.  

Τοποθέτηση σχετικά με την αρχή της 
ζωής 

Στο προηγούμενο τεύχος, το περιοδικό της 
Εκκλησίας «community» ασχολήθηκε με την  «αρχή 
της ανθρώπινης ζωής». Εδώ, στη συνέχεια, είναι η 
επίσημη θέση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας επάνω 
σε αυτό το θέμα: 

■ Για να προστατεύσει καλύτερα τον άνθρωπο που 
είναι πλασμένος ως εικόνα του Θεού, η Εκκλησία 
σέβεται την ανθρώπινη ζωή, από τη στιγμή της 
γονιμοποίησης και αρνείται να θανατώσει αυτή τη 
ζωή. Σε αυτή τη ζωή χορηγείται η άνευ όρων 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

■ Η στιγμή όπου το σώμα προικίζεται με ψυχή, 
βρίσκεται στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί ξεκάθαρα, από ανθρώπινη άποψη. 
Ωστόσο, προκειμένου να προστατευθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η ανθρώπινη ζωή που είναι 
προικισμένη με ψυχή, η Εκκλησία υποθέτει ότι η 
στιγμή της γέννησης της ψυχής, είναι η στιγμή της 
ένωσης του ωαρίου με το σπερματοζωάριο. 

■ Αποδέχεται βιοϊατρικές μεθόδους και θεραπείες 
που δεν καταστρέφουν σκόπιμα τα γονιμοποιημέ-
να ωάρια (χωρίς ανθρώπινη επιλογή). 

■ Η Εκκλησία ξέρει ότι υπάρχει μια φυσική 
βιολογική επιλογή, στην οποία ένας σημαντικός 
αριθμός γονιμοποιημένων ωαρίων (έμβρυα) 
πεθαίνουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 

■ Το να ενεργούμε σύμφωνα με τις θέσεις της 
Εκκλησίας μας, μπορεί να οδηγήσει στον 
περιορισμό αυτού που είναι ιατρικά εφικτό. Τα 
όρια αυτά οφείλουν να γίνονται αποδεκτά, με 
εμπιστοσύνη στον Θεό, διότι η ανθρώπινη ζωή 
δίνεται από τον Θεό και οφείλει, από αρχή, να 
γίνεται σεβαστή.  

Η διαδικασία του θανάτου 

Η διαδικασία του θανάτου τοποθετείται στο τέλος της 
ανθρώπινης ζωής και ολοκληρώνεται με τον φυσικό 
θάνατο. Ανάλογα με την αιτία, αυτή η διαδικασία 
θανάτου μπορεί να παραταθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ή να οδηγήσει στον θάνατο μέσα σε μερικά 
δευτερόλεπτα. Η βιολογική ζωή σταματά όταν 
επέρχεται ο θάνατος και η αθάνατη ψυχή χωρίζεται 
από το σώμα. 
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Με τις αυξανόμενες δυνατότητες της ιατρικής στην 
εντατική θεραπεία, οι ασθενείς που βρίσκονται σε 
κώμα μπορούν να διατηρούνται στη ζωή με τεχνητά 
μέσα, περίπου από το 1960. Έτσι λοιπόν προέκυψε εκ 
νέου το ζήτημα της ακριβούς στιγμής του θανάτου 
και, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, επειδή τώρα 
πλέον ήταν απαραίτητο να καθορίζονται κάτω από 
ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να σταματήσουν και 
πάλι τα μέτρα και μέσα που έχουν ως σκοπό τη 
διατήρηση της ζωής.  

Από αγάπη για τον πλησίον, ορισμένοι άνθρωποι 
επιθυμούν να βοηθήσουν τους άλλους, ακόμη και 
μετά τον θάνατό τους, δωρίζοντας τα όργανά τους. 
Και εδώ επίσης, έχει καταστεί απαραίτητος ένας νέος 
καθορισμός του θανάτου, επειδή τα όργανα θα πρέπει 
να αφαιρούνται μετά τον θάνατο, αλλά τη στιγμή της 
αφαίρεσής τους να είναι ακόμη λειτουργικά.  

Προκειμένου να ανακουφιστεί ο πόνος κατά την 
επιθανάτια διαδικασία ή να ανακουφιστεί η αγωνία, 
με την έννοια ενός «αξιοπρεπούς θανάτου», οι 
συγγενείς και οι γιατροί εξετάζουν την ευθανασία. Σε  

 
ορισμένες περιπτώσεις, οι σκέψεις αυτές αποτελούν 
επίσης μέρος των διευθετήσεων που αφορούν το 
μέλλον, για παράδειγμα στο πλαίσιο των οδηγιών που 
δίνονται εκ των προτέρων, από τον ασθενή.  

Σε αυτούς τους τομείς σήμερα, είναι απαραίτητες οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα σε ένα 
καθορισμένο νομικό πλαίσιο. Δίνονται έτσι, 
ορισμένες βοήθειες για την λήψη αποφάσεων, μέσα 
από την άποψη και την προοπτική της πίστης μας. 

Η ιατρική άποψη 

Ο θάνατος προηγείται της διαδικασίας του θανάτου. 
Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά για 
μια προοδευτική δυσλειτουργία που ξεκινά από τα 
όργανα και καταλήγει σε μεμονωμένα κύτταρα. Τα 
κύτταρα του συνδετικού ιστού, για παράδειγμα, 
μπορούν να επιβιώσουν για αρκετές εβδομάδες μετά 
τον εγκεφαλικό θάνατο και την καρδιακή ανακοπή. 

Ο εγκέφαλος είναι το αποφασιστικό όργανο ελέγχου 
του σώματος. Μετά τον θάνατό του, όλα τα όργανα 
και οι ιστοί, αναπόφευκτα πεθαίνουν. 
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Ο εγκεφαλικός θάνατος επέρχεται γενικά, μερικά 
λεπτά μετά την οριστική καρδιακή ανακοπή.  

Σήμερα είναι δυνατόν να καθοριστεί μια πλήρης και 
μη αναστρέψιμη απώλεια λειτουργίας του εγκεφάλου, 
συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφαλικού 
στελέχους, σε ασθενείς με τεχνητή αναπνοή, ενώ 
υπάρχει ακόμη καρδιακή δραστηριότητα. Αυτό 
οδήγησε στον προσδιορισμό, από ιατρική άποψη, του 
εγκεφαλικού θανάτου, ως κριτήριο θανάτου, και όχι 
πλέον του καρδιακού θανάτου. Προκειμένου να 
υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα για τη 
στιγμή που προσδιορίζεται ο θάνατος, δύο 
ανεξάρτητοι ειδικοί πρέπει να κάνουν σε βάθος 
εξετάσεις, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.   

Ως εγκεφαλικός θάνατος καθορίζεται  μια 
κατάσταση, μη αναστρέψιμης απώλειας των γενικών 
λειτουργιών του εγκεφάλου, της παρεγκεφαλίδας και 
του εγκεφαλικού στελέχους. Επιπλέον, η καρδιακή 
και κυκλοφορική λειτουργία διατηρούνται τεχνητά, 
μέσω ελεγχόμενης αναπνοής. 

Μια επαναφορά από κώμα που επιτρέπει στον 
ασθενή να επιβιώσει για αρκετό καιρό, θα πρέπει να 
διαφοροποιείται από τον εγκεφαλικό θάνατο. Είναι 
το αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης διαταραχής του 
κυκλοφορικού στον εγκέφαλο, αλλά το εγκεφαλικό 
στέλεχος εξακολουθεί να είναι λειτουργικό. Οι 
ασθενείς μπορεί να έχουν ανοικτά τα μάτια, αλλά δεν 
είναι ικανοί να εστιάσουν σε αντικείμενα. Δεν είναι 
ικανοί να μιλήσουν ή να αντιδράσουν σε εξωτερικά 
ερεθίσματα.  Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα αντανα-
κλαστικά, όπως το πιπίλισμα ή το πιάσιμο. 

Η νομική άποψη 

Για πολλά Κράτη, από νομική άποψη, ο θάνατος έχει 
επέλθει τη στιγμή που ο εγκεφαλικός θάνατος 
διαπιστώνεται με ιατρική αξιολόγηση.  

Θρησκευτικές απόψεις 

Σε ότι αφορά το τέλος της ζωής, για όλες τις 
θρησκείες, η διαδικασία του θανάτου και η  συνοδεία 
των νεκρών ανθρώπων από τους ποιμενικούς εργάτες 
και τους οικείους τους, είναι πολύ περισσότερο 
σημαντικές από την ακριβή στιγμή του θανάτου. 
Επιπλέον, στις διαφορετικές ομολογίες και θρησκείες 
υπάρχουν κανόνες, σχετικοί με τη διαμεσολάβηση 
και εξιλέωση για τους εκλιπόντες, στο πλαίσιο του 
θανάτου και της παράδοσης του σώματος. 

Σε ότι αφορά τις θέσεις που είναι σχετικές με τη 
δωρεά οργάνων ή την αποτέφρωση του σώματος, οι 
αντιλήψεις για την μετά θάνατον ζωή, παίζουν 
καθοριστικό ρόλο.  

Στην χριστιανική πίστη, ο θάνατος συχνά 
ερμηνεύεται ως μια μετάβαση στην μεταθανάτια ζωή. 
οι μεγάλες χριστιανικές Εκκλησίες αναγνωρίζουν το 
κριτήριο του εγκεφαλικού θανάτου και είναι υπέρ της 
δωρεάς οργάνων. Δεν είναι ξεκαθαρισμένη η στιγμή 
όπου η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα. 

Η θέση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας σχετικά με 
το τέλος της ανθρώπινης ζωής 

■ Η ακριβής στιγμή, όπου η ψυχή χωρίζεται από το 
σώμα, δεν μπορεί να καθοριστεί. Στην Αγία Γραφή 
δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό το θέμα, ούτε 
κάποια επιστημονική διαδικασία που να την 
καθορίζει. Επιπλέον, η ζωή και ο θάνατος είναι 
αλληλένδετα, σε σημείο που, ένας αυστηρός 
προσδιορισμός του χρονικού διαχωρισμού της 
ψυχής και του σώματος να μοιάζει αυθαίρετος.  

■ Προκειμένου να προστατέψει καλύτερα τον 
άνθρωπο, που είναι πλασμένος σύμφωνα με την 
εικόνα του Θεού, η Εκκλησία σέβεται πλήρως την 
ανθρώπινη ζωή μέχρι τη στιγμή του εγκεφαλικού 
θανάτου και απορρίπτει τις παρεμβάσεις που 
προκαλούν ενεργά τον θάνατο.  

■ Η Εκκλησία υποθέτει ότι ο εγκεφαλικός θάνατος 
ακολουθείται από τον διαχωρισμό της ψυχής και 
του σώματος. Μια αξιοπρεπής θεραπεία του 
σώματος που αφέθηκε από την ψυχή είναι 
παράδοση σε πολλές θρησκείες και  εφαρμόζεται 
επίσης σε καταστάσεις στις οποίες η αναπνοή και 
η κυκλοφορία διατηρούνται τεχνητά, μετά τον 
θάνατο του εγκεφάλου, προκειμένου να είναι σε 
θέση να συλλεχθούν όργανα μεταμόσχευση. 

Συμπέρασμα 

Η στιγμή όπου η ψυχή εισέρχεται στο σώμα και 
εκείνη όπου το εγκαταλείπει, δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια. Προκειμένου να 
προστατέψει την ανθρώπινη ζωή, η Εκκλησία 
υποθέτει ότι η ψυχή εισέρχεται στο σώμα τη στιγμή 
της γονιμοποίησης και ότι η ανθρώπινη ζωή με ψυχή, 
καταλήγει με τον εγκεφαλικό θάνατο. Θα πρέπει να 
προστατεύεται και να μη διακόπτεται ενεργά. 
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Αριστερά: Βιντεομετάδοση μιας θείας λειτουργίας. 

Κάτω: Μέλη χορωδίες βρίσκονται ξανά μεταξύ τους, 

για να ψάλλουν σε μια εικονική χορωδία.  
 

 

Μια Εκκλησία χωρίς 
σύνορα και χωρίς τείχη 

Κλειστές πόρτες εκκλησιών, θείες λειτουργίες στην πλατφόρμα YouTube, μάσκες 

προστασίας για την μύτη και το στόμα, στο βήμα: Η πανδημία προκάλεσε μια σημαντική 

αναστάτωση στους κόλπους της Εκκλησίας. Ακολουθεί μια αναδρομική αναφορά στα 

γεγονότα του έτους 2020, που σημαδεύτηκε από τον κορωναϊό. 
 

Όλα ξεκίνησαν πολύ αργά: «Χωρίς πανικό, αλλά με 
μια κατάλληλη υγιεινή», ήταν η οδηγία που 
εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται στις αρχές 
Μαρτίου. «Πλένετε τα χέρια σας, συχνά και 
σχολαστικά» και: «Οι πιστοί αποφασίζουν από μόνοι 
τους για τη συμμετοχή τους στην θεία λειτουργία». 

Ξαφνικά, οι πόρτες των εκκλησιών 
έκλεισαν 

Οι σχετικές διατάξεις ενισχύθηκαν όταν ο παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας κήρυξε την πανδημία στις  11 
Μαρτίου: Μια αυξημένη φροντίδα για την υγιεινή 
των χεριών … παράκληση προς τους αδελφούς και 
τις αδελφές, αν εμφανίζουν συμπτώματα «μόλυνσης 
από γρίπη», να μη μετέχουν στις θείες λειτουργίες … 
παράκληση προς τα μέλη τις στιγμές του 
χαιρετισμού, να αποφεύγουν αγκαλιές και χειραψίες. 

Κατόπιν, τελείως ξαφνικά όλα πήγαν πολύ γρήγορα, 
ανάμεσα στην ενδέκατη και τη δωδέκατη ημερολογι-
ακή εβδομάδα του έτους: Οι πρώτες που έκλεισαν τις 
πόρτες τους ήταν οι εκκλησίες στην Ιταλία, στη 
συνέχεια ήταν η σειρά αυτών της Γερμανίας και του 
Καναδά, ενώ ακολούθησαν με σχεδόν καθημερινό 
ρυθμό, οι εκκλησίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, της 

Νότιας Αμερικής, του Νίγηρα, στον Δυτικό Ειρηνικό 
Ωκεανό, στις Η.Π.Α. και στην Λαϊκή Δημοκρατία 
του Νοτιοανατολικού Κογκό.  

Πως η θεία λειτουργία φτάνει μέχρι τον 
πιστό 

«Εάν ο πιστός δεν μπορεί να έλθει στην θεία 
λειτουργία, η θεία λειτουργία έρχεται στον πιστό» – 
κάτω από αυτό το σύνθημα, όλες οι Περιφερειακές 
Εκκλησίες άρχισαν να πραγματοποιούν παντού, 
βιντεομεταδόσεις  θείων λειτουργιών: η Βόρεια 
Αμερική και η Νότια Αφρική είχαν ένα σχετικό 
προβάδισμα, χάρη  στις δικές τους πύλες συνεχούς 
ροής, ή στα δικά τους τηλεοπτικά κανάλια. Αλλού, το 
YouTube έγινε το κυριακάτικο ραντεβού για τους 
πιστούς που μέσω αυτού, έφταναν μέχρι την 
εκκλησία. Από την αρχή, οι σχετικοί σύνδεσμοι είναι 
διαθέσιμοι σε εβδομαδιαία βάση στην ιστοσελίδα 
nac.today – τα άρθρα της είναι πάντα δημοφιλή. 

Οι εκκλησιαστικές περιφέρειες, όπου μόνο ένα μικρό 
μέρος του πληθυσμού διαθέτει πρόσβαση στο διαδί-
κτυο, ή ανεπαρκή πρόσβαση, θα έπρεπε να ακολου-
θήσουν άλλους δρόμους.  Στην Λαϊκή Δημοκρατία 
του Νοτιοανατολικού Κογκό κυρίως, τα αξιώματα 
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Συμμετοχή στην θεία λειτουργία, από το σαλόνι του σπιτιού 

 

πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για να εορτάσουν μια 
σύντομη επαγρύπνηση και για να τελέσουν την Αγία 
Κοινωνία. Η εκκλησιαστική περιφέρεια που αριθμεί 
1,8 εκατομμύρια μέλη, κάλεσε αξιώματα σε ηρεμία 
για ενίσχυση, ενεργοποιώντας ξανά το αξίωμά τους. 

Η κοινοτική ζωή αντιστέκεται στην κρίση 

Οι θείες λειτουργίες μέσα από πύλες συνεχούς ροής 
καθιερώθηκαν και προκάλεσαν ακόμη και το ενδια-
φέρον των μέσων ενημέρωσης. Επιπλέον, η διεύθυνση 
της Εκκλησίας, άρχισε να προσφέρει επίσης, πνευμα-
τικές παρορμήσεις για την περίοδο μεταξύ δύο 
Κυριακών, παρέχοντας τακτικά πρότυπα επαγρύπνη-
σης. Καθώς ο κοινός εορτασμός της Αγίας Κοινωνίας 
έπρεπε να ανασταλεί, τα τρία μεγάλα εργοστάσια 
οστιών, στην Γερμανία, τη Ζάμπια και τη Νότια 
Αφρική, επιβράδυναν και κατόπιν σταμάτησαν την 
παραγωγή τους.  

Όλο αυτό το διάστημα, τα μέλη τις Εκκλησίας έδειξαν 
τις ικανότητές του. Πολλοί εθελοντές επένδυσαν τόσο 
σε ενέργεια, όσο και σε ελεύθερο χρόνο για να 
διατηρήσουν τη ζωή στις κοινότητες. Τα μαθήματα 
θρησκευτικής διδασκαλίας για τα παιδιά, οι συναντή-
σεις των αδελφών υπηρεσίας, ακόμη και η Συνέλευση 
των Αποστόλων Περιφερείας, οργανώθηκαν με την 
μορφή τηλεδιάσκεψης. Οι πρόβες χορωδίας και οι 
μουσικές παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
εικονική μορφή. Και πέντε νέοι Γερμανοί κατάφεραν 
να εξασφαλίσουν χρήματα από το Κράτος χάρη στο 
σετ κατασκευών «meine gemeinde.digital» («Η 
ψηφιακή μου κοινότητα») στο πλαίσιο ενός 
κυβερνητικού διαγωνισμού. 

Ο μακρύς δρόμος της επιστροφής στο 
σπίτι του Θεού 

Για πολλούς ανθρώπους, η κρίση που συνδέεται με 
τον κορωναϊό είναι μια ακόμη έκτακτη ανάγκη που 
πρέπει να ξεπεράσουν. Η ύπαρξή τους διακυβεύεται 
εδώ και καιρό, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Οι 
Νεοαποστολικές οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας 
κάνουν το καλύτερο δυνατό για να συμβάλλουν στην 

Εορτασμός της Αγίας Κοινωνίας με τον Απόστολο Περιφερείας Τσίτσι Τσισεκέντι – 
στο σπίτι, επειδή οι εκκλησίες είναι κλειστές 
 

 

Εικονική πρόβα χορωδίας: Ο διευθυντής της χορωδίας 

βρίσκεται στην εκκλησία, τα μέλη είναι στα σπίτια τους. 

 

αποφυγή των χειρότερων. Οι εθελοντές βρέθηκαν 
μπροστά σε εντελώς νέες προκλήσεις, που μπορού-
σαν να αντιμετωπιστούν μόνο με ασυνήθιστες ιδέες. 

Στο τέλος Απριλίου, η διεύθυνση της Εκκλησίας 
άρχισε να διερευνά τις δυνατότητες ανοίγματος εκ 
νέου των κοινοτήτων αναπτύσσοντας τις κατάλληλες 
οδηγίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν. Παρ’ όλα 
αυτά έπρεπε να διαρκέσουν μέχρι τον Ιούνιο – αν 
τελικά συνέβη – προτού μπορέσουν οι πιστοί να 
συμμετέχουν σε θείες λειτουργίες, σε πολλά μέρη. Ο 
αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, 
προκειμένου να τηρούνται οι καθορισμένες αποστά-
σεις. Στις εκκλησίες απαιτείται σήμανση ασφαλείας, 
προστατευτικές μάσκες και αλκοολούχο διάλυμα. 

Στη Νότια Αμερική ωστόσο, μόνο το έξη τοις εκατό 
των κοινοτήτων μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες 
τους. Και στην Αυστρία, οι οίκοι του Θεού έκλεισαν 
εκ νέου στο πλαίσιο ενός εθνικού περιορισμού, στις 
αρχές Δεκεμβρίου. Εν τω μεταξύ ο αριθμός των 
περιστατικών αυξάνεται και η κατάσταση παραμένει 
τεταμένη. Ωστόσο, η Εκκλησία είναι έτοιμη. Όπως το 
παρέθεσε ένας από τους υπηρέτες κατά τη διάρκεια 
μιας από τις πρώτες θείες λειτουργίες με 
βιντεομετάδοση: «Ήταν κάπως σαν μια Εκκλησία 
χωρίς σύνορα και χωρίς τείχη». 
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Αλλαγές στον κύκλο 
των Αποστόλων  

Το δεύτερο εξάμηνο του 2020 γνώρισε ελάχιστες συνταξιοδοτήσεις και χειροτονίες στον 

κύκλο των Αποστόλων· εξ αιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με την 

πανδημία του κορωναϊού, οι Απόστολοι Περιφερείας ενήργησαν με εντολή του 

Πρωταποστόλου. Επί του παρόντος, 348 Απόστολοι δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. 
 

 
 

 

Επάνω: Ο Απόστολος Λαϊόνελ Μέγιερ 

Αριστερά: Οι Απόστολοι Τζόναθαν Καρλ Στουρμ και Άρνολντ Μάρτιγκ 

 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, συνολικά 250.500 αδελφοί 
υπηρεσίας ήταν ενεργοί σε διακονικά και ιερατικά 
αξιώματα. Στο πλευρό των Αποστόλων υπηρετούν 
τους αδελφούς και τις αδελφές στην πίστη σε 57.800 
κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Τη στιγμή αυτή 
υπάρχουν σε ενεργή δραστηριότητα, 325 Απόστολοι, 
7 αναπληρωτές Απόστολοι Περιφερείας, 15 
Απόστολοι Περιφερείας και ένας Πρωταπόστολος. 

Χειροτονίες 

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, ο Απόστολος 
Περιφερείας Μαρκ Βολ χειροτόνησε στο αποστολικό 
αξίωμα, τον επίσκοπο Τζόναθαν Καρλ Στουρμ (1976) 
για τον Δυτικό Καναδά και τον Ευαγγελιστή Περιφε- 
ρείας Άρνολντ Μάρτιγκ (1971) για τον Κεντρικό και 

 
Ανατολικό Καναδά. Ο τελευταίος θα αναλάβει επίσης 
μια πρόσθετη ευθύνη, ως Απόστολος υπεύθυνος για 
τη Δημοκρατία του Κογκό, την Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, την Ρουάντα και το Τσαντ. 

Συνταξιοδοτήσεις 

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, ο Απόστολος 
Περιφερείας Τζον Κρίελ έθεσε σε ηρεμία τον 
Απόστολο Λαϊόνελ Μέγιερ (1955). Ο Απόστολος 
Μέγιερ εργάστηκε για δέκα χρόνια στους κόλπους 
του σημερινού πεδίου δραστηριότητας του 
Αποστόλου Περιφερείας της Νότιας Αφρικής.  Ο 
Απόστολος Περιφερείας πραγματοποίησε την πράξη 
αυτή στο Μπάρμπερτον (Νότια Αφρική). 
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Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, ο Απόστολος 
Περιφερείας Μαρκ Βολ έθεσε σε ηρεμία τον 
αναπληρωτή Απόστολο Περιφερείας Τζον Σομπότκα 
(1956). Ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας 
εργάστηκε 17 χρόνια στην Ασία, την Αφρική και τον 
Καναδά. Επιθυμία του Πρωταποστόλου Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ ήταν να παρευρεθεί προσωπικά, αλλά 
τελικά δεν τα κατάφερε να φτάσει στον Καναδά, εξ 
αιτίας της επιδημίας του κορωναϊού. 

Θέση σε διαθεσιμότητα / Παραίτηση από 
αξίωμα 

Τον Οκτώβριο, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
έθεσε σε διαθεσιμότητα ενός έτους τον Απόστολο 
Μπέικερ Τσακβάνα (Ζάμπια), για οικογενειακούς 
λόγους-. Τέλος Νοεμβρίου, ο Απόστολος Γκάμπιν 
Μβεμένα (Λ.Δ. Νοτιοανατολικού Κογκό) 
παραιτήθηκε από το αξίωμά το, για προσωπικούς 
λόγους. Ο πρόεδρος της Εκκλησίας αποδέχθηκε αυτή 
την απόφαση. 

 

Ο Απόστολος Γκάμπιν Μβεμένα (Gabin Mwemena) 

Πεδία δραστηριότητας των Αποστόλων 
Περιφερείας 

Σε διεθνές επίπεδο, η Νεοαποστολική Εκκλησία 
χωρίζεται σε 15 πεδία δραστηριότητας Αποστόλου 
Περιφερείας. Αυτά τα πεδία δραστηριότητας 
διευθύνονται από τους Αποστόλους Περιφερείας. Οι 
ακόλουθοι Απόστολοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα 
πεδία δραστηριότητας: 

■ Μάικλ Δαυίδ Ντέπνερ (1961) – Λ.Δ. Δυτ. Κογκό  
■ Μάικλ Έριχ (1959) – Νότια Γερμανία 
■ Ιωσήφ Οπέμπα Εκούγια (1969) – Ανατολική Αφρική 
■ Έντι Ισνουγκρόχο (1963) – Νοτιοανατολική Ασία 
■ Λέοναρντ Ρίτσαρντ Κολμπ (1956) – Η.Π.Α. 
■ Ρούντιγκερ Κράουζε (1960) – ΒΑ Γερμανία 
■ Τζον Λέσλι Κρίελ (1956) – Νότια Αφρική 
■ Ενρίκε Εντουάρντο Μίνιο (1960) – Νότια Αμερική 
■ Βόλφγκανγκ Ναντόλντι (1956) – Βερολίνο-

Βρανδεμβούργο 
■ Πίτερ Σούλτε (1963) – Δυτικός Ειρηνικός 
■ Κουμπούμπα Σόκο (1969) – Ζάμπια, Μαλάουι, 

Ζιμπάμπουε 
■ Ράινερ Στορκ (1958) – Δυτική Γερμανία 
■ Τσίτσι Τσισεκέντι (1972) – Λ.Δ. ΝΑ Κογκό 
■ Μαρκ Βολ (1959) – Καναδάς 
■ Γιουργκ Ζμπίντεν (1958) – Ελβετία 

Μερικοί Απόστολοι Περιφερείας έχουν τους 
αναπληρωτές τους, οι οποίοι εργάζονται συνήθως σε 
συγκεκριμένες χώρες: 

■ Δαυίδ Ντεβαράζ (1959) – Ινδία 
■ Φρανκ Στέφαν Ντζουρ (1959) – Καναδάς 
■ Τζον Ουίλιαμ Φεντ (1957) – Η.Π.Α. 
■ Άρνολντ Ντακόντβα Μάνγκο (1957) – Μαλάουι 
■ Χοάο Ουανούκβε Μίσσελο (1965) – Αγκόλα 
■ Μάντλα Πάτρικ Μκβανάζι (1963) – Νότια Αφρική 
■ Ρόμπερτ Νσάμπα (1962) – Ζάμπια 

 

 

 
 

Επάνω: Ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Τζον Σομπότκα (John Sobottka) 

Δεξιά: Ο Απόστολος Μπέικερ Τσακβάνα (Baker Chakwana) 
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Σε αναζήτηση κοινοτήτων 
Ο Άλβιν Βίτεν και η σύζυγός του φτάνουν στην Μοζαμβίκη. Για αρκετούς μήνες διασχίζουν 

την χώρα. Επισκέπτονται εκατοντάδες κοινότητες, καθορίζουν γεωγραφικές 

συντεταγμένες, φωτογραφίζουν τους καθοδηγητές και τις εκκλησίες των διαφόρων 

κοινοτήτων. Ο κατάλογός τους περιλαμβάνει 1326 κοινότητες. 
 

 
Δεν γνωρίζει λοιπόν η Εκκλησία που βρίσκονται οι 
κοινότητες; Ναι και όχι. Υπάρχει μια γενική επισκό-
πηση, αλλά λείπουν τρέχουσες και λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τις κοινότητες της 
Μοζαμβίκης. Από δω και στο εξής η κατάσταση αυτή 
θα αλλάξει ουσιαστικά.  

Αυτό σημαίνει τώρα ότι βρίσκονται στο δρόμο, εδώ 
και αρκετούς μήνες. Ακόμη και όταν ταξιδεύουν με 
αυτοκίνητο, δεν χρησιμοποιούν πάντα τους δρόμους: 
«Ο δρόμος που οδηγεί από το Μαπούτο στην 
Μοκούμπα είναι απλά φρικτός. Αν και πρόκειται για 
εθνικό δρόμο, διακόπτεται σε πολλή σημεία, κατά 
μήκος πολλών χιλιομέτρων. Για μεγάλες αποστάσεις, 
τα  οχήματα  κινούνται   στο πλάι  του  δρόμου,  καθώς  η 

Όμως, υπάρχουν επίσης οι αστυνομικοί έλεγχοι, 
πολλοί έλεγχοι που διαρκώς τους καθυστερούν. «Το 
ταξίδι στην Μοζαμβίκη, κυρίως στα χωριά, είναι 
οδυνηρό και κουραστικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί 
να χρειαστούν, μέχρι και πέντε ώρες, για ένα ταξίδι 
εκατό χιλιομέτρων», συνοψίζει ο επίσκοπος. 

Η οικογένεια βρίσκεται σε μια απόσταση 
3500 χιλιομέτρων 

Άλλη μια πρόκληση ακόμη για το αγγλόφωνο 
ζευγάρι: Η βασική γλώσσα επικοινωνίας στην 
Μοζαμβίκη είναι τα Πορτογαλικά. «Γι’ αυτό, η Ζαν 
κι εγώ είχαμε ήδη αρχίσει να μαθαίνουμε 
Πορτογαλικά, πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην 
Μοζαμβίκη», αφηγείται ο Άλβιν Βίτεν.
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επιφάνεια του οδοστρώματος είναι κακή». Πρόβλημα 
επίσης είναι οι δρόμοι και οι γέφυρες που λείπουν: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, συχνά 
παρασύρονται από τα νερά της βροχής που 
πλημυρίζουν τα πάντα.  
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Δεξιά: Η αδελφή Βίτεν δείχνει στους καθοδηγητές των κοινοτήτων, 

πως να εισάγουν τα δεδομένα· οι αδελφοί και οι αδελφές 

παρακολουθούν. Κάτω: Στο δρόμο προς το επόμενο χωριό. 

 

 
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου έζησαν και 
εργάστηκαν στα νότια της χώρας. Επειδή ωστόσο, οι 
περισσότερες κοινότητες βρίσκονται στο βόρειο 
τμήμα της χώρας, γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι 
ήταν απαραίτητη μια νέα μετακόμιση για να μπορούν 
να εργάζονται αποτελεσματικά, μας λέει ο επίσκοπος 
Βίτεν και συνεχίζει: Ζούμε πλέον στην Μοκούμπα, 
περίπου 3500 χιλιόμετρα μακριά από τα παιδιά μας 
και τους φίλους μας, που ζουν στο Κέιπ Τάουν. Η 
Μοκούμπα είναι μια μικρή αγροτική πόλη, με κακές 
υποδομές: Η πιο κοντινή ευκαιρία για αγορές 
βρίσκεται σε απόσταση δύο ωρών με το αυτοκίνητο, 
ενώ είναι ανύπαρκτες και οι εγκαταστάσεις υγείας.   

Ακόμη και το Google έχει χαθεί 

«Έχουμε περισσότερες από 1300 communautés, που 
είναι διασκορπισμένες σε όλη την χώρα, ακόμη και 
στα πιο απόμακρα μέρη της. Η εφαρμογή Google δεν 
έχει ακόμη καταγράψει όλα τα ονόματα των πιο 
μικρών πόλεων, πόσο μάλλον των χωριών», παρατη-
ρεί ο επίσκοπος Βίτεν. Το ζεύγος δεν είχε μόνο ένα 
ιερό σεβασμό μπροστά σε αυτό το καθήκον, είχε 
επίσης μια μεγάλη αβεβαιότητα που ήταν σχετική με 
την εφαρμογή του στην πράξη. Δεδομένου ότι μέχρι 
τώρα δεν υπήρχε κανένα ίχνος από αυτές τις 
κοινότητες και τα τοπικά αξιώματα, μόνο μια 
προσωπική επίσκεψη σε όλες αυτές τις κοινότητες, 
θα μπορούσε να βοηθήσει το ζεύγος. 

Ωστόσο, που θα έπρεπε να πάνε αν δεν υπήρχε κατά-
λογος; Η βοήθεια και η διαδικασία είναι ταυτόσημες 
κάθε εβδομάδα: Με τη συνοδεία ενός από τους εννέα 
Αποστόλους της χώρας, το ζεύγος Βίτεν μεταβαίνει 
σε διάφορες αποστολικές περιοχές, όπου περιμένουν 
τον αντίστοιχο υπεύθυνο. «Δεν υπάρχει καμία 
διεύθυνση, κανένα σημείο προσανατολισμού, μόνο 
θάμνοι και μονοπάτια», εξηγεί ο Άλβιν Βίτεν. 
Κατόπιν συνεχίζουν το δρόμο τους με τα τοπικά 
αξιώματα, που είναι εξοικειωμένα με την περιοχή. 

 

 

Όταν τελειώνει ο δρόμος, πρέπει να 
συνεχίζουν με τα πόδια 

«Συχνά πρέπει να σταθμεύσουμε το αυτοκίνητο σε 
ένα χωράφι, επειδή δεν υπάρχει δρόμος να οδηγεί 
στην κοινότητα. Συνεχίζουμε τότε το ταξίδι μας με τα 
πόδια, για αρκετά χιλιόμετρα, κάτω από μια έντονη 
ζέστη». Το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι 
τους 48 βαθμούς Κελσίου, αντλεί όλη την ενέργεια 
του ζεύγους, το οποίο συνήθως είναι πολύ ανθεκτικό.   

Η προσωπική επαφή με τους αδελφούς και τις αδελφές 
των κοινοτήτων αποζημιώνει και με το παραπάνω την 
προσπάθεια: «Αγαπάμε την επαφή με τους αδελφούς, 
τις αδελφές και τους αδελφούς υπηρεσίας. Μας αρέσει 
να επισκεπτόμαστε τα χωριά και τους κατοίκους τους. 
Είναι εξαιρετικά μετριοπαθείς και ζουν μια απλή 
ζωή», λέει ο επίσκοπος Βίτεν αναφερόμενος στις 
απλές χωμάτινες καλύβες και στις θείες λειτουργίες 
στην ύπαιθρο, για παράδειγμα, κάτω από ένα δένδρο.   

Μόλις φτάσουν στην εκκλησία, τους υποδέχονται τα 
τοπικά αξιώματα και αμέσως μετά περιβάλλονται από 
τα μέλη της κοινότητας. Αδελφοί και αδελφές από 
διαφορετικές χώρες, γνωρίζονται μεταξύ τους. Στη 
συνέχεια, ακολουθούν συνεντεύξεις με τη διεύθυνση 
των κοινοτήτων και των περιοχών. Για κάθε 
κοινότητα εφαρμόζεται η ίδια προκαθορισμένη 
διαδικασία: Ο Άλβιν και η Ζαν Βίτεν εισάγουν τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες του τόπου συνάντησης, 
φωτογραφίζουν τις εκκλησίες και τους καθοδηγητές 
κοινότητας, καταγράφουν τα προσωπικά δεδομένα 
όλων των αδελφών υπηρεσίας και εξασφαλίζουν 
έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις, από τις τοπικές αρχές.   

Το ζεύγος Βίτεν δείχνει κατόπιν στους αδελφούς 
υπηρεσίας, πως να κοινοποιούν στο μέλλον με  SMS 
τον αριθμό συμμετεχόντων αδελφών και το ποσό της 
προσφοράς της κάθε θείας λειτουργίας. Πρόκειται για 
μικρά βήματα προς την ψηφιοποίηση ενός μεγάλου 
πεδίου δραστηριότητας. Μένουν ωστόσο πολλά 
πράγματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να κλείσει 
με επιτυχία αυτό το εγχείρημα και, χωρίς αμφιβολία, 
πρόκειται να υπάρξουν πολλές ακόμη προκλήσεις 
που θα είναι απροσδόκητες.  
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nak.org, ο ιστότοπος της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας 

Όλα είναι νέα και καλύτερα συμπληρωμένα από τα παλιά: Από την αρχή του χρόνου, το  

« nak.org », ο εμβληματικός ιστότοπος της Διεθνούς Νεοαποστολικής Εκκλησίας, 

παρουσιάζεται με μια εντελώς ανανεωμένη εμφάνιση. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει,  

όχι μόνο σε ότι αφορά την εμφάνιση, αλλά επίσης και το περιεχόμενο.  

 
Όποιος αναζητεί επίσημο περιεχόμενο της 
Εκκλησίας βρίσκει το σωστό σημείο στη 
διεύθυνση «nak.org»: Μπορεί εκεί να βρει 
ανακοινώσεις τη διεύθυνσης της Εκκλησίας σε 
επίσημο κείμενο. «Καινούριο περιεχόμενο, 
νέα κείμενα, περισσότερες προσφορές, μια 
νέα εμφάνιση» – με αυτό τον τρόπο, το 
τελευταίο δελτίο τύπου συνοψίζει και 
κοινοποιεί τη νέα παρουσίαση του ιστοτόπου: 
Μεγάλες χαρακτηριστικές φωτογραφίες και 
ακριβείς πληροφορίες που αφορούν την 
Εκκλησία, σε ενότητες, όπως: «Πίστη», 
«Εκκλησία», «Κοινωνία», «Μέσα» και 
«Ποιοι είμαστε».  

«Αυτό που πλέον διακρίνει περισσότερο την 
παρουσία της Νεοαποστολικής Εκκλησίας, εί-
ναι ο διεθνής χαρακτήρας της», υπογραμμίζει 
ο διεθνής εκπρόσωπος της Εκκλησίας Πίτερ 
Γιόχανινγκ. «Κανένας άλλος ιστότοπος μιας 
Εκκλησίας δεν παρέχει αυτή την παγκόσμια 
επισκόπηση των διαδικασιών και των 
γεγονότων της Εκκλησίας σε όλες τις Ηπεί-
ρους. Και όλα αυτά, σε τέσσερις γλώσσες: 
Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά». 

Περισσότερα αποτελέσματα με μια 
βελτιωμένη αναζήτηση 

Εκτός από την μεγάλη «Κατήχηση της Νεοαποστολι-
κής Εκκλησίας», η «Κατήχηση σε Ερωτήσεις και 
Απαντήσεις», που προετοιμάστηκαν με ένα 
διδακτικό τρόπο, είναι διαθέσιμο για πρώτη φορά το 
γλωσσάριο «Η Νεοαποστολική Εκκλησία από το Α 
ως το Ω», το οποίο, με μερικές λέξεις, φωτίζει 
συγκεκριμένες πτυχές της καθημερινής ζωής. Στο 
παρασκήνιο, αυτό το πλήθος πληροφοριών 
αποθηκεύεται σε βάσεις δεδομένων. Έτσι οι χρήστες 
μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις με 
πρακτικούς τρόπους και να φιλτράρουν τα 
αποτελέσματα. Και οι  εκκλησιαστικές περιφέρειες 
μπορούν να ενσωματώνουν αυτή την προσφορά, 
στους δικούς τους ιστοτόπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la recherche de communautés, qui connaît des lieux  

 

Παρ’ όλες τις καινοτομίες, ο ιστότοπος «nak.org» 
συνεχίζει να προτείνει αυτό που κάνει αποδεδειγμένα: 
Κυρίως την αναζήτηση των κοινοτήτων, καθώς 
γνωρίζει τους τόπους που βρίσκονται αυτές σε 50 
χώρες του κόσμου και δεν σταματά να αυξάνεται· ή 
ακόμη τα αρχεία που δημοσιεύονται και τα οποία 
αρχίζουν από το έτος 2000. Ο ιστότοπος «nak.org» 
είναι η επίσημη διαδικτυακή παρουσία της Διεθνούς 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας. Προτείνει και προσφέρει 
συμβατικές δημοσιεύσεις, όπως για παράδειγμα, 
δελτία τύπου ή διδακτικά κείμενα. Αποστολή του είναι 
να κοινοποιεί τις πληροφορίες και τις θέσεις της 
διεθνούς διεύθυνσης της Εκκλησίας. Το «nac.today» 
είναι το ψηφιακό περιοδικό δραστηριοτήτων της 
Διεθνούς Νεοαποστολικής Εκκλησίας. Κάθε ημέρα της 
εβδομάδας, προσφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
και αναγνώσματα για τους Νεοαποστολικούς χριστια-
νούς και για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες. Το 
περιοδικό παρουσιάζει γεγονότα κάτω από την άποψη 
των χρηστών εξηγώντας τα σε αυτό το πλαίσιο. 
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Διεθνή μέσα ενημέρωσης 
Σε αυτούς τους καιρούς των περιορισμών και της απομόνωσης, τα διαδικτυακά μέσα 

είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα για να μας συνοδεύουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Προσφέρουν πληροφορίες από πρώτο χέρι, αναγνώσματα, εμπειρίες από θείες 

λειτουργίες και διεθνείς συναντήσεις.  

Ο νέος ιστότοπος της Διεθνούς Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας πρωτοστατεί στα διαδικτυακά μέσα ως 
«Η αγορά των απόψεων». Στον 21ο αιώνα, για τις 
συναντήσεις των ανθρώπων είναι απαραίτητη και η 
παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα. Φυσικά αυτό 
ισχύει επίσης και ίσως ακόμη περισσότερο για τις 
Εκκλησίες. Έτσι και η Διεθνής Νεοαποστολική 
Εκκλησία διαθέτει τα δικά της επίσημα κανάλια, στις 
κύριες πλατφόρμες που είναι το  Facebook, το   
Instagram, το Twitter και το YouTube, στις τέσσερις 
επίσημες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά 
και Γαλλικά. 

Διατήρηση των κοινωνικών δικτύων σε 
ένα κοινωνικό επίπεδο 

Παρ’ όλα αυτά – είναι αυτό ένα μέρος της αλήθειας 
–, κάποιες φορές, τα κοινωνικά δίκτυα είναι επίσης 
αρκετά αντικοινωνικά! Η εκτίμηση του άλλου ή ο 
σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι 
πάντα στο επίκεντρο της δράσης. Ο Πρωταπόστολος 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ μίλησε επίσης γι’ αυτό: «Το 
πρόβλημα είναι να ξέρουμε πως θα τα χειριστούμε 
όλα αυτά», λέει παραθέτοντας τέσσερις κινδύνους: 
την οικοδόμηση ενός εικονικού κόσμου, την 
υπερεκτίμηση του εγώ, την ισοπέδωση των αξιών και 
την υπονόμευση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Ψευδείς ειδήσεις, κοροϊδία, προσβολές ή ρητορική 
μίσους,  που  δυστυχώς,  αποτελούν  μέρος  της  άλλης 

πλευράς του νομίσματος.  

Για προφανείς λόγους, η Νεοαποστολική Εκκλησία 
δημοσίευσε ένα αντίστοιχο οδηγό. Σχεδιάστηκε για 
να χρησιμεύσει ως προσανατολισμός για τα μέλη της 
Εκκλησίας που είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. 

Παγκόσμιες προσφορές επικοινωνίας 

Σε γενικές γραμμές, η διεύθυνση της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας δίνει μεγάλη σημασία στο έργο 
επικοινωνίας, σε όλα τα επίπεδα: κοινότητα, περιοχή, 
εκκλησιαστική περιφέρεια και Διεθνή Εκκλησία. Το 
τμήμα «Υπηρεσίες Επικοινωνίας» της Διεθνούς 
Έδρας της Εκκλησίας στη Ζυρίχη, είναι μια από τις 
πέντε ομάδες εξυπηρέτησης που υποστηρίζουν τον 
Πρωταπόστολο και τους υπευθύνους των εκκλησια-
στικών Περιφερειών. Ανέκαθεν, αυτό απαιτούσε και 
απαιτεί μια ταχεία, μοντέρνα, διεθνή και στοχευμένη 
επικοινωνία για τα μέλη της Εκκλησίας και όλους 
τους ενδιαφερόμενους. Εκτός από τις τυπικές και 
γνωστές πλατφόρμες, υπάρχουν επίσης προσφορές 
για τη Νεοαποστολική Εκκλησία, όπως περιοδικά, 
ιστότοποι και εφαρμογές. 

Έχει δραματικά επίσης αυξηθεί ο αριθμός εκπομπών 
και μεταδόσεων των θείων λειτουργιών της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας στο διαδίκτυο και στην 
τηλεόραση ή και μέσω δορυφόρου. Έτσι λοιπόν η 
Εκκλησία και τα μέσα κυριολεκτικά διασυνδέθηκαν.
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Ένα διαφορετικό καλοκαίρι 

Με νοσταλγία η σκέψη μας γυρίζει στο καλοκαίρι 
του περασμένου χρόνου, όπου έστω και με κάποιους 
περιορισμούς, είχαμε τη δυνατότητα, μετά από μια 
διακοπή περίπου, λίγο περισσότερη των τριών 
μηνών, να τελούμε εκ νέου την θεία λειτουργία στην 
εκκλησία μας, κάτι που προς το παρόν φαντάζει πολύ 
δύσκολο να επαναληφθεί, καθώς, παρ’ όλες τις 
προσπάθειες και τους εντατικούς εμβολιασμούς, η 
πανδημία δεν δείχνει να υποχωρεί. 

Έτσι, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε επαφή, κυρίως 
με τα αδέλφια που βρίσκονται σε απόσταση, με την 
βοήθεια, πρώτα του επουράνιου Πατέρα μας και 
κατόπιν της τεχνολογίας αρκετές φορές την εβδομάδα. 
Εκτός αυτού ο Κύριος μας φροντίζει ακόμη 
περισσότερο από ότι στο παρελθόν καθώς, αρκετά 
συχνά μπορούμε να έχουμε στιγμές ευλογίας από τις 
υπηρεσίες του Αποστόλου μας Περιφερείας, του 
επισκόπου μας και του ευαγγελιστή μας περιφερείας, 
ακόμη και του Πρωταποστόλου μας. 

Κάθε Τετάρτη απόγευμα και τουλάχιστον μια φορά 
τον μήνα και Πέμπτη, έχουμε ώρα ευλογίας. Σάββατο 
πρωί έχουμε θεία λειτουργία για τους Γαλλόφωνους 
και Αγγλόφωνους αδελφούς και αδελφές μας. Η 
ιδιαιτερότητα αυτής της θείας λειτουργίας είναι ότι 
γίνεται στα Αγγλικά με μετάφραση στα γαλλικά, από 
τον διάκονο και αδελφό μας Γκωτιέ, ο οποίος 
συνδέεται μαζί μας από το Παρίσι, για να μας 
υπηρετήσει. 

    

Στην Κυριακάτικη θεία λειτουργία, κάποιες φορές, έχουμε    
συμμετοχή αδελφών ακόμη και από τη Γερμανία. 

Την Κυριακή το πρωί έχουμε την θεία λειτουργία για 
όλα τα αδέλφια. Όταν μας υπηρετούν οι απεσταλμέ-
νοι του Κυρίου και χρειαζόμαστε μετάφραση στα 
Ελληνικά, ο επουράνιος Πατέρας φρόντισε να έχουμε 
μεταφραστές, όπως την αδελφή μας Μπρουνχίλντε 
που μεταφράζει από τα Γερμανικά, καθώς και τους 
ιερείς και αδελφούς μας Βαγγέλη και Παύλο που 
μεταφράζουν από τα Αγγλικά. Το απόγευμα της 
Κυριακής συναντιόμαστε ξανά για να συζητήσουμε 
θέματα της πίστης μας, διαβάζοντας και αναλύοντας 
άρθρα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της 
Εκκλησίας μας «nak.today», όπως τις σειρές για τα  

 

 

Μυστήρια και την Ποιμαντική φροντίδα. Στις 
συναντήσεις αυτές συμμετέχουν αδελφοί και αδελφές 
από όλη την χώρα και όχι μόνο. Έχουμε συμμετοχές 
από Γαλλία και Γερμανία, κάποιες φορές από Κύπρο, 
Τουρκία κλπ. 

Κι αυτό όμως δεν είναι αρκετό, επειδή ορισμένοι από 
τους αδελφούς και τις αδελφές, κυρίως στην βόρεια 
Ελλάδα, δεν έχουν τον τρόπο και τα μέσα να 
συνδέονται μαζί μας. Έτσι προγραμματίζονται 
ποιμαντικές επισκέψεις και σε αυτούς. Όπως έχει 
αναφερθεί σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού 
μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μια 
φορά τον μήνα, γίνονται επισκέψεις σε πιστούς στην 
Αθήνα και γύρω από αυτήν, για την Αγία Κοινωνία. 
Πιστεύουμε ότι θα είναι ευάρεστο στον επουράνιο 
Πατέρα μας, να συμμετέχουν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πιστοί στο μυστήριο της Αγίας 
Κοινωνίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσκεψη στα αδέλφια μας από την Αφρική, για τον 
εορτασμό της Αγίας Κοινωνίας.  

 

Επιθυμία όλων μας είναι να παραμένουμε πάντοτε 
ενωμένοι, αγαπημένοι με σταθερή την πίστη μας στο 
δρόμο που θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση. Και 
είμαστε βέβαιοι ότι, πάντοτε θα έχουμε αμέριστη την 
βοήθεια του Κυρίου, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο που ζούμε. Διακαής μας πόθος είναι η 
επιστροφή μας στην εκκλησία μας όπου θα έχουμε, 
για μια φορά ακόμη τη δυνατότητα να είμαστε 
πραγματικά όλοι μαζί. Είναι κάτι που αφήνουμε στα 
χέρια του Θεού, ζητώντας να γίνει το θέλημά του. Και 
είμαστε βέβαιοι πως ότι θέλει, είναι το καλύτερο για 
εμάς. 




