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Το σύνθημα για το έτος 2022 : 

Μαζί 

εν Χριστώ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διεθνής Νεοαποστολική 
    Εκκλησία

 
  

Κύριο άρθρο 

Μαζί εν Χριστώ 
 

Θεία λειτουργία 

Πως ασχολείται ο 

Θεός μαζί σου 

Διδασκαλία 

Η Εκκλησία λέει  « Ναι » 

στη ζωή 
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■ Κύριο άρθρο 
3 Μαζί εν Χριστώ ! 

■ Θεία λειτουργία 
4 Πως ασχολείται ο Θεός μαζί σου ! 

■ Επίσκεψη στην Ευρώπη 
10 Μαθαίνουμε τον τρόπο αντί               

να μαντεύουμε την ώρα ! 

■ Επίσκεψη στην Αφρική 
12 Οι πιστοί φωτίζονται ! 

■ Επίσκεψη στην Ευρώπη 
14 Κουρασμένοι ; Ελάτε ! 

■ Χώρος για τα παιδιά 
16  Ο Ιακώβ κλέβει την ευλογία των 

πρωτότοκων με πονηριά ! 

18  Στο σπίτι της Βέρα, στη Σιγκαπούρη 

■ Διδασκαλία 
20 Η Εκκλησία λέει « Ναι » στη ζωή ! 

■ Νέα από όλο τον κόσμο 
24 Η κοινωνία είναι ο δρόμος και ο 

στόχος ! 

26 Μια σύνδεση με την άλλη άκρη 
του κόσμου ! 

28 Έρευνα επάνω στην ποιμαντική 
φροντίδα :  Οι γυναίκες για τις 
γυναίκες ! 

30 Δάκρυα λύπης και δάκρυα χαράς ! 

30 Νέα από την Ελλάδα ! 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Μαθήματα μουσικής, μετά το τέλος της θείας  
λειτουργίας…! 

■ Φωτογραφία εξωφύλλου : Kevin Sargant 

■ Φωτογραφία επάνω : Νεοαποστολική Εκκλησία Ελλάδας 

                              
                            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 

Μάνου Λοΐζου & Ν. Μανδηλαρά 23,  
Σταυρούπολη 

Τηλ.: 23990 20273 
Θεία λειτουργία: Κυριακή 10 π.μ. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

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 
 

Επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο 
πανδημίας, το πρόγραμμα δεν τηρείται 
απόλυτα. Είναι απαραίτητη τηλεφωνική 

επικοινωνία πριν την επίσκεψη σε 
εκκλησία. 
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Μαζί εν 
Χριστώ 

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, 

 

Ό,τι κι αν μας επιφυλάσσει το νέο έτος: Εστιάζουμε 

με πίστη στην ημέρα του Κυρίου! 

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Χριστός θα έλθει για να 

πάρει μαζί του την Εκκλησία Νυμφία του. Για τον 

λόγο αυτό, το σύνθημά μας για το έτος 2022 είναι το 

ακόλουθο : « Μαζί εν Χριστώ ! ». 

 

Σε αυτό τον όρο « Μαζί », βλέπω τέσσερα επίπεδα : 

■ την κοινωνία με τον τριαδικό Θεό 

■ την κοινωνία κατά τη διάρκεια της θείας 

λειτουργίας 

■ το να ζούμε μαζί σε κοινωνία 

■ την κοινωνία των ζωντανών και των εκλιπόντων. 

 

Τι σημαίνει : Η κοινωνία με τον τριαδικό Θεό; Η 

θεϊκή ζωή είναι ζωή σε κοινωνία. Ο τριαδικός Θεός 

είναι ο Θεός της κοινωνίας του Πατέρα, του Υιού και 

του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο Θεός καλεί τον 

άνθρωπο σε κοινωνία μαζί του. Όποιος φέρει μέσα 

του την θεϊκή ζωή, φιλοδοξεί να επικοινωνήσει με 

τον Θεό και με τους δικούς του.  

 

Βιώνουμε την εμπειρία αυτής της κοινωνίας, στην 

κοινωνία κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας. Στην 

θεία λειτουργία, ο Ιησούς Χριστός μας χορηγεί τον 

λόγο του, την χάρη του, το σώμα και το αίμα του. 

Είμαστε σε κοινωνία μαζί με εκείνους που έχουν τον 

ίδιο στόχο και που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο.  

 

Το να ζούμε μαζί σε κοινωνία μας προετοιμάζει για 

την επιστροφή του Κυρίου. Επειδή, γι’ αυτήν 

μεγαλώνουμε όλοι μαζί, για να γίνουμε η Εκκλησία 

Νυμφία και σε αυτή την κοινωνία μαθαίνουμε να 

ξεπερνάμε όλα όσα μας χωρίζουν. Ζούμε μαζί εν 

Χριστώ, σημαίνει : Δεσμευόμαστε να δίνουμε στον 

πλησίον και να λαμβάνουμε από αυτόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μένει ακόμη η κοινωνία των ζωντανών και των 

εκλιπόντων. Η κοινωνία εν Χριστώ είναι πιο ισχυρή 

από τον θάνατο. Οι ζωντανοί και οι εκλιπόντες 

προετοιμάζονται μαζί για την επιστροφή του 

Χριστού, με τον λόγο και τα μυστήρια. Τότε, οι 

ζωντανοί και οι εκλιπόντες θα είναι για πάντα μαζί 

του.   

 

Αυτός είναι ο στόχος μας, εργαζόμαστε μαζί για να 

τον επιτύχουμε. Να είστε σίγουροι: Ο Θεός είναι μαζί 

με τους δικούς του. Και οι Απόστολοι προσεύχονται 

για εσάς. 

 

Εύχομαι σε όλους ένα ευλογημένο 2022, το οποίο 

συνεχίζει να μας οδηγεί προς στο στόχο μας – Μαζί 

εν Χριστώ! 

 

Σας απευθύνω τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς. 
 

Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
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Πως ασχολείται ο Θεός   
μαζί σου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η πρώτη θεία λειτουργία την οποία μπόρεσε να τελέσει ο 

Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ εκτός Ευρώπης, από την 

έναρξη της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2000, πραγματοποιήθηκε 

στις 15 Αυγούστου 20221, στη Ντοντόμα (Τανζανία).  

 
 

 
 
 
 
 

 

Γένεση 3 : 9 

 
« Και ο Κύριος ο Θεός 

κάλεσε τον Αδάμ, και του 

είπε: Πού είσαι; »  

 

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, οφείλω να 
ομολογήσω ότι η καρδιά μου είναι γεμάτη χαρά και 
ευγνωμοσύνη. Είναι η πρώτη φορά από τον Μάριο 
του 2020, που μπορώ να ταξιδέψω εκτός Ευρώπης. 
Είναι η πρώτη φορά που μπορώ και πάλι να ζήσω μια 
θεία λειτουργία σε ένα τόσο μεγάλο κύκλο και να 
απολαύσω μια τόσο μεγάλη χορωδία και μια τόσο 
μεγάλη ορχήστρα. Είναι μια μεγάλη χαρά και μια 
μεγάλη χάρη. Ξέρετε ότι διασχίσαμε και διασχίζουμε 
ακόμη, μια δύσκολη περίοδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Και ενώ ο ιός, ίσως εδώ στην Τανζανία να προκάλεσε 
λιγότερα προβλήματα, από ότι σε άλλες χώρες, ξέρω 
ωστόσο, ότι είστε αντιμέτωποι με πολλά άλλα 
προβλήματα και δυσκολίες. Και κάθε φορά που 
είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες δύσκολες συνθήκες 
και περιόδους, το ίδιο πνεύμα παρουσιάζεται με το 
ίδιο ερώτημα: «Πού είναι ο Θεός σου; Γιατί δεν σε 
βοηθάει; Γιατί δεν εμποδίζει να σου συμβεί αυτό;
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Γιατί δεν σε βοήθησε και επέτρεψε αυτά τα φρικτά 
πράγματα; Πού είναι ο Θεός σου;» (βλ. Ψαλμός 
42:2). Γνωρίζουμε την απάντηση: Ο Θεός είναι εδώ! 

Ο Θεός, ο Πατέρας, ο Δημιουργός εργάζεται 
διαρκώς. Φροντίζει τη δημιουργία του, μας παρέχει 
ό, τι είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Είναι εκείνος 
που μας δίνει τον αέρα να αναπνέουμε και το φαγητό 
που τρώμε. Μας προσφέρει όλα όσα χρειαζόμαστε 
για την καθημερινή μας ζωή.  

Ο Θεός, ο Υιός, είναι εδώ! Πέθανε επάνω στο σταυρό 
για εμάς, πήγε στον ουρανό, κοντά στον Πατέρα του 
για να μας προετοιμάσει μια θέση. Είναι σήμερα με 
τον Πατέρα του για να μας υπερασπίζεται και 
επεμβαίνει για λογαριασμό μας (βλ. Α’ Ιωάννη 2:1). 

Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Εργάζεται στους 
κόλπους της Εκκλησίας, όπου μας χορηγεί παρηγο-
ριά, δυνάμεις και χάρη. Εργάζεται στις καρδιές μας, 
για να μας οδηγεί και να μας παρηγορεί. Πραγματικά:

 
μου. Μη φοβάσαι καθόλου, μη διστάζεις, έλα σε  
μένα! Σε αγαπώ!». Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση: 
«Πού είσαι; Μη φοβάσαι! Έλα είμαι διατεθειμένος να 
σε συγχωρήσω!». 

Μια άλλη ερώτηση που μας κάνει ο Θεός είναι η ακό-
λουθη: «Ε! που είσαι; Ξαφνικά είσαι πολύ μακριά μου! 
Σε παρακαλώ, ψάξε την ψυχή σου, ψάξε την καρδιά 
σου! Καταλαβαίνεις ότι σιγά-σιγά, απομακρύνεσαι 
από εμένα;». Ίσως είμαστε κάπως απογοητευμένοι 
επειδή ο Θεός δεν έχει εισακούσει τις προσευχές μας. 
Ίσως δεν εκπλήρωσε τις επιθυμίες μας και τώρα 
παρασυρόμαστε λίγο και απομακρυνόμαστε σιγά-
σιγά από τον Θεό. Και τότε μας λέει: «Ε! που είσαι;  
Απομακρύνεσαι; Μη ξεχνάς τι έχω κάνει για σένα!». 
Ο Υιός του Θεού δεν ήλθε εδώ στην γη για να πραγμα-
τοποιήσει θαύματα. Δεν πέθανε επάνω στο σταυρό για 
να θεραπεύσει τους ασθενείς. Ήλθε για να σώσει την 
ψυχή  σου. Επιθυμεί  να σε  απελευθερώσει  οριστικά 
από  το  κακό. Στόχος  του  είναι να  σε οδηγήσει στην 

Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι 

εδώ και εργάζεται για εμάς. 

Τώρα ο Θεός έρχεται να 

μας δει και να μας θέσει 

ερωτήματα. Λέει: «Τώρα, 

ξέρετε που είμαι, αλλά που 

είστε εσείς;». Γνωρίζετε 

την ιστορία: Ο Αδάμ και η 

Εύα διέπραξαν ένα μεγάλο 

αμάρτημα και όταν συνει- 

δητοποίησαν ότι είχαν κάνει

 
 

Τώρα, ο Θεός έρχεται  
Κοντά μας και μας  

θέτει το ερώτημα:  

« Πού είσαι; » 

βασιλεία του, όπου θα 
είσαι οριστικά απελευ-
θερωμένος από το κακό. 
Σου κάνει την ερώτηση: 
«Τι κάνεις; Επίστρεψε, 
επιθυμώ να σε απελευθε-
ρώσω    από το κακό και 
να σε οδηγήσω στη δόξα 
μου!».  

Βρίσκουμε   μια    σειρά 
ερωτήσεων  στην    Αγία

κάτι το τόσο σοβαρό, ένοιωσαν μεγάλη ντροπή. Έτσι 
κρύφτηκαν, επειδή δεν ήθελαν να τους δει ο Θεός. 
Αλλά ο Θεός τους κάλεσε, ρωτώντας: «Πού είστε;». 
Θέτοντας αυτό το ερώτημα, ο Θεός ήθελε να τους 
δείξει: «Δεν σας απορρίπτω. Θα σας φροντίζω πάντα, 
στο μέλλον. Δεν υπακούσατε και οφείλετε τώρα να 
αντιμετωπίσετε τις συνέπειες της ανυπακοής σας, 
αλλά πάντα σας αγαπώ και θέλω να σας βοηθήσω». 

Τώρα, ο Θεός έρχεται προς εμάς και μας θέτει το εξής 
ερώτημα: «Πού είσαι;». Είναι βέβαιο, ο Θεός δεν 
χρειάζεται μια απάντηση για να ξέρει που είμαστε. 
Ξέρει τα πάντα. Εάν θέτει αυτή την ερώτηση, είναι 
επειδή θέλει να μας βοηθήσει. Θέλει να μας βοηθάει 
να ελέγχουμε που βρισκόμαστε. Επιθυμεί να μας 
βοηθάει να ελέγχουμε την κατάσταση της ψυχής μας, 
ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε ότι πρέπει να 
αλλάξει.   

Ίσως ορισμένοι είναι σαν τον Αδάμ και την Εύα και 
αισθάνονται ντροπή, όταν διαπιστώνουν: «Ω, είμαστε 
τόσο μεγάλοι αμαρτωλοί». Σκέπτονται ότι ποτέ δεν 
θα επιτύχουν το στόχο. Σκέπτονται ότι είναι ανάξιοι 
να είναι παιδιά του Θεού. Τότε όμως έρχεται ο Θεός 
και λέει: «Πού είσαι; Μη ντρέπεσαι και μη φοβάσαι! 
Έλα, δεν σε απορρίπτω, θέλω να σου δώσω την χάρη  

Γραφή. Διαμέσου του προφήτη Ηλία, ο Θεός ρωτάει 
τον λαό του: «Μέχρι πότε χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο 
φρονήματα; Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε 
αυτόν!» (Α΄ Βασιλέων 18:21). Ο Θεός μας θέτει το 
ίδιο ερώτημα: «Γιατί διστάζετε; Εάν με πιστεύετε, αν 
πιστεύετε τον Ιησού Χριστό, εμπιστευθείτε με!» Ο 
Ιησούς είπε: «Κανένας δεν μπορεί να υπηρετεί δύο 
κυρίους» (Ματθαίος 6:24). Οφείλει να επιλέξει. Και 
ναι, μερικές φορές ο Θεός είναι υποχρεωμένος να 
κάνει αυτές τις ερωτήσεις, επειδή πραγματικά, 
διστάζουμε λίγο. 

Αδελφοί, αδελφές, μια μέρα αποφασίσαμε να 
ακολουθήσουμε τον Χριστό και να αποκηρύξουμε το 
κακό. Οφείλουμε να κρατήσουμε αυτή την απόφαση. 
Θέλουμε να απαρνηθούμε την αμαρτία και το κακό, 
να ακολουθούμε το δρόμο του Θεού και να υπακούμε 
στις Εντολές του. Θέλουμε να ακολουθούμε το μονο-
πάτι της υπακοής. Ακόμη και αν δρόμος της αμαρτίας 
μοιάζει πιο άνετος και πιο γρήγορος για να πετύχουμε 
αυτό που επιθυμούμε. Μερικές φορές βρισκόμαστε 
σε αυτή την κατάσταση και ο Θεού θέλει να μας 
ρωτήσει σε ποια πλευρά βρισκόμαστε. Ακολουθούμε 
το δρόμο της υπακοής. Το ξέρω – και το επαναλαμ-
βάνω με καθαρή συνείδηση – πιο άνετος και πιο 
γρήγορος για να πετύχουμε αυτό που επιθυμούμε .  
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3876 αδελφοί και αδελφές στην πίστη, μπόρεσαν να συμμετάσχουν 

ζωντανά στην θεία λειτουργία που τέλεσε ο Πρωταπόστολος 

 
 

Ωστόσο, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν 
μπορούμε να υπηρετούμε ταυτόχρονα δύο Κυρίους. 
Κύριος και Δάσκαλός μας είναι ο Ιησούς Χριστός και 
θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούμε το δρόμο του. 

Μια άλλη φορά, ο Θεός ρώτησε τον προφήτη Ηλία 
(βλ. Α’ Βασιλέων 19:9-18). Ο Ηλίας κρύφτηκε μέσα 
σε μια σπηλιά. Ο Θεός ήλθε κοντά του και τον ρώτησε: 
«Τι κάνεις εδώ Ηλία;» και ο Ηλίας εξήγησε: «Στάθηκα 
στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου, του Θεού των δυ-
νάμεων επειδή, οι γιοι Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθή- 
κη σου, κατέστρεψαν 
τα θυσιαστήριά σου, 
και θανάτωσαν τους 
προφήτες σου με 
ρομφαία· κι εγώ εναπέ-
μεινα μόνος· και ζητούν 
τη ζωή μου για να την 
αφαιρέσουν»  (Α’ Βασι-
λέων 19:9-10). Ουσια- 
στικά όμως, ο Θεός του 
του απάντησε: «Τι κάνεις εδώ Ηλία; Σε χρειάζομαι 
για να εργαστείς για εμένα! Επίστρεψε στην εργασία 
σου. Εκτέλεσε την αποστολή σου και θα δει ότι είμαι 
μαζί σου. Θα σε ευλογήσω!». 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, όλα αυτά δεν 
ισχύουν μόνο για τους αδελφούς υπηρεσίας, αλλά για 
όλους εμάς. Θέλουμε να υπηρετούμε τον Κύριο, αλλά, 
μερικές φορές φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνουμε, ότι 
όλα είναι μάταια. Θέλουμε να υπηρετούμε τον Κύριο, 

 

 

αλλά δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα στην εργασία 
μας. Συμβαίνει κάποιες φορές να έχουμε την εντύπωση 
ότι είμαστε οι μόνοι που κάνουμε κάτι, ενώ όλοι οι 
άλλοι έχουν εγκαταλείψει. Τότε μπαίνουμε στον 
πειρασμό να τα παρατήσουμε κι εμείς. Έρχεται σήμερα 
ο Θεός και μας ρωτά: «Ε! Τι κάνεις εδώ; Βγες από τη 
σπηλιά σου, σε χρειάζομαι, θέλω να με υπηρετήσεις!» 

Ίσως αποσυρόμαστε σε μια σπηλιά επειδή είμαστε 
απογοητευμένοι  από  τους  άλλους  ανθρώπους,  από 
τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Θέλουμε τότε να  

είμαστε μόνοι και να 
μην έχουμε πλέον 
καμία σχέση με 
αυτούς τους ανθρώ-
πους πλέον. Τότε ο 
Θεός μας λέει: «Βγες 
από τη σπηλιά σου! Τι 
κάνεις εδώ; Ενσωμα-
τώσου  στην   κοινωνία   
των παιδιών του Θεού! 

Είμαι μαζί σου, είμαι μαζί με την Εκκλησία, είμαι στο 
κέντρο της, έλα στην κοινωνία!»  

Ο Ιησούς επίσης έθεσε μερικά ερωτήματα. Οι μαθητές 
ήταν στην θάλασσα μαζί με τον Κύριο όταν ξέσπασε 
μεγάλη καταιγίδα (Λουκάς 8:22-25). Γνωρίζετε την 
ιστορία και ξέρετε ότι ο Ιησούς κοιμόταν. Άρχισαν να 
ουρλιάζουν επειδή ήταν τόσο φοβισμένοι που 
πίστευαν ότι έπρεπε να πεθάνουν. Ο Ιησούς τους 
ρώτησε: «Πού είναι η πίστη σας;» (στίχος 25).

Εμπιστευόμαστε τον Θεό και 
τον ακολουθούμε – χωρίς να 
κατανοούμε, αποκλειστικά, 

λόγω της  πίστης μας. 
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Την θεία λειτουργία πλαισίωσε η χορωδία και μια μικρή ορχήστρα εγχόρδων 
 

 

 
Αδελφοί και αδελφές, αυτή είναι μια ερώτηση που ο 
Κύριος μου κάνει πολύ συχνά. Βρισκόμαστε σε μια 
κατάσταση από την οποία δεν φαίνεται να υπάρχει 
διέξοδος. Ανησυχούμε και προσευχόμαστε· αλλά δεν 
λαμβάνουμε καμία απάντηση, καμία εξήγηση, καμία 
λύση. Απλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη 
δράση του Θεού. Τότε έχουμε δύο δυνατότητες: Είτε 
εγκαταλείπουμε, είτε εμπιστευόμαστε τον Θεό. Και 
γι’ αυτό ο Θεός μας ρωτάει: «Που είναι η πίστη σου; 
Πιστεύεις ότι είμαι ο Παντοδύναμος, πιστεύεις ότι 
είμαι ο Θεός του ελέους, πιστεύεις ότι είμαι ο Θεός της 
αγάπης.  Αυτή είναι η πίστη σου! Γιατί δεν με εμπι-
στεύεσαι; Εναπόθεσε απλά το πνεύμα σου στα χέρια 
μου και έχε μου εμπιστοσύνη. Θα σε οδηγήσω».  

Ξέρω εκ πείρας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου 
εύκολο. Θα θέλαμε πάντα να έχουμε εξηγήσεις, θα 
επιθυμούσαμε να μας δείχνει ο Θεός μια λύση. Έτσι 
θα είναι στο μέλλον και για μένα επίσης. Ωστόσο, ο 
Θεός δεν μας λέει τίποτα άλλο εκτός από το εξής: 
«Απλά, να μου έχετε εμπιστοσύνη!» Αγαπητοί μου 
αδελφοί και αδελφές, αυτή είναι η πίστη μας. 
Πιστεύουμε στον Θεό, τον Παντοδύναμο, τον Θεό 
της αγάπης, τον Θεό του ελέους· και, ακόμη κι αν δεν 
καταλαβαίνουμε απολύτως τίποτα από αυτά που συμ- 

 
βαίνουν, εάν δεν έχουμε καμία ιδέα για το τι πρόκειται 
να συμβεί στο μέλλον, καμιά ιδέα για το πως θα 
αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις, εμπιστευόμαστε 
τον Θεό και τον ακολουθούμε – χωρίς να 
καταλαβαίνουμε, απλά βασιζόμενοι στην πίστη μας. 

Ένα άλλο ερώτημα που έθεσε στους μαθητές του: 
Μια ημέρα οι μαθητές ήταν καθ’ οδόν και όταν 
έφτασαν στην Καπερναούμ, ο Ιησούς τους ρώτησε: 
«Τι συζητούσατε στον δρόμο μεταξύ σας;» (Μάρκος 
9:33). Η ερώτηση αυτή έκανε τους μαθητές να 
ντραπούν. Τους έφερε σε δύσκολη θέση, επειδή είχαν 
μαλώσει προσπαθώντας να μάθουν ποιος είναι ο 
μεγαλύτερος μεταξύ τους. Σίγουρα ο Ιησούς ήξερε 
την απάντηση και δεν χρειαζόταν να θέσει αυτό το 
ερώτημα. Παρόλα αυτά, ήθελε οι μαθητές να συνει-
δητοποιήσουν το γεγονός ότι όλο αυτό δεν ήταν καλό.  

Είναι επίσης μια ερώτηση που ο Ιησούς θέτει στη 
Νυμφία του, στην Εκκλησία του: «Για ποιο πράγμα 
μιλάτε στο δρόμο προς την ουράνια Ιερουσαλήμ;». 
Θα πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά αυτό το ερώτημα. 
Αδελφοί και αδελφές, για ποιο πράγμα μιλάμε; ΜΕ 
το σύντροφό μας, στους κόλπους της οικογένειάς 
μας,  στους  κόλπους  της  κοινότητας,  μπορούμε  να  
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Ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Ρόμπερτ Μ. 

Νσάμπα κλήθηκε να μιλήσει (αριστερά) 

Εορτασμός της Αγίας Κοινωνίας (επάνω) 

 

 
μιλάμε για τα πάντα, αλλά πώς μιλάμε για την 
Εκκλησία; Πώς μιλάμε για τους αδελφούς υπηρεσίας; 
Πώς μιλάμε για τους αδελφούς και τις αδελφές;  Πώς 
μιλάμε για τον Θεό; Πώς μιλάμε γι’ αυτόν; Ο τρόπος 
που εκφραζόμαστε και το περιεχόμενο τον 
συνομιλιών μας καθορίζουν την ατμόσφαιρα του 
ζεύγους μας, στους κόλπους της οικογένειας, στους 
κόλπους της κοινότητας. Γι’ αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να είμαστε συνειδητοποιημένοι σε αυτό 
που λέμε.  Τα παιδιά ακούν αυτά που λέμε και τα 
αφομοιώνουν. Επομένως ας προσέχουμε και ας 
επικεντρωνόμαστε στα καλά πράγματα. Στο δρόμο 
προς την ουράνια Ιερουσαλήμ ασχολούμαστε με 
αυτό το ερώτημα: «Για ποιο πράγμα μιλάμε;» 

Επιτρέψτε μου να θίξω ένα ακόμη ερώτημα που 
τέθηκε από τον Κύριο Ιησού. Ο Ιησούς ήλθε να βρει 
τον Παύλο και τον ρώτησε: «Γιατί με καταδιώκεις;» 
(Πράξεις 9:4). Ήταν μια ιδιαίτερη ερώτηση. Ο Ιησούς 
ήθελε να δείξει: Αυτό που έκανες στους αδελφούς και 
τις αδελφές μου, το έκανες επίσης σε  εμένα. Ο 
Πατέρας μας, μας θέτει το ίδιο ερώτημα: «Γιατί με 
καταδιώκεις;». Σίγουρα, δεν είναι πρόθεσή μας να 
καταδιώξουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας. 
Δεν είναι αυτό που θέλει να μας πει ο Θεός. Όταν 
θέτει αυτό το ερώτημα, είναι επειδή επιθυμεί να 
συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι αυτό που 
κάνουμε στον πλησίον μας, στον αδελφό και την 
αδελφή μας, δηλαδή στα παιδιά του, τα κάνουμε και 
σε αυτόν επίσης. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω με 
ένα άλλο τρόπο. Όταν αποφασίζουμε το πως θέλουμε 
να συμπεριφερόμαστε στον πλησίον μας, όταν απο-                                                                                                                                                                                                   

 
φασίζουμε πως θέλουμε να συμπεριφερόμαστε στον 
αδελφό μας, την αδελφή μας, πως θέλουμε να του 
μιλάμε, τι θέλουμε να του κάνουμε, δεν θα πρέπει να 
έχουμε μόνο στο μυαλό μας, το τι μπορεί να έχει 
κάνει. Και πρώτα απ’ όλα οφείλουμε να εξετάσουμε 
αυτά που έχει κάνει για εμάς ο Ιησούς, τον τρόπο με 
τον οποίο μας φέρεται. Τότε, μπορούμε να 
αποφασίσουμε για αυτό που θα κάνουμε στον 
πλησίον μας. Ο πλησίον σου σε έχει πληγώσει και 
είσαι θυμωμένος μαζί του; Θυμήσου ότι ο Ιησούς σε 
έχει συγχωρήσει! Σκέψου τα όλα, όσα έχεις ήδη κάνει 
και κάθε φορά, ο Ιησού έρχεται και λέει: «Σε 
συγχωρώ!». Σκεφτείτε το αυτό και αφήστε το να 
δράσει μέσα στην καρδιά σας. Κατόπιν αποφασίστε 
με ποιο τρόπο θα συμπεριφερθείτε στον πλησίον σας. 
Απογοητεύτηκες επειδή ο πλησίον σου υποσχέθηκε 
να σε βοηθήσει και δεν το έκανε; Είσαι θλιμμένος 
επειδή είπε άσχημα πράγματα σχετικά με εσένα; 
Σταμάτα πριν αντιδράσεις! Σκέψου τον εαυτό σου και 
τη δική σου συμπεριφορά. Πόσες φορές υποσχέθηκες 
κάτι στον Κύριο και δεν μπόρεσες να τηρήσεις την 
υπόσχεσή σου; Πόσες φορές μέχρι τώρα δεν εξοργι-
στήκαμε επειδή μια προσευχή μας δεν εισακούστηκε; 
Και πώς αντέδρασε; εάν το συνειδητοποιήσουμε 
αυτό, θα μπορούμε να αποφασίσουμε, με ποιο τρόπο 
θα συμπεριφερθούμε στον πλησίον μας.  

Βλέπετε αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αυτές είναι 
μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που μας θέτει το Άγιο 
Πνεύμα. Κρατάμε μέσα στην καρδιά μας, όλες αυτές 
τις ερωτήσεις. Αυτό συμβάλλει για τη σωτηρία μας. 
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Εορτασμός της Αγίας Κοινωνίας (επάνω)             

Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ χειροτόνησε τους Αποστόλους Δανιήλ 

Οόκο Οτσόγκο και Κοσμά Μπαράσα Βανζάλα (δεξιά) 

 
 

Η απάντηση του Ιησού είναι πάντα η ίδια: «Ό,τι και 
να συμβαίνει, όπου και αν είσαι, έλα! Σε αγαπώ, σε 
συγχωρώ, θέλω να σε σώσω. Ακολούθησέ με, μέχρι 
το τέλος. Με την βοήθειά μου, θα μπορέσεις να 
φτάσεις σε αυτό». 

Μετά τη συμβολή του αναπληρωτή Απόστολου 
Περιφερείας και του Αποστόλου Περιφερείας , ο 
Πρωταπόστολος εκφράστηκε για μια ακόμη φορά, ως 
εξής: «Πού είναι ο Θεός σου;». Μπορούμε τώρα, να 
βιώσουμε την παρουσία του Θεού σήμερα, κατά τον 
εορτασμό της Αγίας Κοινωνίας. Εορτάζουμε την 
Αγία Κοινωνία σε ανάμνηση της θυσίας του Ιησού 
Χριστού. «Θυμήσου ότι σταυρώθηκε για εσένα!» 
Πού είναι σήμερα ο Ιησούς; Παρεμβαίνει για 
λογαριασμό σου στον θρόνο του Πατέρα του με την 
χάρη και την καλοσύνη του. Σου συγχωρεί τα λάθη 
και τις αμαρτίες σου.   

Πού είναι ο Ιησούς; Διαμέσου της Αγίας Κοινωνίας, 
είναι εδώ, ανάμεσά μας. Πού είναι ο Ιησούς; Είναι 
στο πλάι του αδελφού και της αδελφής σου; Καθώς 
τελούμε την Αγία Κοινωνία, ο καθένας μας μπορεί να 
δει ότι δίνει την ίδια χάρη και την ίδια όστια στον 
πλησίον μου, στον αδελφό και την αδελφή μου. Μου 
λέει: «Σε συγχώρησα. Σε αγαπώ. Σου δίνω το αίμα 
μου, σου δίνω το σώμα μου». 

Και λέει ότι χορηγεί ακριβώς το ίδιο πράγμα στον 
αδελφό μου και στην αδελφή μου. 

Ξέρουμε τώρα που είναι ο Ιησούς και αυτή τη στιγμή 
μας ρωτάει : «Πού είστε;» Μη διστάζετε! Ελάτε 
κοντά στον Ιησού, επιθυμεί να σας βοηθήσει. Ίσως 
βρεθήκαμε κάπως μακριά από το Ιησού, στις σκέψεις  

 

 
 

και στην καρδιά μας. Επίστρεψε, έλα πίσω!  Ναι,     
θέλουμε να τον υπηρετούμε, ναι, θέλουμε να τον 
εμπιστευόμαστε, ότι και αν προκύψει! 

Ίσως ο τρόπος που μιλάμε να μην ήταν ο καλύτερος. 
Προσέχουμε τι λέμε και πως το λέμε! Ίσως θα έπρεπε 
να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά στους αδελφούς 
και τις αδελφές μας. Ελάτε, χάρη στην Αγία Κοινωνία 
είναι δυνατόν να το κάνουμε. Θα αντλήσουμε από 
αυτήν, όλες τις δυνάμεις που απαιτούνται για να το 
κάνουμε. 

 

 

 

 

Το Άγιο Πνεύμα μας προσκαλεί να 

πλησιάζουμε τον Θεό, να τον εμπιστευόμαστε 

και να τον υπηρετούμε. 

Η συμπεριφορά μας προς τον πλησίον μας, 

υπαγορεύεται από την αγάπη που μαρτυρεί ο 

Κύριος για εμάς. 

Τα λόγια μας αντανακλούν το καλό που κάνει ο Θεός 
σε εμάς.. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Μαθαίνουμε τον τρόπο αντί               
να μαντεύουμε την ώρα 

 

Πότε θα επιστρέψει ο Χριστός; Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Και δεν μπορεί να συναχθεί κάποιο 
αποτέλεσμα από τις συνθήκες που επικρατούν εδώ στην γη. Ωστόσο, μας είναι δυνατόν να 
προετοιμαζόμαστε γι’ αυτήν – δύο χαρακτηριστικά είναι καθοριστικά γι’ αυτό. 

 

«Ποτέ δεν ήταν τόσο τρομερό αυτό! Τώρα πρέπει να 
επιστρέψει ο Κύριος!». Αυτό λένε συχνά, ανά τους 
αιώνες, οι άνθρωποι. Τελικά ωστόσο, αυτό δεν ήταν 
ένα σημάδι προαγγελίας της επιστροφής του Ιησού 
Χριστού – και δεν μπορεί να είναι. Επειδή ο Ιησούς 
Χριστός ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει «σε ώρα που 
δεν θα το σκεφτόμαστε». 

Επομένως, είναι πιο σημαντικό να είμαστε έτοιμοι 
για τη στιγμή που θα έλθει, παρά να γνωρίζουμε πότε 
θα έλθει ο Κύριος. Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ εξήγησε το πως, κατά την θεία λειτουργία 
που τέλεσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 στην πόλη 
Καπολνασνυέκ  (Kápolnásnyék) στην Ουγγαρία. 

Οι συνθήκες δεν έχουν καμιά σημασία 

«Όταν θα έλθει ο Κύριος, δύο θα είναι στο κρεβάτι, 
δύο θα είναι στον μύλο και δύο στο χωράφι», εξήγησε 
ο Πρωταπόστολος, «σε κάθε περίπτωση, ο ένας ή η 
μία θα γίνονται δεκτοί, ο άλλος ή η άλλη, όχι!». Είδε 
μια εικόνα της Εκκλησίας: Σε ορισμένες περιοχές, οι  

 
κοινότητες είναι σε φάση σποράς, σε άλλες σε φάση 
συγκομιδής και σε άλλες, η ζωή στις κοινότητες είναι 
αδρανής και σε φάση ύπνωσης.  

Από την μία πλευρά, αυτό σημαίνει: «Οι δραστηριό-
τητες της κοινότητας, ο αριθμός των αδελφών και η 
κατάσταση της Εκκλησίας  δεν καθιστούν δυνατόν να 
καθοριστεί αν ο Κύριος έρχεται ή όχι. Θα έλθει όταν 
το αποφασίσει». Και από την άλλη πλευρά: «Είτε η 
κοινότητα είναι μεγάλη και αναπτυσσόμενη, είτε 
είναι πολύ μικρή και σε υποχώρηση, οι ψυχές 
προετοιμάζονται για την έλευση του Κυρίου. Ο 
καθένας μπορεί να είναι ευλογημένος, σε κάθε 
κοινότητα». 

Η πίστη και η αγάπη μας βοηθούν 
να προετοιμαστούμε 

«Όταν θα έλθει ο Κύριος Ιησούς, θα υπάρξει μια κρί-
ση· ο Κύριος Ιησούς θα κάνει την επιλογή, θα επιλέ-
ξει στους κόλπους της κάθε κοινότητας, της κάθε 
κατάστασης» διευκρίνισε ο πρόεδρος της Εκκλησίας:  

■
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Πολλοί αδελφοί και αδελφές ήλθαν για να παρακολουθήσουν την θεία 

λειτουργία στο Καπολνασνυέκ (Ουγγαρία) (επάνω). Ο Πρωταπόστολος 

συνοδευόταν από τον Απόστολο Περιφερείας Γιουργκ Ζμπίντεν και τους 

Αποστόλους Ντιρκ Σουλτζ, Τόμας Ντέμπελ και Μάρτιν Σνάουφερ (δεξιά) 

 
«Είναι σίγουρα σημαντικό να ξέρουμε τι είναι 
καθοριστικό. Γνωρίζουμε την απάντηση: Αυτό 
εξαρτάται από τη διάθεση και τη στάση καρδιάς, 
εξαρτάται από την πίστη». 

Η πίστη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία 
παράδοση, θρησκεία ή πολιτισμό. Συνίσταται στην 
πλήρη τήρηση των ουσιαστικών αληθειών: 

■ Ο Θεός υπάρχει, είναι αγάπη, αποκαλύφθηκε στον 
Ιησού Χριστό, σήμερα φανερώνεται διαμέσου του 
Αγίου Πνεύματος.  

■ Θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή 
– στη δόξα της βασιλείας του Θεού. 

■ Το Ευαγγέλιο είναι ο μόνος δρόμος για να 
αποκτήσουμε την αιώνια ζωή. 

■ Μέσα στην Εκκλησία και μέσω των Αποστόλων 
του, ο Θεός προετοιμάζει σήμερα τους 
ανθρώπους, για την επιστροφή του Χριστού.  

■ Ο Θεός επέλεξε προσωπικά τους ανθρώπου και τους 
συνοδεύει στο δρόμο τους προς την αιώνια ζωή. 

Η θεμελιώδης αγάπη που απαιτείται από τον Χριστό, 
υπερβαίνει κατά πολύ τη στοργή ή το συναίσθημα. 
Εκείνος που αληθινά αγαπά τον Κύριο… 

■ λαχταρά την αιώνια ζωή· 
■ χρειάζεται να είναι σε μόνιμη επαφή με τον Θεό – 

στη σκέψη, την προσευχή, στην θεία λειτουργία· 
■ αποκηρύσσει όλα όσα αποτελούν εμπόδιο στην 

επικοινωνία του με τον Θεό· 
■ είναι διατεθειμένος να υπηρετεί και να συνεισφέρει· 
■ θέλει να γίνει παρόμοιος με αυτόν, αγαπώντας τον 

σύμφωνα με την εικόνα του. 

Δεν εξαιρούμε και δεν κρίνουμε 
Εκείνος που αγαπά τον Θεό, θέλει επίσης να «οικοδο-
μεί τη σχέση του με τον πλησίον του, επάνω σε μια  

 

θεϊκή βάση. Επειδή αγαπά τον Θεό, αγαπά τον πλησί-
ον του», συνέχισε ο Πρωταπόστολος. 
«Θεωρούμε τον πλησίον μας, όπως τον βλέπει ο 
Ιησούς». Και αυτό, πάνω απ’ όλα σημαίνει: «Σε 
θεωρώ ως ένα πρόσωπο», όπως μια ψυχή που πρέπει 
να σωθεί, «και όχι μόνο ως συμμετέχοντα στην μία ή 
στην άλλη ομάδα». 
Επιπλέον, το Ευαγγέλιο μας διδάσκει ότι δεν έχουμε 
εξουσία να κρίνουμε τους άλλους. Οι άνθρωποι 
βλέπουν μόνο τις πράξεις, αλλά όχι τη διάθεση της 
καρδιάς. «Δεν είναι καθήκον μας να διορθώνουμε τον 
αμαρτωλό για να γίνει καλός. Το καθήκον μας 
συνίσταται στο να πούμε, απλά: «Ο Κύριος σε αγαπά, 
έλα σε αυτόν!». Τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του 
καλού Θεού». 

 

Ματθαίος 24 : 40-41 : 

«Τότε, δύο θα είναι στο χωράφι· ο ένας 
παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται. 
Δύο γυναίκες θα αλέθουν στον μύλο· μία 
παραλαμβάνεται, και μία αφήνεται». 

Η επιστροφή του Κυρίου δεν εξαρτάται από τις 

συνθήκες που επικρατούν στην γη. Μπορούμε να 

προετοιμαζόμαστε για την επιστροφή του, εκεί 

όπου μας έχει τοποθετήσει. Ο Κύριος θα μας 

κρίνει με βάση την πίστη και την αγάπη μας. Δεν 

είναι δικό μας θέμα να κρίνουμε τον πλησίον μας.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Οι πιστοί φωτίζονται 
Μέσα στο σκοτάδι δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αποπροσανατολιζόμαστε 

και χτυπάμε πάνω σε αντικείμενα. Χαιρόμαστε τότε, όταν βρίσκουμε ένα φως 

που θα φωτίσει το μονοπάτι μας. Σε ένα τέτοιο φως συνίσταται και η πίστη. 

 

Στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ο Πρωταπόστολος τέλεσε δύο θείες 

λειτουργίες (αριστερά). Ο Απόστολος Περιφερείας Βόλφγκανγκ Ναντόλνυ 

με τον μεταφραστή (επάνω) 

 
Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στη Σαντάνα 
(Σάο Τομέ και Πρίνσιπε). 

«Ο σκοτεινός αυτός τόπος, προφανώς, δεν πρέπει να 
γίνεται κατανοητός από φυσική άποψη, αλλά από 
πνευματική», εκφράστηκε ο πρόεδρος της Εκκλησίας, 
εξηγώντας τον λόγο από την Αγία Γραφή. «Ο 
σκοτεινός τόπος είναι η απομάκρυνση από τον Θεό, 
εκεί που κάποιος είναι μακριά από τον Θεό. Από τη 
στιγμή που ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία, έπεσε 
κάτω από την κυριαρχία του κακού». 

Το σκοτάδι 

Όταν βρισκόμαστε σε απόσταση από τον Θεό, 

■ δεν έχουμε ελπίδα: «Χωρίς τον Θεό, απλά, δεν 
υπάρχει πραγματική ελπίδα για οριστική και 
μόνιμη βελτίωση», μας είπε ο Πρωταπόστολος, 
«Ξέρουμε ότι το κακό, πάντοτε θα επιστρέφει». 

■ φοβόμαστε: «Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει», 
εξήγησε ο πρόεδρος της Εκκλησίας σχετικά με τις 
καταστάσεις που βιώνουμε όταν είμαστε μακριά 
από τον Θεό. «Από αυτή την άποψη, πολλοί 
άνθρωποι βρίσκονται σε ένα σκοτεινό τόπο. 
Αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, αλλά δεν το 
καταλαβαίνουν. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός; 
Γιατί δεν παρεμβαίνει;». 

 

■ είμαστε αποπροσανατολισμένοι: «Διακρίνω 
ακατάπαυστα μέχρι ποιο σημείο είναι χαμένοι οι 
άνθρωποι», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος 
Σνάιντερ. «Δεν ξέρουν πλέον ποιον να 
πιστέψουν, ποιον να εμπιστευτούν, ούτε ποιος 
λέει την αλήθεια. Δεν έχουν πλέον κανένα 
προσανατολισμό». 

■ δεν βλέπουμε τον εαυτό μας, έτσι όπως είμαστε: 
«Χωρίς τον Θεό, οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν 
καν τον εαυτό τους», εξήγησε ο Πρωταπόστολος 
περιγράφοντας το σκοτάδι, χωρίς τον Θεό. Λένε, 
μιλώντας στον εαυτό τους: «Μπα, δεν είμαι τόσο 
κακός. Υπάρχουν πολύ χειρότερα». Έτσι όπως 
είναι, δεν βλέπουν καθόλου τον εαυτό τους. 

■ δεν βλέπουμε τον πλησίον μας: «Πολλοί άνθρωποι 
βρίσκονται στο σκοτάδι, δεν προσέχουν τον 
πλησίον τους, τον πληγώνουν», εκφράστηκε ο 
Πρωταπόστολος. «Καταστρέφουν με λόγια ή με 
έργα, πολλά πολύτιμα πράγματα  και ούτε καν το 
συνειδητοποιούν». 

Το φως 

Ο Πρωταπόστολος όμως, έδωσε την λύση: «Ο Θεός 
έθεσε στη διάθεσή μας ένα λυχνάρι, ένα φως». Το 
φως αυτό είναι ο προφητικός λόγος. Τι είναι λοιπόν ο 
προφητικός λόγος; Αφενός αναγγέλλει τη σωτηρία και  
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Ο Απόστολος Περιφερείας Ράινερ Στορκ 

κλήθηκε να μιλήσει (δεξιά)              

Συνταξιοδότηση του Αποστόλου Μασάμπα 

Ντιάμπου Τούκου μετά από 35 χρόνια 

υπηρεσιακής άσκησης (κάτω δεξιά) 

 
 

αφετέρου, αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού: «Μέσω 
αυτού του προφητικού λόγου, ο Θεός μας λέει τι 
οφείλουμε να κάνουμε, για να δούμε να εκπληρώνεται 
αυτή η υπόσχεση». 

«Όταν διαθέτετε αυτό το λυχνάρι, βλέπετε καθαρά,  
ακόμη και σε ένα σκοτεινό μέρος», υποσχέθηκε ο 
πρόεδρος της Εκκλησίας. Ο καθένας διαθέτει ένα 
τέτοιο λυχνάρι. Αρκεί να το ανάψει, «διαφορετικά 
δεν θα λειτουργήσει». «Πώς μπορούμε να ανάψουμε 
αυτό το λυχνάρι;», ρώτησε ο Πρωταπόστολος, 
δίνοντας αμέσως την απάντηση: «Είναι δυνατόν, 
χάρη στην πίστη. Ο Θεός δίνει τον προφητικό λόγο. 
Εάν πιστέψουμε σε αυτόν, το λυχνάρι μπορεί να 
λάμψει». 

Εκείνος που πιστεύει σε αυτή την υπόσχεση, 

■ ξέρει: «Η κατάσταση δεν θα παραμείνει έτσι, 
σύντομα, θα ζήσουμε τη σωτηρία! Το κακό δεν θα 
είναι πιο ισχυρό για πάντα. Ο Θεός είναι πιο 
ισχυρός, ο Ιησούς Χριστός νίκησε το κακό. Θα 
έλθει η στιγμή που δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε 
θάνατος, ούτε πόνος, ούτε δάκρυα». 

■ καταλαβαίνει: «Δεν μπορώ να εξηγήσω όλα τα 
γεγονότα της ζωή μου, αλλά ξέρω τι κάνει ο Θεός: 
Με προετοιμάζει για τη δόξα του. Και είναι ένα 
θαυμάσιο και υπέροχο φως». 

■ βλέπει το επόμενο βήμα: « Πρόκειται ακριβώς για 
ένα μικρό λυχνάρι, αλλά μου δείχνει το επόμενο 
βήμα που έχω να κάνω. Στο φως της πίστης, 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε: Να, αυτό είναι το 
επόμενο βήμα που οφείλω να κάνω. Δεν μπορώ 
ακόμη να δω το στόχο, αλλά ξέρω ποιο θα είναι το 
επόμενο βήμα».  

■ ανοίγει τα μάτια επάνω στον ίδιο του τον εαυτό: 
«Αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, όπως ακριβώς 
είναι, αναζητούμε την χάρη, τον εξαγιασμό, 
είμαστε ταπεινοί και ευγνώμονες». 

■ βλέπει τον πλησίον: «Ξέρει: Αυτό που κάνω για τον 
πλησίον μου, το κάνω για τον Ιησού Χριστό». Και 
αναγνωρίζει την αξία της κοινωνίας: «Φροντίζει να 
μην υποβαθμίζει την ατμόσφαιρα στους κόλπους 
της κοινότητας, να μην καταστρέψει την Εκκλησία, 
την κοινότητα». 

Τελειώνοντας ο Πρωταπόστολος απηύθυνε το εξής 
κάλεσμα: «Ας κάνουμε αυτό το λυχνάρι να λάμπει 
και ας βαδίζουμε μέσα στο φως του. Οφείλουμε να 
πιστεύουμε, μέχρι να έλθει ο Κύριος». 

 

Β’ Πέτρου 1 : 19 : 

«Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό 
λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να 
προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει 
μέσα σε σκοτεινόν τόπο, μέχρις ότου έρθει 
η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος 
ανατείλει μέσα στις καρδιές σας». 

 

Ο λόγος του Θεού μας αναγγέλλει τη σωτηρία και 

μας λέει πως να την αποκτήσουμε. Η πίστη σε αυτό 

τον λόγο διατηρεί την ελπίδα, μας δίνει σιγουριά και 

ασφάλεια, διεγείρει την γνώση και αναπτύσσει μέσα 

μας την αγάπη για τον πλησίον.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Κουρασμένοι ; Ελάτε ! 
 

Ελάτε – αυτό είναι το κάλεσμα που απευθύνει ο Ιησούς σε εκείνους που είναι κουρασμένοι 
και φορτωμένοι. Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ αποκαλύπτει ποιοι είναι αυτοί οι 
άνθρωποι και τις τους λέει ο Ιησούς, σε μια θεία λειτουργία που δίνει δύναμη και όχι μόνο 
σε εκείνους που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι. 

 

 
 

Στις 8 Αυγούστου 2021, ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ 
υπηρέτησε τους πιστούς της κοινότητας της Λειψίας 
και των κοινοτήτων που είναι συνδεδεμένες με την 
εκκλησιαστική Περιφέρεια της Βορειοανατολικής 
Γερμανίας. 

Βαριά φορτωμένοι 

Σήμερα, ο λόγος απευθύνεται σε όλους εκείνους που 
αισθάνονται μικροί και ανίσχυροι μπροστά στις 
κακοτυχίες, στα πρόσωπα που νοιώθουν την 
απόρριψη επειδή είναι «διαφορετικά» και σε 
εκείνους που είναι δυσαρεστημένοι, επειδή έχουν την 
εντύπωση ότι βρίσκονται συνεχώς σε μειονεκτική 
θέση. Σε όλους αυτούς, ο Ιησούς λέει: «Ελάτε σε 
μένα! Θα σας δώσω ανάπαυση». Ωστόσο, ο λόγος 
αυτός απευθύνεται επίσης και πρώτα απ’ όλα, στους 
Χριστιανούς: «Και σε εμάς επίσης, λέει σήμερα: 
‘Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε 
φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω’» 

Κουρασμένοι από την υπηρεσία 

«Αυτό ισχύει για τους αδελφούς υπηρεσίας, οι οποίοι 
υπηρετούν τον Κύριο, αλλά επίσης και για κάθε 
αδελφό, για κάθε αδελφή, που εκτελεί μια υπηρεσία 
στους κόλπους της Εκκλησίας», εξήγησε ο Πρωταπό-  

στολος Σνάιντερ. «Κάποια δεδομένη στιγμή, αισθα-
νόμαστε κουρασμένοι, πράγμα που είναι απόλυτα 
φυσιολογικό». Ο Ιησούς διακρίνει την κούρασή μας 
και δεν προσπαθεί να πείσει κανένα, να συνεχίσει. 
«Όχι», εξήγησε ο υπεύθυνος της Εκκλησίας:  «Μας 
λέει επισταμένα: Χρειάζεσαι λίγη ανάπαυση. Έλα σε 
μένα. Έλα σε μένα στην θεία λειτουργία. Έλα σε μένα 
στην προσευχή». Επεσήμανε ότι οι πιστοί μπορούν 
να αντλούν δυνάμεις, για να συνεχίσουν να 
εργάζονται για τον Ιησού, τόσο στην προσευχή, όσο 
και κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας και την 
Αγία Κοινωνία.   

Κουρασμένοι από την μάχη 

«Δεν ξέρω για εσάς», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος, 
«αλλά, τακτικά συνειδητοποιώ: ‘Προσπάθησα τόσο 
σκληρά και αγωνίστηκα για να τα καταφέρω καλύτερα 
και όμως, έπεσα ξανά’. Συμβαίνει τότε να είμαι κου-
ρασμένος, εξαντλημένος, μετά από μάταιες προσπά-
θειες». Για μια φορά ακόμη, ο Ιησούς μας λέει: «Έλα 
σε μένα και μάθε από μένα. Έλα, σου προσφέρω την 
χάρη. Όλα θα τα τακτοποιήσω. Συγχωρώ τις αμαρτίες 
σου. Δεν περιμένω από σένα να είσαι αναμάρτητος, 
μόνο να με αγαπάς. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ. 
Έλα, θέλω να σε ξεκουράσω». 
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Κουρασμένοι από την προσμονή 

Ο Ιησούς δίνει την ελπίδα, προσμένοντάς τον: «Εδώ 
και πολύ καιρό, ακούμε: ‘Ο Κύριος έρχεται σύντομα 
…’  Κάποιες στιγμές παρατηρείτε ότι οι αδελφοί και 
οι αδελφές κουράζονται. Είναι τόσο μεγάλο αυτό το 
χρονικό διάστημα». Εδώ επίσης, ωστόσο, ο 
Αναστημένος αντιδρά, εξήγησε ο Πρωταπόστολος: 
«Έλα πιο κοντά σε μένα, αναπτύξου μέσα στην φύση 
μου και θα μπορέσεις να βιώσεις την εμπειρία ότι 
είμαι δίπλα σου! Η παρουσία αυτή υπάρχει εδώ. Αυτή 
η εμπειρία της παρουσίας μου θα σε βοηθήσει να 
επιμείνει μέχρι το τέλος». 

Βαριεστημένοι από το κήρυγμα 

«Έχω ακούσει ότι ο ένας ή ο άλλος έβρισκε το κήρυγ-
μα πολύ βαρετό», εκφράστηκε ο προκαθήμενος της 
Εκκλησίας. «Εάν παρατηρήσουμε το κήρυγμα: 
Πραγματικά, δεν είναι ψευδές. Είναι μια αιώνια 
επανάληψη. Εδώ και χρόνια ακούμε ακριβώς το ίδιο 
πράγμα». Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να είναι βαρετό, 
εξήγησε ο Πρωταπόστολος, επειδή ο στόχος είναι να 
εξελιχθούμε, να γίνουμε παρόμοιοι με τον Ιησού: 
«Αυτός είναι ο αληθινός στόχος, πρέπει να υπάρχει 
εξέλιξη, το νέο δημιούργημα οφείλει να αναπτυχθεί». 

Βαριεστημένοι από την κοινωνία 

Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ: «Μερικές φορές, η 
συνύπαρξη με άλλους πιστούς καθίσταται επαχθής. 
Ακούμε τακτικά: ‘Αχ, αυτόν δεν μπορώ πλέον να τον 
βλέπω. Και δεν μπορώ να τον ακούω επίσης.’ 
Είμαστε πραγματικά τελείως διαφορετικοί μεταξύ 
μας και κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος». Λίγο πριν 

 
το τέλος του κηρύγματός του, ο Πρωταπόστολος 
συνόψισε τους λόγους για τους οποίους αξίζει τελικά 
τον κόπο να βρισκόμαστε σε αυτή την κοινωνία: 
«Είστε μαζί μέσα στην κοινότητα, επειδή ο Ιησούς 
θέλει να σας προσφέρει τη σωτηρία, επειδή ο Ιησούς 
σας κάλεσε να υπηρετήσετε μαζί. Εάν βλέπουμε με 
αυτό τον τρόπο τα πράγματα, η συνύπαρξη και η 
συναναστροφή δεν θα είναι πλέον επαχθείς ». 

 

 
Ματθαίος 11 : 28 : 

«Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και 
είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας 
αναπαύσω». 

Ο Κύριος καλεί τους ανθρώπους κοντά του για να 

τους απελευθερώσει από το κακό που τους 

καταπιέζει. Κοντά του βρίσκουμε την παρηγοριά 

και τη συγχώρηση. Η μίμηση του Χριστού μας 

επιτρέπει να βιώνουμε την εμπειρία της 

παρουσίας τους και να αντιστεκόμαστε στην 

φθορά του χρόνου. Η ενότητά μας είναι 

θεμελιωμένη στον Χριστό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Ο ΙΑΚΩΒ ΕΠΑΝΑΚΤΑ ΜΕ 

ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΙΩΝ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ 25:29-34, ΚΑΙ 27 

 
 
Ο Ησαύ και ο Ιακώβ είναι δίδυ-
μοι. Ο Ησαύ, ο μεγαλύτερος είναι 
κόκκινος και το δέρμα του είναι 
τριχωτό, σαν να είναι καλυμμένο 
με γούνα. Είναι κυνηγός και 
τριγυρνάει στα χωράφια. Ο 
Ιακώβ έχει λείο δέρμα. Προτιμά 
να μένει κοντά στις σκηνές. Ο 
Ισαάκ, ο πατέρας τους, αγαπά 
ιδιαίτερα τον Ησαύ και του 
αρέσει να τρώει το θήραμα που 
κυνηγάει ο τελευταίος. Από την 
άλλη πλευρά, ο Ιακώβ είναι ο 
αγαπημένος της Ρεβέκκας, της 
μητέρας τους.  

 
Μία ημέρα,ο Ιακώβ προετοίμαζε 
ένα πιάτο με φακές όταν ο Ησαύ, 
ο αδελφός του επέστρεψε από 
τους αγρούς. Ήταν κουρασμένος 
και ζήτησε από τον Ιακώβ να φάει. 
Αλλά ο Ιακώβ του απάντησε: 
«Πούλησέ μου τα πρωτοτόκια 
σου σήμερα!». Ο Ησαύ απάντη-
σε: «Πεθαίνω της πείνας, τι να τα 
κάνω τα πρωτοτόκια;». Δεν 
ενδιαφερόταν για τα πρωτοτόκια. 
Ο Ησαύ αντάλλαξε το γεύμα με 
τα πρωτοτόκια και ο Ιακώβ του 
έδωσε ψωμί και φακές. 

 
 

Ο Ισαάκ είχε γεράσει και τα μάτια 
του είχαν γίνει πολύ αδύναμα για 
να βλέπουν. Κάλεσε τον Ησαύ τον 
μεγαλύτερο γιο του. Ο Ισαάκ του 
είπε: «Γέρασα και δεν ξέρω πότε 
θα πεθάνω. Πάρε την φαρέτρα 
σου και το τόξο σου, πήγαινε 
στους αγρούς και κυνήγησε ένα 
θήραμα για μένα. Ετοίμασε ένα 
πιάτο όπως μου αρέσει και φέρε 
μου να φάω. Αφού το φάω, θα σε 
ευλογήσω». 
Η Ρεβέκκα άκουσε αυτά τα λόγια. 
Και όταν ο Ησαύ πήγε στους 
αγρούς για να κυνηγήσει θηρά-
ματα, η Ρεβέκκα πήρε στην άκρη 
τον Ιακώβ και του αφηγήθηκε τα 
όσα άκουσε. Τον έστειλε στο 
κοπάδι και του ζήτησε να βρει δύο 
καλά ερίφια. Ήθελε να προετοιμά-
σει για τον πατέρα ένα γεύμα, 
όπως του άρεσε. Θα το πήγαινε ο 
Ιακώβ στον πατέρα του για να 
πάρει αυτός την ευλογία του και 
όχι ο αδελφός του. Ο Ιακώβ είπε 
στην μητέρα του: «Ο αδελφός μου 
ο Ησαύ όμως, είναι τριχωτός και 
το δικό μου δέρμα είναι λείο. Αν ο 
πατέρας μου με αγγίξει και κατά-
λάβει ότι θέλω να τον εξαπατήσω, 
θα με βρίσει, αντί να με ευλογή-
σει». Η μητέρα του, του απάντησε: 
«Κάνε αυτό που σου λέω».  
Ο Ιακώβ έφερε τα ερίφια στην 
μητέρα του, ή οποία είχε ετοιμάσει 
ένα πιάτο όπως άρεσε στον 
πατέρα του. Έπειτα έντυσε τον 
Ιακώβ με τα καλά ρούχα του Ησαύ 
και κάλυψε στη συνέχεια τα χέρια 
του με το δέρμα των εριφίων. Του 
έδωσε το πιάτο μαζί και ψωμί.
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Ο Ιακώβ τα έφερε στον πατέρα του, 
ο οποίος τον ρώτησε: «Ποιος είσαι;». 
Ο Ιακώβ απάντησε: «Είμαι ο Ησαύ, ο 
μεγαλύτερος γιος σου. Έκανα αυτό 
που μου είπες. Έλα, κάθισε και φάε 
από το θήραμά μου, κατόπιν, 
ευλόγησέ με!». 

Ο Ισαάκ ρώτησε τον γιο του: «Πώς 
και βρήκες θήραμα, τόσο γρήγορα;». 
Του απάντησε ο γιος του: «Ο Κύριος, 
ο Θεός σου, μου το έδωσε!». 
Στη συνέχεια ο Ισαάκ ζήτησε από τον 
Ιακώβ να τον πλησιάσει και τον 
άγγιξε για να δει αν πραγματικά ήταν 
ο Ησαύ. «Η φωνή είναι του Ιακώβ, 
αλλά τα χέρια είναι του Ησαύ», είπε. 
Δεν αναγνώρισε τον Ιακώβ, επειδή 
τα χέρια του ήταν τριχωτά όπως τα 
χέρια του Ησαύ. 
Ο Ισαάκ έφαγε και ήπιε. Φίλησε τον 
Ιακώβ. Καθώς το έκανε ένοιωσε την 
οσμή των ενδυμάτων του Ησαύ και 
τον ευλόγησε: 
«Ιδού, η οσμή του γιου μου είναι σαν 
την μυρωδιά ενός αγρού που 
ευλόγησε ο Κύριος. Είθε ο Θεός να 
σου δίνει τη δροσιά του ουρανού και 

το λίπος της γης, καθώς και το κρασί 
και το σιτάρι σε αφθονία. Οι λαοί να 
σε υπηρετούν. Να είσαι κυρίαρχος 
των αδελφών σου και οι γιοι της 
μητέρας σου να γονατίζουν μπροστά 
σου. Καταραμένος να είναι αυτός 
που σε καταριέται και ευλογημένος 
εκείνος που σε ευλογεί!». 
Τη στιγμή που τελείωσε την ευλογία 
του και ο Ιακώβ αποχώρισε, ο Ησαύ  

επέστρεψε από το κυνήγι και με τη 
σειρά του ετοίμασε ένα πιάτο. Το 
έφερε στον πατέρα του.  
«Ποιος είσαι;», ρώτησε ο Ισαάκ. 
Απάντησε: «Είμαι ο Ησαύ, ο 
μεγαλύτερος γιος σου». 

Ανήσυχος ο Ισαάκ, τον ρώτησε: 

«Ποιος ήταν λοιπόν εκείνος που 
μου έφερε ένα πιάτο με κυνήγι, το 
οποίο, μόλις δοκίμασα και μετά τον 
ευλόγησα; Θα είναι ευλογημένος». 
Μόλις ο Ησαύ άκουσε τα λόγια 
αυτά, έβαλε τις φωνές και άρχισε να 
κραυγάζει. Ήταν γεμάτος θλίψη. 
Τέλος, είπε στον πατέρα του: 
«Πατέρα μου, ευλόγησέ με κι εμένα 
επίσης! Δεν μπορεί να με 
ευλογήσεις;» 
Αλλά ο Ισαάκ απάντησε: «Ήλθε 
Ο αδελφός σου και άρπαξε την       
ευλογία σου». 
Ο Ιακώβ έπρεπε να φύγει 
μακριά από την οργή του Ησαύ. 
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Στο σπίτι της Βέρα στη 
Σιγκαπούρη 

 

Ονομάζομαι Βέρα Χλόη και ζω στη Σιγκαπούρη 
μαζί με τους γονείς μου. Η Σιγκαπούρη είναι μια 
μικρή χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι 
ένα οικονομικό κέντρο και διάσημος τουριστικός 
προορισμός. 

Γεννήθηκα την 1η Δεκεμβρίου 
2011 στους κόλπους μιας 
Νεοαποστολικής οικογένειας· ο 
πατέρας μου ονομάζεται Γκάρι και η 
μητέρα μου Νεσίλ. Τους αγαπώ πολύ και 
τους δύο. Ο πατέρας μου είναι 

   ιερέας· εργάζεται σε μία τράπεζα. Η 
μητέρα μου βοηθά τους πελάτες να 
υποβάλλουν αίτηση για άδεια 
εισόδου σε ευρωπαϊκές χώρες. 

Λίγο πριν την έβδομη επέτειο των γενεθλίων 
μου, οι γονείς μου, μου πρόσφεραν ένα 
κουνέλι. Είναι το ωραιότερο δώρο που έχω 
λάβει. Το ονόμασα Ρέηνμπόου (= ουράνιο 
τόξο), παρόλο που δεν είναι πολύχρωμο, 
αλλά, καφέ και άσπρο. 

Πηγαίνω σε ένα σχολείο θηλέων. Τις καθημερινές 
παίρνω το ίδιο λεωφορείο με τους γονείς μου, ο 
πατέρας μου κι εγώ κατεβαίνουμε κοντά στο 
σχολείο και συνεχίζουμε με τα πόδια, μέχρι να 
φτάσουμε σε αυτό. 

Εκεί, στην πύλη του σχολείου, τρώμε μαζί 
πρωινό, πριν ξεκινήσουν τα μαθήματά μου. 

    Στο σχολείο μου μιλάμε για τους διαφορετικούς    
   πολιτισμούς και τις εορταστικές ημέρες, μας  
  ενθαρρύνουν να φοράμε παραδοσιακές στολές,   
 στην θέση της σχολικής στολής. Εφέτος, για την 
κινέζικη πρωτοχρονιά θα φορέσω τη δική μου 
παραδοσιακή στολή cheong sam. 
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Ζούμε σε μια ήσυχη και ήρεμη συνοικία. Το 
διαμέρισμά μας διαθέτει τρία δωμάτια και, ακόμη και 
αν έχω το δικό μου δωμάτιο, προτιμώ να κοιμάμαι 
μαζί με τους γονείς μου. Το βράδυ, πριν κοιμηθούμε, 
προσευχόμαστε όλοι μαζί, κουβεντιάζουμε για λίγο και 
κατόπιν ευχόμαστε ο ένας στον άλλον, καληνύχτα.  

Οι θείες λειτουργίες μας τελούνται σε ένα ξενοδοχείο. 
Εκεί η Εκκλησία μας, κάθε Κυριακή, ενοικιάζει μια 
αίθουσα συνεδριάσεων, στο ισόγειο. Πριν, ήμουν το 
μοναδικό παιδί της κοινότητας. Είμαι χαρούμενη που 
κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, προστέθηκαν 
άλλα δύο παιδιά· τώρα, έχουμε κυριακάτικο σχολείο 
κάθε Κυριακή. 

Εφέτος, ένα Σάββατο, πήγαμε με τους γονείς μου σε 
ένα κοντινό εμπορικό κέντρο, όπου μου αγόρασαν 
ένα βιολί. Η μητέρα μου θέλει να με μάθει να παίζω 
βιολί. Παίζω επίσης φλάουτο και ξυλόφωνο, όπως 
επίσης, τραγουδώ στην χορωδία του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερικές φορές, η μητέρα 
μου κι εγώ, ετοιμάζουμε 
ψωμί, ή μαγειρεύουμε 
μαζί. Μου αρέσουν οι 
ομελέτες με κρεμμύδια. 
Κάποιες φορές, οι γονείς 
μου, μου προετοιμάζουν 
αυτό το πιάτο, όταν τρώνε 

κάτι που δεν μου αρέσει πολύ, όπως κρέας, για 
παράδειγμα. Όπου τότε, ζητώ με τρόπο από την μητέρα 
μου, να μου ετοιμάσει το αγαπημένο μου πιάτο: 
Μαγειρεύει τα καλύτερα μακαρόνια του κόσμου. 
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Η Εκκλησία λέει    
« Ναι » στη ζωή 

Ο οικογενειακός προγραμματισμός και η αντισύλληψη είναι κατ’ 

αρχήν αποκλειστική υπόθεση και μέλημα των συντρόφων. Ωστόσο, 

η Εκκλησία προτείνει και προσφέρει βοηθήματα για την λήψη 

αποφάσεων. Το κριτήριο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη 

είναι το ακόλουθο:   Να μην θανατώνεται η ζωή που έχει 

δημιουργηθεί.

■
 Φ

ω
το

γ
ρ

α
φ

ία
: 

©
J
e

n
k
o

A
ta

m
a

n
 
- 

s
to

c
k
.a

d
o
b

e
.c

o
m

 



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ community 01/2022 

21 

 

 

Την βάση για αυτά, αποτελούν οι θέσεις της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας που αφορούν «την αρχή 
και το τέλος της ανθρώπινης ζωής», όπως αυτές 
παρουσιάστηκαν πρόσφατα, στις «Community» 
1/2021 και 2/2021. Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν 
αρχικά, παίρνουν θέση σε ότι αφορά τον τρόπο 
δράσης των διαφορετικών μεθόδων. Η ασφάλεια και 
οι παρενέργειες δεν δίνονται λεπτομερώς και 
οφείλουν επίσης να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.  

Οι εξηγήσεις αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν 
μια προσωπική διαβούλευση με ένα ειδικό ιατρό, 
κυρίως επειδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μέθοδοι 
αντισύλληψης μπορούν επίσης, να εγκυμονούν 
κινδύνους για την υγεία. 

Ούτε λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές πολιτισμι-
κές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες υπόκειται η 
επιλογή των μεθόδων. Επιπλέον, θα ασχοληθούμε 
ιδιαίτερα με τις μεθόδους της παραδοσιακής 
ιατρικής. Μέθοδοι που δεν έχουν επιστημονική βάση, 
δεν θα συζητηθούν. 

Τα ορμονικά μέσα αντισύλληψης έχουν γενικά 
διάφορους μηχανισμούς δράσης και παρεμβαίνουν 
σε διαφορετικά σημεία της φυσικής βιολογικής 
πορείας του κύκλου (π.χ. παρεμπόδιση της 
ωορρηξίας και αποτροπή εμφύτευσης του 
γονιμοποιημένου ωαρίου). 

Όλες οι δηλώσεις δεν μπορούν να γίνουν, παρά μόνο 
με βάση τις διαθέσιμες, επί του παρόντος, ιατροβιο-
λογικές γνώσεις και τα αποτελέσματα των μελετών. 

Τρόποι δράσης των μεθόδων 

Η αντισύλληψη μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
διαφορετικούς τρόπους. Με την καταστολή της 
ωορρηξίας ή με την χρήση μεθόδων φραγμού, 
αποτρέπεται η γονιμοποίηση του ωαρίου από το 
σπέρμα (A). Άλλες μέθοδοι (B) εμποδίζουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη του γονιμοποιημένου ωαρίου. 
Για ορισμένες μεθόδους (C), ο κύριος τρόπος δράσης 
εξαρτάται από το πότε εφαρμόζεται. 

Το ουσιαστικό αποτέλεσμα μιας μεθόδου αντισύλλη-
ψης μπορεί να ζητηθεί από τον ειδικό για το θέμα 
ιατρό. Για παράδειγμα, μπορεί να ερωτηθεί εάν η 
μέθοδος εμποδίζει την γονιμοποίηση. Πληροφορίες 
και ενδείξεις για την ουσιαστική επίδραση των 
μεθόδων αντισύλληψης μπορούν επίσης να βρεθούν 
στις πληροφορίες του προϊόντος και στις 
εξειδικευμένες πληροφορίες των κατασκευαστών.  

(A) Αποτροπή της γονιμοποίησης 

Καταστολή της ωορρηξίας 

Η πρόσληψη ορισμένων ορμονών ανάλογων με το 
φύλο, μεταβάλλει τον ορμονικό έλεγχο του σώματος, 
ώστε να μην πυροδοτεί την ωορρηξία. Τα λεγόμενα  

 

συνδυασμένα αντισυλληπτικά, που περιέχουν 
οιστρογόνα και προγεστίνες, καθώς και ορισμένα 
αντισυλληπτικά που περιέχουν μόνο προγεστίνες, 
έχουν αυτό τον τρόπο δράσης.   

Τα ορμονικά αντισυλληπτικά, το κύριο αποτέλεσμα 
των οποίων είναι η καταστολή της ωορρηξίας, 
παρουσιάζουν επίσης και άλλους τρόπους δράσης, 
όπως ο σχηματισμός βλεννογόνου στον τράχηλο, η 
αναστολή κινητικότητας του μικροσκοπικού 
τριχώματος των σαλπίγγων και η αναδιαμόρφωση 
του βλεννογόνου της μήτρας που έχει ως αποτέλεσμα 
μια πιθανώς δυσκολότερη εμφύτευση του ωαρίου.   

Σημαντική παρατήρηση: Τα ορμονικά σκευάσματα 
είναι πολύ ασφαλή σε ότι αφορά την πρόληψη μιας 
εγκυμοσύνης. Απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι η 
σωστή χρήση και ο αποκλεισμός άλλων ενοχλητικών 
παραγόντων, όπως η αλληλεπίδραση με άλλα 
φάρμακα, η διαταραχή της εντερικής απορρόφησης ή 
η επιταχυνόμενη ηπατική καταστολή, που θα 
μπορούσαν να αποδυναμώσουν ή να εμποδίσουν το 
αποτέλεσμα. 

Παρατήρηση που αφορά τον θηλασμό: Ο θηλασμός 
επηρεάζει επίσης τον ορμονικό έλεγχο του σώματος, 
έτσι ώστε σπάνια να προκαλείται ωορρηξία. Ωστόσο, 
καθώς αυτό είναι πολύ αβέβαιο, δεν μπορεί κανείς να 
μιλήσει για μέθοδο αντισύλληψης.   

Τοποθέτηση εμποδίων 

Οι μέθοδοι φραγμού (τοποθέτηση εμποδίων) είναι 
συσκευές που εμποδίζουν να συναντηθούν το σπέρμα 
με το ωάριο. Χρήσιμες παραδοσιακές ιατρικές 
πρακτικές είναι οι ακόλουθες: 

■ Το ανδρικό ή γυναικείο προφυλακτικό, το οποίο 
παρέχει μια εξαιρετική προστασία από τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα· 

■ Το διάφραγμα (κάλυμμα σιλικόνης τοποθετημένο 
μπροστά από τον τράχηλο)· 

■ Η στείρωση της γυναίκας (σαλπιγγική απολίνωση) ή 

■ Η στείρωση του άνδρα (απολίνωση του 
σπερματικού αγγείου). 

Θανάτωση των σπερματοζωαρίων 

Χρησιμοποιούνται κολπικές κρέμες, υπόθετα ή 
εκπλύσεις του κόλπου, τα συστατικά των οποίων, 
υποτίθεται ότι σκοτώνουν τα σπερματοζωάρια στον 
κόλπο, μετά την εκσπερμάτιση. (Παρατήρηση: από 
μόνη της είναι μια ελάχιστα σίγουρη μέθοδος. 
Συνίσταται τουλάχιστον σε συνδυασμό με την χρήση 
προφυλακτικού!) 

Διατήρηση της απόστασης 

Μετά την ωορρηξία, το ωάριο μπορεί να γονιμοποιηθεί 
μόνο  μέσα  στις  επόμενες 12  έως 24  ώρες.  Για  τον  
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υπολογισμό αυτής της φάσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι: 

■ Ημερολογιακή μέθοδος («Knaus Ogino»: Προσδι-
ορισμός της ωορρηξίας μέσω ενός ημερολογίου 
κύκλου). 

■ Θερμοκρασιακή μέθοδος (Προσδιορισμός της 
ωορρηξίας με την μέτρηση της θερμοκρασίας του 
σώματος). 

■ «Μέθοδος Billing» (Προσδιορισμός της ωορρη-
ξίας με αξιολόγηση των κολπικών εκκρίσεων). 

■ Συμπτωθερμική μέθοδος (Συνδυασμός της Θερ-
μοκρασιακής μεθόδου και της μεθόδου Billing) 

■ Διακοπτόμενη σεξουαλική επαφή (διακοπτόμενη 
συνουσία): Το πέος αποσύρεται από τον κόλπο 
πριν την εκσπερμάτιση (Παρατήρηση: Ελάχιστα 
σίγουρη μέθοδος!) 

Αυτός ο τρόπος αντισύλληψης, συχνά ονομάζεται 
επίσης «φυσική αντισύλληψη». Είτε ένα ζευγάρι 
παραμένει σε αποχή κατά την γόνιμη φάση που 
προσδιορίζεται με αυτό τον τρόπο, είτε για 
παράδειγμα, χρησιμοποιεί προφυλακτικά ως μέσον 
αντισύλληψης αυτές τις λίγες ημέρες. 

(B) Παρεμπόδιση της ανάπτυξης 

Μπλοκάρισμα της εμφύτευσης 

Η γονιμοποίηση, δηλαδή η συγχώνευση το σπερμα-
τοζωαρίου και του ωαρίου, πραγματοποιείται στη 
σάλπιγγα. Κατόπιν σε μια διάρκεια πέντε ημερών, το 
πρώιμο έμβρυο μεταναστεύει κατά μήκος της σάλ-
πιγγας, στην μήτρα. Για να μπορέσει να συνεχίσει να 
αναπτύσσεται, το έμβρυο θα πρέπει να προσκολληθεί 
στην βλεννογόνο της μήτρας. Πρόκειται για μια πολύ 
περίπλοκη διαδικασία. Δεν είναι σπάνιο η διαδικασία 
αυτή να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του 
εμβρύου, ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της φυσικής 
διαδικασίας. Η εμφύτευση αυτή αποτρέπεται από 
ορισμένες μεθόδους αντισύλληψης. Έτσι το έμβρυο 
δεν μπορεί πλέον να αναπτυχθεί και πεθαίνει.  

Εκτός από τα ενδομήτρια σπιράλ που περιέχουν χαλκό 
ή χρυσό, όλες οι ορμονικές μέθοδοι αντισύλληψης 
των οποίων το κύριο αποτέλεσμα δεν είναι η 
καταστολή της ωορρηξίας αποτελούν μέρος αυτών 
των μεθόδων αντισύλληψης. 

Η εξάλειψη του εμβρύου 

Η διακοπή της εγκυμοσύνης επιτρέπει την παρεμπό-
διση της ανάπτυξης του εμβρύου, ακόμη και μετά 
από μια επιτυχή εμφύτευση. Σε γενικές γραμμές 
χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι: 

■ Διακοπή της εγκυμοσύνης με μιφεπριστόνη (ενερ-
γοποίηση αποβολής από αντιορμονική δράση). 

■ Χειρουργική διακοπή της εγκυμοσύνης (αφαίρεση 
του εμβρύου με απόξεση). 

   (Γ) Μέθοδοι εξαρτώμενες από τον χρόνο 

Είδαμε προηγούμενα ότι οι ορμονικές μέθοδοι αντι-
σύλληψης έχουν διάφορους τρόπους δράσης. Για 
όσες αναφέρονται εδώ, ο τρόπος δράσης εξαρτάται 
από το πότε και από τη διάρκεια χρήσης. Δεν μπορεί 
να δηλωθεί με βεβαιότητα ότι είναι μόνο καταστολή 
της ωορρηξίας. 

■ Τριμηνιαία ένεση και ορμονικό σπιράλ χαμηλής 
δόσης: Με τα παρασκευάσματα για μακροχρόνια 
αντισύλληψη χωρίς οιστρογόνα, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί ότι το ουσιαστικό αρχικό αποτέλεσμα 
της καταστολής της ωορρηξίας γίνεται δευτερογε-
νές, λόγω της μείωσης της απελευθέρωσης των 
ορμονών με την πάροδο του χρόνου.  

■ Επείγουσα αντισύλληψη ή «χάπι της επόμενης 
ημέρας»: Σε περίπτωση που ληφθεί πριν την 
ωορρηξία, το αποτέλεσμα συνίσταται στο να 
καθυστερήσει την ωορρηξία για αρκετές ημέρες, 
έτσι ώστε να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί 
γονιμοποίηση. Αρκετές εξειδικευμένες εταιρίες 
θεωρούν ότι πρόκειται για την μοναδική δράση των 
ουσιών που χρησιμοποιούνται, της  λεβονοργεστρέ-
λης και της ουλιπριστάλης. Σε περίπτωση που 
ληφθεί μετά την ωορρηξία, το «χάπι της επόμενης 
ημέρας» μοιάζει αναποτελεσματικό. Επομένως, 
μπορεί να συναχθεί ότι η εμφύτευση ή η ανάπτυξη 
του γονιμοποιημένου ωαρίου δεν θα επηρεαστεί. 
Ωστόσο, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι 
εξειδικευμένες εταιρίες είναι πολύ περιορισμένα. 

Εκτίμηση 

Με βάση την ουσιαστική δήλωση, σύμφωνα με την 
οποία δεν πρέπει να θανατώνονται τα γονιμοποιημένα 
ωάρια, μπορούν να χρησιμοποιούνται όλες οι μέθο-
δοι, των οποίων ο τρόπος δράσης είναι η πρόληψη 
γονιμοποίησης του ωαρίου από το σπερματοζωάριο. 

Μέθοδοι των οποίων ο κύριος τρόπος δράσης είναι η 
πρόληψη της εμφύτευσης του εμβρύου στη μήτρα ή 
οι οποίες είναι συγκρίσιμες με τη διακοπή της 
εγκυμοσύνης θα πρέπει να απορρίπτονται. 

Μέθοδοι που ουσιαστικά εμποδίζουν τόσο την 
γονιμοποίηση του ωαρίου, όσο και την ανάπτυξη του 
γονιμοποιημένου ωαρίου (κάποιες φορές με χρονική 
καθυστέρηση) θα πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον 
με κριτικό τρόπο. Το λεγόμενο «χάπι της επόμενης 
ημέρας» για μια επείγουσα αντισύλληψη, κρίνεται με 
ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Η αποκλειστική αναβο-
λή της ωορρηξίας που εκφράζεται από εξειδικευμένες 
εταιρίες καθιστά την χρήση του αβλαβή. Οι επικριτές 
ωστόσο, πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες μελέτες είναι 
ανεπαρκείς και έχουν επιφυλάξεις.
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Η θέση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας 
σχετικά με την αντισύλληψη 

Λόγω της διαφορετικότητας των πολιτισμών και των 
επί μέρους καταστάσεων, η Νεοαποστολική Εκκλησία 
δεν μπορεί να δώσει λεπτομερείς συστάσεις για το 
θέμα του οικογενειακού προγραμματισμού. Ωστόσο, 
οι γενικές αρχές της Εκκλησίας είναι οι ακόλουθες: 

■ Ο οικογενειακός προγραμματισμός (έλεγχος των 
γεννήσεων) είναι κατ’ αρχήν, αποκλειστική 
υπόθεση των συζύγων. 

■ Η σεξουαλικότητα στον γάμο είναι ηθελημένη από 
τον Θεό ως έκφραση της αγάπης των συζύγων 
μεταξύ τους. Ο άνθρωπος οφείλει να διαχειρίζεται 
τη σεξουαλικότητά του υπεύθυνα και λογικά. Αυτό 
περιλαμβάνει επίσης την απόφαση εάν, για 
παράδειγμα, ένα ζευγάρι θέλει να αποκτήσει παιδιά 
και αν ναι, πόσα παιδιά.  

■ Ο έλεγχος των γεννήσεων μπορεί να επιτυγχάνεται 
με την χρήση αντισυλληπτικών μέσων και μέτρων. 

■ Η Εκκλησία δεν αντιτίθεται στα μέσα αντισύλληψης 
των   οποίων  το  ουσιαστικό  αποτέλεσμα  είναι  η 

παρεμπόδιση της γονιμοποίησης των ωαρίων. Από 
την άλλη πλευρά είναι αντίθετη σε μέσα και 
μεθόδους των οποίων το ουσιαστικό αποτέλεσμα 
είναι η παρεμπόδιση ανάπτυξης ή και η θανάτωση 
ενός γονιμοποιημένου ωαρίου. 

■ Το ουσιαστικό αποτέλεσμα μιας μεθόδου 
αντισύλληψης μπορεί να ζητηθεί από τον ειδικό 
ιατρό. Ενδείξεις επάνω στην ουσιαστική επίδραση 
των μεθόδων αντισύλληψης μπορούν επίσης να 
βρεθούν στις πληροφορίες του προϊόντος και στις 
εξειδικευμένες πληροφορίες των κατασκευαστών. 

■ Επιπλέον, η χρήση προφυλακτικών για τον έλεγχο 
των γεννήσεων, προστατεύει επίσης και από την 
μετάδοση ασθενειών όπως το AIDS. 

Περίληψη 

Η Εκκλησία λέει «Ναι» στη ζωή. Ο οικογενειακός 
προγραμματισμός είναι υπόθεση των συζύγων, 
αλλά η Εκκλησία απορρίπτει μεθόδους και μέσα 
ελέγχου των γεννήσεων, ουσιαστικό αποτέλεσμα 
των οποίων είναι να θανατώνουν τα γονιμοποιημένα 
ωάρια. Η δημιουργημένη ζωή δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται στην ανάπτυξή της.

 

 

 

Εκδότης: Ζαν Λυκ Σνάιντερ, Überlandstrasse 243, 8051 Ζυρίχη/Ελβετία  

Εκδόσεις Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg, Γερμανία - Υπεύθυνος συντάκτης: 

Πίτερ Γιόχανινγκ - Μετάφραση στα Ελληνικά: Δελατόλας Ελευθέριος, Εκτύπωση: http://preprint.gr/ 
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Η κοινωνία είναι ο δρόμος 
και ο στόχος 

Να εκπαιδευόμαστε στην κοινωνία των πιστών ενόψει της 

αιώνιας κοινωνίας με τον Θεό: Είναι με αυτό τον τρόπο που ο 

Πρωταπόστολος θεωρεί την σωτηρία εν Χριστώ και την 

προετοιμασία της. Εξήγησε τι σημαίνει αυτό στην ετήσια 

συνέντευξή του για το 2021. 
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Συνέλευση των Αποστόλων Περιφερείας, θεία 
λειτουργία της Πεντηκοστής και τώρα η συνέντευξη 
που μόλις δημοσιεύθηκε – το θέμα αυτό είναι πολύ 
σημαντικό για τον Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ 
Σνάιντερ: Ποια είναι η αντίληψη της σωτηρίας που 
καλλιεργείται από τη Νεοαποστολική Εκκλησία; Και 
ποιες είναι οι συνέπειες από τη συχνή και τακτική 
συμμετοχή στις θείες λειτουργίες;   

Και όχι, δεν πρόκειται για ένα υπεύθυνο της Εκκλη-
σίας που φοβάται για τον αριθμό των συμμετεχόντων. 
Ο Πρωταπόστολος όχι μόνο το κατέστησε σαφές στα 
πρόσφατα κηρύγματά του, αλλά ήδη από το 2013, 
λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά του: 

«Ως Απόστολοι και πρεσβευτές για τον Χριστό, δεν 
αγωνιζόμαστε για την επιβίωση της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας, αλλά για τον Κύριο Ιησού Χριστό». Και 
κάνοντάς το αυτό, θεωρεί ότι κύρια αποστολή του 
είναι η προετοιμασία της Εκκλησίας Νυμφίας για την 
επιστροφή του Χριστού. 

Όχι μια διαφυγή, αλλά ένα επίτευγμα 

«Αιώνια ζωή και σε τέλεια αρμονία με τον Θεό» και 
«ακατάπαυστη ανακάλυψη νέων πτυχών της δόξας 
του Θεού»: Έτσι εξήγησε ο Πρωταπόστολος την 
έννοια και την αντίληψη της τελικής σωτηρίας, όπως 
αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις του Ιησού Χριστού 
στην Καινή Διαθήκη.   

Η προοπτική αυτή περιλαμβάνει πολλές πτυχές: 
«Απελευθέρωση, διάσωση, προστασία, αθώωση, 
νίκη ή ακόμη και λύτρωση», ανέφερε ο πρόεδρος της 
Εκκλησίας. Ωστόσο, το γεγονός να χορηγείται 
υπερβολική σημασία σε μεμονωμένες πτυχές, ενέχει 
κινδύνους: Ο πιστός θα μπορούσε να μπει στον 
πειρασμό να αποκοπεί από τον έξω κόσμο ή το 
ιεραποστολικό έργο θα μπορούσε πλέον να μην 
παρακινείται πλέον αποκλειστικά από την αγάπη για 
τον πλησίον,  αλλά να χρησιμεύει ως μέσον για ένα 
σκοπό, να ξεφύγει από τον κόσμο, όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. 

Ο πρόεδρος της Εκκλησίας διατύπωσε την κατανόηση 
της σωτηρίας, ως εξής: «Οι Νεοαποστολικοί χριστια-
νοί δεν βλέπουν απαραίτητα την γήινη ύπαρξή τους 
ως μια κοιλάδα των δακρύων την οποία είναι καταδι-
κασμένοι να διασχίσουν – αυτό που επιθυμούν είναι 
να ζήσουν για πάντα με τον Θεό. Η ζωή τους εδώ στη 
γη είναι μια εποχή χάρης που ο Θεός τους χορηγεί, 
για να μπορέσουν να προετοιμαστούν, μέσα στην 
χαρά, όπως και μέσα στον πόνο, για την αιώνια 
κοινωνία μαζί του». 

Η κοινωνία με τον Θεό 

Η προετοιμασία αυτή είναι κατ’ αρχήν ατομική: 
«Οφείλουμε να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, να  

 
αναγεννηθούμε από νερό και Πνεύμα και να 
λαμβάνουμε το σώμα του και το αίμα του». Οι βασικές 
αυτές προϋποθέσεις ωστόσο, δεν επαρκούν: 
Χρειάζεται να αφηνόμαστε στον Θεό για να μας 
εξαγιάζει. Και η συμμετοχή στις θείες λειτουργίες, 
εδώ παίζει ένα κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο.  

Επειδή: «Με τη συμμετοχή του στην θεία λειτουργία, 
ο πιστός ενισχύει την προσωπική του σχέση με τον 
Θεό». Επιπλέον, «το κήρυγμα που καθοδηγείται από 
το Πνεύμα, ενισχύει την πίστη στην επικείμενη 
επιστροφή του Ιησού Χριστού. Στην προσευχή 
«Πατέρα μας», ο πιστός εκφράζει την επιθυμία του 
να είναι σε κοινωνία με τον Θεό». Και τελικά: «Η 
συγχώρηση τον απελευθερώνει από το βάρος των 
αμαρτιών του. Η αξιοπρεπής συμμετοχή στην Αγία 
Κοινωνία ενισχύει την ελπίδα του και συντηρεί την 
θεία ζωή που έλαβε κατά την αναγέννησή του». 

Η κοινωνία με τους ανθρώπους 

Ωστόσο, η συμμετοχή στην θεία λειτουργία 
προετοιμάζει επίσης τον πιστό να ζήσει σε κοινωνία 
με τους άλλους ανθρώπους, στην βασιλεία του Θεού. 
Επειδή, ακόμη και στους κόλπους της κοινότητας, ο 
πιστός ενώνεται με ανθρώπους που δεν έχει επιλέξει, 
για να συναντηθεί με τον Θεό. «Η ανάγκη του να 
επικοινωνεί με τον Θεό και να είναι κοντά του είναι 
τόσο έντονη που αποδέχεται τη συναναστροφή με 
ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα βρισκόταν μαζί 
τους». 

Στην κοινωνία, η δύναμη του Ευαγγελίου εκδηλώνεται 
με ένα ιδιαίτερο τρόπο: «Ο Θεός χρησιμοποιεί τον 
ίδιο λόγο για να ενισχύσει τους πιστούς που βρίσκον-
ται σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις». Επιπλέον: 
«Προσευχόμενοι όλοι μαζί και με δυνατή φωνή: 
«Συγχώρησε τις αμαρτίες μας», οι πιστοί αναγνωρί-
ζουν δημόσια ότι όλοι, χωρίς εξαίρεση, χρειάζονται 
την χάρη». Και τελικά: «Από τη στιγμή που κανείς 
δεν είναι τέλειος, η ζωή στην κοινότητα επιτρέπει 
στους πιστούς να μαθαίνουν να συγχωρούν, να 
συμφιλιώνονται και να ξεπερνούν τις διαφορές τους». 

«Θεωρώ ότι είναι ευθύνη μου να υπενθυμίζω, με κάθε 
επισημότητα στους πιστούς της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας, ότι η συμμετοχή τους στην θεία 
λειτουργία είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της 
προετοιμασίας μας για την επιστροφή του Κυρίου», 
υπογράμμισε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. «Γι’ 
αυτούς τους λόγους και μόνο, ήδη προσκαλώ όλους 
τους Νεοαποστολικούς αδελφούς και αδελφές, να 
συμμετέχουν με πιστότητα και προσωπικά στις θείες 
λειτουργίες – όταν αυτό θα καταστεί δυνατό εκ νέου». 

Και δεν ξεχνώ εκείνους που δεν μπορούν να έλθουν 
στην εκκλησία λόγω ασθενείας ή γήρατος: «Μπορούν 
να είναι βέβαιοι ότι ο Θεός τους φροντίζει. 
Διαμεσολαβούμε ο καθένας για τους άλλους!». 
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αριστερά: Η κοινότητα Ελ Μπολσόν droite: Η Κόνι 

(εμπρός) με τις νέες και τους νέους της Αργεντινής, κατά τη 

διάρκεια των Ημερών Νεολαίας 

 

Μια σύνδεση με την άλλη 
άκρη του κόσμου 

 

Ένας φίλος είναι ένας άνθρωπος που είναι παρών και βοηθά σε περίπτωση ανάγκης· οι 

αδελφοί και οι αδελφές στο Ελ Μπολσόν μπόρεσαν να βιώσουν αυτή την εμπειρία. Και 

δεν έχουν μόνον ένα φίλο, αλλά 120. Μια ιστορία που απεικονίζει τη Διεθνή Ημέρα Φιλίας 

στις 30 Ιουλίου 2021. 

 

Η κοινότητα του Ελ Μπολσόν (Αργεντινή) βρίσκεται 
κυριολεκτικά στην άκρη του κόσμου. Η πλησιέστερη 
κοινότητα στα νότια απέχει 130 χιλιόμετρα, η επόμενη 
κοινότητα στα βόρεια βρίσκεται σε απόσταση 185 
χιλιομέτρων. Για να μεταβούν στην κοινότητα του Ελ 
Μπολσόν, τα αξιώματα της περιφέρειας καθώς και ο 
Απόστολος και ο επίσκοπος θα πρέπει να διασχίσουν 
μεγάλες αποστάσεις· για παράδειγμα, ο επίσκοπος 
Κλαούντιο Βιντέλα κατοικεί 1500 kilomètres 
μακριά, σε ευθεία. «Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για 
τους αδελφούς, τις αδελφές και τα αξιώματα της 
κοινότητάς μας, που συχνά αισθάνονται μόνοι και 
ξεχασμένοι», αφηγείται η Χάιντι Ροζ Τιένες 
Λίμπνερ, από το Ελ Μπολσόν. 

Οι φίλοι αλληλοϋποστηρίζονται με την 
προσευχή 

Μετά την επιχείρηση «Η κοινότητά μου μέσα σε ένα 
κουτί παπουτσιών» της «Παγκόσμιας θρησκευτικής 
συνάθροισης», το 2014 στο Μόναχο, όταν έφτασε ένα 

 

γράμμα από την κοινότητα Νορντχάιντ (Γερμανία) – 
γραμμένο από το επίτιμο και εξέχον μέλος της 
κοινότητας, τον Πρωταπόστολο σε ηρεμία Βίλχελμ 
Λέμπερ προσωπικά  –, η χαρά ήταν μεγάλη. «Είναι 
ένα χάδι από τον ίδιο τον καλό Θεό», εκφράστηκε ο 
ιερέας Ρούντολφ Μπενίτεζ. 

Ξαφνικά, τα 25 μέλη της κοινότητας Ελ Μπολσόν δεν 
ένοιωθαν πλέον μόνα. είχαν βρει περίπου 120 φίλους 
στην Βόρεια Γερμανία. Βρίσκονται σε εικονική 
επαφή με αυτούς τους φίλους, όταν ανταλλάσσουν 
φωτογραφίες, βίντεο και μικρά κείμενα. Οι φίλοι 
αυτοί προσεύχονται γι’ αυτούς, όπως για παράδειγμα 
το 2015, όταν επικρατούσε ξηρασία και μαίνονταν οι 
πυρκαγιές στο Ελ Μπολσόν. Μαζί με τον Απόστολο 
Γιοργκ Σταϊνμπρένερ, ο οποίος τελούσε την θεία 
λειτουργία, μόλις άκουσαν αυτά τα νέα, 
μεσολάβησαν για τους αδελφούς τους στη Νότια 
Αμερική. Μια ημέρα αργότερα έλαβαν ένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα από το Ελ Μπολσόν: «Βρέχει!». 
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Μετά την προσευχή τους, τα μέλη της κοινότητας 
Νορντχάιντ απέστειλαν επίσης μια χρηματική δωρεά 
για να βοηθήσουν τους φίλους τους στο Ελ Μπολσόν. 
Πρόκειται κάτι μη αναμενόμενο, αλλά να που συνέβη.   

Οι φίλοι αλληλοβοηθούνται 

Ένα μέρος της δωρεάς πήγε στην Μαρία Ντελγκάντο. 
Η 50 ετών τότε αδελφή έκανε αιμοκάθαρση επί εννέα 
έτη. Έπρεπε να μεταβαίνει στον νοσοκομείο τρεις 
φορές την εβδομάδα για να υποβάλλεται σε πολλές 
επεμβάσεις. Τα μέλη της κοινότητας Ελ Μπολσόν μαζί 
με τον πρώην Απόστολο Νορμπέρτο Πάμπλο Μπιάνκι 
αποφάσισαν ότι τα χρήματα θα έπρεπε να χρησιμο-
ποιηθούν για να επιτρέψουν στην Μαρία να επωφε-
ληθεί από μια περιτοναϊκή κάθαρση, πράγμα που 
γίνεται καθημερινά στο περιτόναιο και έτσι η Μαρία 
δεν χρειάζεται να πηγαίνει πλέον στο νοσοκομείο. 

Για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες 
υγιεινής, για αυτού του είδους την αιμοκάθαρση, 
χρειαζόταν μια κουζίνα μαγειρέματος, ένας κλίβανος 
και ένας θερμαντήρας νερού. Επιπλέον, για περισσό-
τερη υγιεινή χρειαζόταν μια επέκταση με πλακάκια, 
που χρηματοδοτήθηκε από φίλους και μέλη της 
κοινότητας του Ελ Μπολσόν, οπότε είχαν μείνει έστω 
και λίγα από τα χρήματα της δωρεάς. «Αυτή η 
προσφορά από τους αδελφούς και τις αδελφές της 
κοινότητας Νορντχάιντ σημαίνει ζωή για μένα», 
εκφράστηκε η πρόσφατα εκλιπούσα Μαρία, πλήρης 
από ευγνωμοσύνη. 

Μια νέα αδελφή επισκέπτεται τους φίλους της 

Μερικά χρόνια αργότερα, το υπόλοιπο της δωρεάς 
επέστρεψε στην Κόνι, τότε 18 ετών. Τα μέλη της 
κοινότητας Ελ Μπολσόν είχαν την ιδέα να χρησιμο-
ποιήσουν τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουν το 
ταξίδι της Κόνι στις Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας του 
2019, στο Ντίσελντορφ ( Γερμανία).  

Αρχικά, οι πολλές δυσκολίες 
έκαναν τους εμπλεκόμενους 
να αμφιβάλλουν για τη σκο-
πιμότητα του σχεδίου. Παρά 
την γενναιόδωρη προσφορά, 
τα χρήματα δεν φαινόταν 
αρκετά. Ο πατέρας της Κόνι 
πούλησε το όχημά του για να 
επιτρέψει στην κόρη του να 
πραγματοποιήσει το ταξίδι. 
«Δεν δίστασε καθόλου να το 
πουλήσει, για να έχω τα απα-
ραίτητα χρήματα», αφηγείται 
η Κόνι. «Ήταν μια υπέροχη 
πράξη αγάπης για μένα». Η 
έφηβη είχε εγκαταλείψει το 
χωριό που γεννήθηκε, το Ελ 
Ματάν, λίγο καιρό πριν, για 
να εκπαιδευθεί ως δασκάλα 

αθλητισμού και μέχρι τώρα δεν είχε κάνει ένα μεγάλο 
ταξίδι. Τότε επίσης άρχισαν να την ανησυχούν και τα 
πολλά προβλήματα: «Έβρισκα την ειρήνη και την 
γαλήνη μόνο στην θεία λειτουργία», αφηγήθηκε, 
«αλλά ήδη, στο δρόμο της επιστροφής, όλα ήταν ξανά 
σκοτεινά. Αγωνίστηκα συνεχώς με τον καλό Θεό: 
«Δεν σου ζητώ, παρά μόνο ένα πράγμα: Ένα μικρό 
χάδι για να μπορέσω να συνεχίσω το δρόμο μου». 
Αλλά ο ουρανός παρέμεινε σιωπηλός. Και μετά, 
κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, όλα τακτοποιήθηκαν: 
«Και δεν έλαβα μόνο ένα μικρό χάδι», είπε η Κόνι. 

«Ήταν για εμένα σαν να ήταν ο ίδιος ο καλός Θεός, 
όταν με πήρε στην αγκαλιά του, ο Πρωταπόστολος». 
Η Κόνι μπόρεσε να εκμεταλλευτεί στο έπακρον τις 
Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας στο Ντίσελντορφ και 
μπόρεσε , με την ίδια ευκαιρία, να συναντήσει 
ορισμένους από τους φίλους της από την κοινότητα 
του Νορντχάιντ, για πρώτη φορά από κοντά και όχι 
με εικονικό τρόπο. 

Η απεριόριστη φιλία των παιδιών 

Τα Χριστούγεννα του 2019, τα παιδιά της κοινότητας 
του  Νορντχάιντ απέδειξαν την φιλία τους με ένα 
πολύ ιδιαίτερο τρόπο: «Εγκατέλειψαν την ιδέα των 
χριστουγεννιάτικων δώρων, για να στείλουν ως 
αντάλλαγμα, μια χρηματική δωρεά στα παιδιά της 
κοινότητας του Ελ Μπολσόν», είπε ο ιερέας σε 
ηρεμία Βάλτερ Γκέρκε από την κοινότητα του 
Νορντχάιντ. Το Πάσχα, τα παιδιά της κοινότητας του 
Ελ Μπολσόν έλαβαν λόγια επιλεγμένα με αγάπη από 
το Νορντχάιντ. Για να δώσουν μαρτυρία της ευγνω-
μοσύνης τους στους φίλους τους στην Γερμανία, τα 
παιδιά από το Ελ Μπολσόν, έστειλα με τη σειρά τους, 
ένα ευχαριστήριο βίντεο, στην άλλη άκρη του κόσμου. 

 
 

Οι αδελφοί και οι αδελφές της κοινότητας του 
Νορντχάιντ, μπροστά στην εκκλησία τους.
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Έρευνα επάνω στην ποιμαντική 

φροντίδα:  Οι γυναίκες για τις γυναίκες! 
Υπάρχει ανάγκη για γυναίκες στον τομέα της ποιμαντικής φροντίδας; Και βέβαια ναι! Αυτή 

είναι η άποψη μιας επίσημης ομάδας εργασίας της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Δυτικής 

Γερμανίας – υποστηρίζοντας τις επιθυμίες των κοινοτήτων με συγκεκριμένα στοιχεία. 

 
«schWESTern@work» – είναι το όνομα της 
συντονιστικής ομάδας της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας της Δυτικής Γερμανίας. Το όνομα είναι 
ένα λογοπαίγνιο που αποτελείται από τους όρους  
«West» (= Δυτική) et « Schwester » (= Αδελφές). Και 
« at work » (= στην εργασία) είναι ένα όνομα που τα 
λέει όλα: Η ομάδα θα επιθυμούσε να παρακινήσει 
περισσότερες γυναίκες και κορίτσια, να θέσουν τις 
δεξιότητές τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας. 

Μια πρώτη ομάδα εργασίας που αποτελείται από 
γυναίκες, αυτού του τομέα δραστηριότητας, 
δημιουργήθηκε ήδη  μετά την Παγκόσμια θρησκευτι-
κή συνάθροιση του2014 στους κόλπους της παλαιάς 
εκκλησιαστικής Περιφέρειας της Έσσης/Ρηνανίας-
Παλατινάτου/Σάαρ (Γερμανία) καθώς και του Βελγίου 
και του Λουξεμβούργου. Κατά τη συγχώνευση με την 
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (Γερμανία) για τη 
διαμόρφωση της νέας εκκλησιαστικής Περιφέρειας 
της Δυτικής Γερμανίας, ο Απόστολος Περιφερείας 
Ράινερ Στορκ εξασφάλισε ότι η ομάδα θα μπορούσε 
να αναπτυχθεί περαιτέρω και για το σύνολο του 
πεδίου δραστηριότητας. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπος 

 
από κάθε τομέα της αποστολικής δραστηριότητας, 
αποτελεί σήμερα μέρος της βασικής ομάδας. 

Ποιμαντική φροντίδα: η μορφή και το 
περιεχόμενο 

Η συντονιστική ομάδα δεν είναι μόνο το σημείο 
επαφής για όλα τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, αλλά, θέτει επίσης στη διάθεσή τους 
πληροφορίες για τα καθήκοντα και τις υπηρεσίες που 
αναλαμβάνουν οι γυναίκες στους κόλπους της Νεοα-
ποστολικής Εκκλησίας. Αφορά, για παράδειγμα, μια 
μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια των Διεθνών Ημερών Νεολαίας 2019. 

Αυτή η έρευνα γνώμης αποτελούσε μέρος της ιδέας 
για ένα εκθεσιακό χώρο 900 τετραγωνικών μέτρων 
με θέμα την ποιμαντική φροντίδα. Το εγχείρημα 
έλαβε σάρκα και οστά από μια ομάδα Νεοαποστολι-
κών γυναικών από όλες τις εκκλησιαστικές περιφέ-
ρειες της Γερμανίας, καθώς και της Ελβετίας και της 
Γαλλίας. Τα μέλη της ομάδας είχαν διοριστεί από 
τους Αποστόλους τους. Στόχος της έρευνας ήταν να 
καθοριστεί τι σημαίνει ποιμαντική φροντίδα για τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«schWESTern@work» κατά τη διάρκεια των 

Διεθνών Ημερών Νεολαίας 2019 
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Οι αδελφές του περιπτέρου ανακάλυψαν ότι 

το 93 τοις εκατό των προσώπων που 

ερωτήθηκαν επιθυμούν να έχουν μια 

ποιμαντική αναφορά στην κοινότητά τους. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

νέους και μέσω ποιων καναλιών επικοινωνίας θα 
ήθελαν να επωφεληθούν από τις ποιμαντικές 
συνομιλίες. 

Οι γυναίκες δεν είναι οι μόνες που 
επιθυμούν μια γυναίκα 

Το κύριο συμπέρασμα από αυτή τη διήμερη έρευνα 
είναι ότι 93 από τους εκατό που ρωτήθηκαν επιθυμούν 
τον επίσημο διορισμό μιας γυναίκας ως ποιμαντική 
αναφορά στους κόλπους της κοινότητάς τους. Αυτό 
το κύριο ερώτημα της πρώτης ημέρας, απαίτησε 1233 
απαντήσεις. Οι θετικές ψήφοι εκφράστηκαν κατά 54 
τοις εκατό από γυναίκες και κατά 46 τοις εκατό από 
άνδρες. Η μικρή μειοψηφία των αρνητικών ψήφων 
προήλθε σχεδόν από το 72 τοις εκατό των γυναικών. 

90 τοις εκατό από τους συμμετέχοντες θέλουν να 
υπάρχουν ειδικές ποιμαντικές προτάσεις για τις 
γυναίκες. Το ερώτημα αυτό, της δεύτερης ημέρας, 
έλαβε 1502 απαντήσεις. Οι θετικές ψήφοι εκφράστη-
καν κατά 58 τοις εκατό από γυναίκες και οι αρνητικές 
ψήφοι κατά 56 τοις εκατό. Αυτό φαίνεται από τα 
έγγραφα που περιέχουν τα τελικά αποτελέσματα της 
έρευνας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του 
«nac.today». 

Μία ερώτηση κατανόησης 

Οι λόγοι για αυτή τη σαφή ένδειξη των αναγκών, 
αποκαλύπτονται στην ερώτηση επάνω στα θέματα 
ποιμαντικής φροντίδας των γυναικών. Σε ένα μεγάλο 
βαθμό, οι περισσότεροι ερωτηθέντες, δηλαδή το 43 
τοις εκατό, θα επιθυμούσαν να μιλήσουν με μια 
γυναίκα που θα έχει αναλάβει ποιμαντική φροντίδα, 
για ορισμένα θέματα που αφορούν ειδικά τις 
γυναίκες. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα ακόλουθα 
θέματα: 

■ Προβλήματα στους κόλπους του ζεύγους ή της 
οικογένειας, 

■ απώλεια ενός παιδιού, 
■ ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, 
■ κακοποίηση και βιασμός, 
■ ενδοοικογενειακή βία, 
■ καθώς και χωρισμός των γονέων. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες λένε 
ξεκάθαρα ότι οι γυναίκες αισθάνονται 
περισσότερο κατανοητές από γυναίκες, 
παρά από άνδρες.  

Άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με τη 
διακονία των γυναικών είναι τα 
ακόλουθα: Οι καθημερινές ανησυχίες και 

τα προβλήματα στην εργασία, με ένα ποσοστό 29 τοις 
εκατό, καθώς και ζητήματα πίστης και ερωτήματα 
που σχετίζονται με την κοινότητα, με ποσοστό 11 
τοις εκατό. Η εκπαίδευση των παιδιών και το να είναι 
μια γυναίκα σύντροφος ενός αδελφού υπηρεσίας, 
βρίσκονται στο κάτω μέρος της κλίμακας. 

Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων 

Με το σύνθημα «Η ποιμαντική φροντίδα: άλλοτε, σή-
μερα, αύριο», η έρευνα κατέστησε δυνατή τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με την μορφή και το βάθος της 
ποιμαντικής φροντίδας. Συνοπτικά τα αποτελέσματα: 
Το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων θεωρεί την 
ποιμαντική επίσκεψη του παρελθόντος κυρίως ως 
θετική, ένα άλλο τέταρτο ως μάλλον αρνητική. Τα 
δύο τρίτα των συμμετεχόντων είναι ικανοποιημένα 
με την τρέχουσα κατάσταση, σε σύγκριση με το ένα 
τρίτο που δεν είναι. Και για το μέλλον, περίπου το 60 
τοις εκατό επιθυμεί μια μάλλον άτυπη, αυθόρμητη 
και ανοικτή ποιμαντική φροντίδα.  

Το προτιμώμενο μέσο επικοινωνίας είναι σαφές: 77 
τοις εκατό αυτών που ερωτήθηκαν επιθυμεί μια 
προσωπική συνάντηση και μια μόνιμη επαφή. 20 τοις 
εκατό από αυτούς μπορεί να εξετάσουν μια ποιμαντική 
φροντίδα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
Messenger ή μέσω βιντεοκλήσης. Τα πρόσωπα που 
ερωτήθηκαν ήταν μεταξύ 13 και 75 ετών και 
περισσότερα από τα μισά ήταν κάτω των 30 ετών και, 
προερχόταν κυρίως από τις τέσσερις εκκλησιαστικές 
Περιφέρειες της Γερμανίας και την Ελβετία. 

Η έρευνα δεν θα παραμείνει χωρίς επιπτώσεις. Αυτό 
αναφέρεται στον ιστότοπο της εκκλησιαστικής 
Περιφέρειας: Κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου του έτους, η συντονιστική ομάδα 
«schWESTern@work» παρουσίασε τα πρώτα 
αποτελέσματα των εργασιών της στην Συνέλευση 
των Αποστόλων της Δυτικής Γερμανίας. 
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αριστερά: Η πλημμυρισμένη εκκλησία στο Σίνζιγκ (Γερμανία) 

κάτω: Η ανακατασκευασμένη εκκλησία στο Σαν Ισίδωρο  

(Φιλιππίνες) 
 

 

Δάκρυα λύπης και 
δάκρυα χαράς 

Η χαρά και η λύπη συχνά συμβαδίζουν. Ενώ ορισμένοι μπορούν επιτέλους να εορτάζουν 
ξανά μαζί τις θείες λειτουργίες, άλλοι αγωνίζονται να επιβιώσουν. Μπορούμε να 
προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. 

 
Την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, πολλές κοινότητες 
μπόρεσαν να τελέσουν ξανά την θεία λειτουργία, πριν 
το νερό αρχίσει ανεξέλεγκτα και σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα, να ανεβαίνει σε πολλές περιοχές 
της Γερμανίας. Η μετεωρολογική καταστροφή άφησε 
πίσω της τουλάχιστον 170 νεκρούς. Μόνο στον οίκο 
ατόμων με ειδικές ανάγκες πέθαναν δώδεκα άνθρωποι. 
Επλήγησαν επίσης και μέλη της Εκκλησίας: Πλημμύ-
ρησαν υπόγεια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, μέχρι και 
ένα ζευγάρι έμεινε άστεγο. Συγκριτικά η εκκλησία τα 
πήγε καλά. Σε αυτήν, το νερό ανήλθε σχεδόν στο ένα 
μέτρο, αφήνοντας ένα παχύ στρώμα λάσπης, μετά την 
αποστράγγιση. 

Εργασίες αποκατάστασης μετά τις 
καταστροφικές πλημμύρες 

Την Παρασκευή, ο Απόστολος Γκερτ Όπντεντπλατζ 
ενώθηκε με μερικά μέλη της κοινότητας για να 
καθαρίσουν το μεγαλύτερο μέρος της λάσπης, ενώ 
μια ομάδα του γερμανικού τεχνικού οργανισμού 
αντιμετώπισης καταστροφών, άντλησε τα νερά από 
το υπόγειο. Το Σάββατο, πολλοί εθελοντές ήλθαν για 
να βοηθήσουν στον καθαρισμό. «Το κτίριο της 
εκκλησίας είναι ξανά καθαρό, η αλληλεγγύη είναι 
απλά υπέροχη» έγραψε ο Ρολάν Φούρμαν, ο επίτροπος  

κατασκευών στους κόλπους της διοίκησης της Εκ-
κλησίας, στον Απόστολο Περιφερείας Ράινερ Στορκ.   

Την Κυριακή, ο Απόστολος Γκερτ Όπντεντπλατζ 
τέλεσε μια θεία λειτουργία για τη νεολαία στο Χανάου, 
όπου προσευχήθηκε ειδικά για τα θύματα των 
πλημμυρών· ανέφερε επίσης την κατάσταση σε άλλες 
περιοχές, κυρίως στην Γκάμπια, όπου οι έντονες βρο-
χοπτώσεις προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων, 
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στον Απόστολο και 
όπου κατέρρευσαν τρεις εκκλησίες. Ο Απόστολος 
Περιφερείας Ράινερ Στορκ προέτρεψε τα μέλη της 
εκκλησιαστικής του Περιφέρειας, να βοηθήσουν τα 
θύματα των πλημμυρών με μια δωρεά. Με την 
βοήθεια του φιλανθρωπικού οργανισμού «NAK-
karitativ», η Νεοαποστολική Εκκλησία της Δυτικής 
Γερμανίας θέλει να βοηθήσει τους πληγέντες: «Είμαι 
χαρούμενος που δίνουμε έτσι μαζί, ένα σημάδι 
αλληλεγγύης και χριστιανικής φιλανθρωπίας προς 
τον πλησίον μας», έγραψε ο Απόστολος Περιφερείας 
Στορκ. Προέτρεψε ιδιαίτερα τους νέους στις κοινότη-
τες, να σκεφτούν πιθανές ενέργειες για τη συγκέν-
τρωση δωρεών. «Προσευχόμαστε για όλους εκείνους 
που τώρα θρηνούν», εκφράστηκε ο Πίτερ Γιόχανινγκ, 
εκπρόσωπος της διεθνούς Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας. 
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επάνω: αριστερά, οι επικυρούμενοι στο Βο (Τόγκο), οι 

επικυρούμενοι στο Λέλυσταντ (Ολλανδία) 

αριστερά: μερικά παιδιά απαγγέλλουν ποιήματα πριν την θεία 

λειτουργία για παιδιά στην Τάρκβα (Γκάνα) 

 

 
 

Ανοικοδόμηση μετά από ένα σεισμό 

Οι Φιλιππίνες πλήττονται τακτικά από σεισμούς, που 
μερικές φορές είναι αρκετά βίαιοι. Τέλη του 2019, 
έντασης 6,8 βαθμών χτύπησε την περιοχή του Νταβάο. 
Κτίρια υπέστησαν ζημιές και πολλοί άνθρωποι 
τραυματίστηκαν. Ένα από αυτά τα κτίρια ήταν η 
Νεοαποστολική εκκλησία στον Άγιο Ισίδωρο. Η 
φιλανθρωπική οργάνωση «NAC SEA Relief Fund», 
η οποία είχε βοηθήσει στην ανοικοδόμηση μετά από 
σεισμό, μπόρεσε επίσης να χρηματοδοτήσει την 
ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης εκκλησίας. 

Η φιλανθρωπική οργάνωση είναι επίσης παρούσα  
και σε άλλες περιοχές, κυρίως για να προσπαθήσει, να 
αποτρέψει πιο σοβαρές συνέπειες. Στην Τανγκάνα-
αν, η «NAC SEA Relief Fund» χορήγησε οικοδομικά 
υλικά σε μια οικογένεια που είχε ανάγκη, για να 
χτίσει το σπίτι της σε γερά θεμέλια. Κάτι πολύ ωραίο 
είναι ότι τα μέλη της κοινότητας προσφέρθηκαν αμέ-
σως να βοηθήσουν. Όλοι μαζί μπόρεσαν να χτίσουν 
ένα ασφαλές καταφύγιο για αυτή την οικογένεια.   

Confirmations 

Στις 20 Ιουνίου 2021, η επικύρωση στο Βο (Τόγκο) 
και στο Λέλυσταντ (Ολλανδία) ήταν μια ξεχωριστή 
ημέρα. Την ημέρα αυτή οι δέκα επικυρούμενοι και 
επικυρούμενες εόρτασαν την επικύρωσή τους στο Βο. 
Καθώς αυτό δεν ήταν δυνατό ένα χρόνο νωρίτερα 
λόγω της πανδημίας, η εορτή αυτή αφορούσε επικυ-
ρούμενους δύο ετών. Ο πρεσβύτερος περιφερείας 
Αμέβι Φανγκμπόμ βάσισε το κήρυγμά του στον λόγο 
από τον Λουκά 6:45: «Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει 
τοαγαθό από τον αγαθό θησαυρό τής καρδιάς του·  

και ο κακός άνθρωπος βγάζει το κακό από τον κακό 
θησαυρό τής καρδιάς του· επειδή, από το περίσσευμα 
της καρδιάς μιλάει το στόμα του». Επίσης, ο 
πρεσβύτερος υπενθύμισε στους νέους αδελφούς και 
αδελφές στην πίστη, τον λόγο του Πρωταποστόλου 
από την Β’ Θεσσαλονικείς 3:3: «Πιστός, όμως, είναι 
ο Κύριος, ο οποίος θα σας στηρίξει και φυλάξει από 
τον πονηρό». 

Οι επικυρούμενοι των ετών 2020 και 2021 της 
Ολλανδίας, συναντήθηκαν τελικά αυτή την ημέρα 
του Ιουνίου για να γνωριστούν μεταξύ τους. Μια 
τέτοια συνάντηση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
το προηγούμενο έτος εξ αιτίας του κορωναϊού. Ως εκ 
τούτου, οι επικυρούμενοι και οι εκπαιδευτές τους 
ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που γιόρτασαν με τον 
Απόστολο Πίτερ Κλέιν αυτή την ημέρα, κάτω από το 
σύνθημα: «Μπορώ να το κάνω!». Με αθλήματα και 
παιχνίδια, έμαθαν να συνεργάζονται, να εμπιστεύονται 
και να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον. Κατά τη 
διάρκεια της θείας λειτουργίας με βάση τον λόγο από 
Εφεσίους 6:10-18, οι νέοι κλήθηκαν να παραμένουν 
σταθεροί και να ομολογούν με ειλικρίνεια την πίστη 
τους – πάντα με την βοήθεια του Θεού. 

Θησαυροί στον ουρανό 

Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021, ο Απόστολος Ζορζ Σαμ 
και ο επίσκοπος Τόμας Αμπόφο μετέβησαν στην 
περιφέρεια της Τάρκβα (Γκάνα) για να τελέσουν εκεί 
μια θεία λειτουργία για παιδιά. Ο Απόστολος διάβασε 
στα παιδιά τον λόγο από τον Λουκά 8:18 και τους 
διηγήθηκε την παραβολή του λυχναριού κάτω από το 
κρεβάτι, όπως αυτή αναφέρεται στην Αγία Γραφή. 
Έδωσε στα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι θησαυροί 
στον ουρανό και έχουν το δικαίωμα να δείχνουν τα 
ταλέντα τους.
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Νοέμβριος 2021: Στιγμιότυπα από την ποιμαντική  
επίσκεψη του Επισκόπου μας Αράμικ Φεστζιάν,  
του Ευαγγελιστή μας περιφερείας Γιούργκεν  
Κύζενμπεργκ και του βοσκού μας Λευτέρη  
Δελατόλα, στους αδελφούς και τις αδελφές μας  
στην Βόρεια Ελλάδα. 


