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Φωτογραφία: Διεθνής Νεοαποστολική Εκκλησία

Εορτάζοντας
την Κυριακή
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
το γεγονός ότι εορτάζουμε την Κυριακή ως
χριστιανοί, αποτελεί μια ωφέλιμη και ευεργετική
παράδοση.
Ομολογούμε την πίστη μας στην Ανάσταση του Ιησού
Χριστού.
Κατά την διάρκεια μιας εβδομάδας, ζούμε ορισμένες
αδικίες, ζούμε και διακρίνουμε πολλά και τρομερά
πράγματα στον κόσμο. Στη συνέχεια, την Κυριακή
συγκεντρωνόμαστε και ομολογούμε: «Παρ’ όλα
αυτά, πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε.
Νίκησε τον θάνατο, το κακό, την αμαρτία. Έχει
δίκιο, έχει την τελευταία λέξη!» Είναι ένας
θαυμάσιος τρόπος για να ολοκληρώσουμε την
εβδομάδα και να αρχίσουμε τη νέα.
Ομολογούμε την πίστη μας στην ανάσταση των
νεκρών και ελπίζουμε στη δική μας μεταμόρφωση.

σύμφωνοι με αυτό ή με το άλλο. Βλέπουμε τα πράγματα
διαφορετικά.» Ως χριστιανοί δεν συμφωνούμε με την
αδικία, με την κυριαρχία του κακού. Και το
καταδεικνύουμε και αυτό επίσης, με την κυριακάτικη
συγκέντρωσή μας, για να ζήσουμε την θεία λειτουργία.
Πιστεύουμε στη νίκη του καλού επάνω στο κακό.
Πιστεύουμε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού και στην
επιστροφή του.

Προσμένουμε την ανάσταση των νεκρών και την Εορτάζουμε την κάθε Κυριακή με αυτό τον τρόπο.
μεταμόρφωση των ζωντανών. Και ότι έχουμε ζήσει, Λάβετε, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τους
ότι έχουμε δει: η ελπίδα μας στηρίζεται στην εγκάρδιους χαιρετισμούς μου.
Ανάσταση του Χριστού. Δίνουμε το παράδειγμα,
συγκεντρωνόμαστε τακτικά την Κυριακή για να
ζήσουμε την θεία λειτουργία και διαχειριζόμαστε και
τακτοποιούμε στην πρώτη θέση της ζωής μας, αυτό
που είναι πραγματικά σημαντικό.
Ομολογούμε την πίστη μας στο καλό.
Οι άνθρωποι διαδηλώνουν για διάφορους λόγους,
επίσης, επειδή θέλουν να καταδείξουν: «Δεν είμαστε Ζαν Λυκ Σνάιντερ

3

community 02/2018

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

■ Φωτογραφίες: Ν.Ε. Αυστραλίας

Για ένδεκα ημέρες, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ διέσχισε την Αυστραλία και
την Παπουαζία – Νέα Γουινέα, αφήνοντας πίσω του τα ίχνη της αγάπης και της
χάρης του Θεού. Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, έφτασε στο Κόμπικουμ, για να
τελέσει εκεί την θεία λειτουργία της ημέρας των Ευχαριστιών.

Οι θείες
δωρεές
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι μια μεγάλη
χαρά και μια μεγάλη χάρη για μένα, να ζήσω αυτή
την θεία λειτουργία μέσα στον κύκλο σας. Είναι μια
ιδιαίτερη θεία λειτουργία: εορτάζουμε σήμερα ην
εορτή της ημέρας των Ευχαριστιών. Ευχαριστούμε
τον Θεό για όλα όσα μας έδωσε. Είναι ξεκάθαρο ότι
ο Θεός δεν χρειάζεται την ευγνωμοσύνη μας, ούτε τις
προσφορές μας. Δεν είναι σαν εμάς, τους ανθρώπους.
Οι άνθρωποι που κάνουν ή δίνουν κάτι, γενικά
περιμένουν ένα ευχαριστώ και αν κανείς δεν τους το
προσφέρει, θλίβονται, ή ακόμη και θυμώνουν. Ο
Θεός ωστόσο, δεν χρειάζεται ούτε την ευγνωμοσύνη
μας, ούτε τις προσφορές μας. Ο μόνος ίσως λόγος για
τον οποίο θα ήθελε ένα ευχαριστώ από την πλευρά
μας, θα ήταν για να μας δώσει ακόμη περισσότερη
ευλογία. Επειδή, τι κάνουμε όταν ετοιμαζόμαστε για

Β’ Κορινθίους 9 : 8 :

«Είναι, όμως, δυνατός ο Θεός να
σας δώσει με περίσσεια κάθε
χάρη, ώστε έχοντας πάντοτε κάθε
αυτάρκεια, σε κάθε τι, να
περισσεύετε σε κάθε έργο αγαθό.»
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την εορτή της Ημέρας των Ευχαριστιών; Μπορούμε
να μετρήσουμε πολλές δωρεές της χάρης του Θεού.
Συνειδητοποιούμε τότε το κάθε τι που μας έχει
προσφέρει ο επουράνιος Πατέρας μας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του μεγαλείου της χάρης του που
μας προσφέρει. Και καθώς προετοιμαζόμαστε για
την εορτή της Ημέρας των Ευχαριστιών, συνειδητοποιούμε επίσης τον πλούτο που έχουμε στον Θεό. Η
ευλογία έγκειται στο γεγονός ότι αναγνωρίζουμε
πόσο πλούσιοι είμαστε στον Θεό. Και η χαρά, είναι η
ευλογία που λαμβάνουμε σήμερα.
Γράφει εδώ ο Απόστολος, ότι ο Θεός διαθέτει σε
αφθονία την χάρη του για εμάς. Όταν εορτάζουμε
την εορτή της Ημέρας των Ευχαριστιών, ομολογούμε
την πίστη μας στον Θεό, τον Πατέρα. Πιστεύουμε ότι
όλα προέρχονται από τον Θεό, τον Πατέρα και ότι
όλα είναι χάρη. Πιστεύουμε ότι η ζωή είναι κοντά
στον Πατέρα, επειδή ο
Θεός μας έδωσε τη ζωή. Ο
Θεός ο Πατέρας είναι η
προέλευση όλης της ζωής.

δημιουργήσει. Ο Θεός ο Πατέρας μας δίνει την υγεία.
Ο Θεός ο Πατέρας μας δίνει τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να εργαζόμαστε και ο Θεός
ευλογεί την εργασία μας. Η υγεία είναι μια χάρη. Δεν
μπορεί να την αξίζουμε. Μπορώ να σας το πω, γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που είναι πολύ μεγαλύτεροι
από εμένα. Δεν έχουν κάνει τίποτα το κακό, αλλά
είναι ασθενείς. Συνειδητοποιώ επομένως το γεγονός
ότι η υγεία είναι πραγματικά μια χάρη. Δεν μπορούμε
να την αξίζουμε και γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες.
Ο Θεός μας δίνει επίσης τις δεξιότητες και τη δύναμη
που έχουμε ανάγκη για την πραγματοποίηση της εργασίας μας. Είναι μια χάρη επιπλέον, για την οποία
είμαστε ευγνώμονες. Γνωρίζω ανθρώπους που
εργάζονται σκληρά, χωρίς την ανάλογη επιτυχία. Αν
η εργασία δεν είναι ευλογημένη από τον Θεό, δεν
μπορεί να είναι επιτυχημένη. Ευχαριστούμε τον Θεό
που μας έδωσε την υγεία
και τη δύναμη· και που
ευλογεί την εργασία μας.

Ο Θεός δεν μας δίνει
μόνο το ελάχιστο, αλλά
τα πάντα σε αφθονία,
έτσι ώστε να μπορούμε
να πραγματοποιούμε
καλά έργα.

Η ζωή προέρχεται απόκλειστικά από τον Θεό και
είμαστε ευγνώμονες γι’
αυτό. Εμείς οι άνθρωποι
δεν μπορούμε να κάνουμε
κάτι ως προς αυτό. Η ζωή
είναι δυνατή, επειδή μας
τη δίνει ο Θεός ο Δημιουργός. Ο Θεός, ο Πατέρας, ο Δημιουργός, δημιούργησε
τον κόσμο – την φύση – και την εμπιστεύθηκε στους
ανθρώπους ως δώρο: σας δίνω την φύση, τη Δημιουργία. Είναι ένα δώρο από τον Θεό. Μας πρόσφερε
την τέλεια Δημιουργία και του είμαστε ευγνώμονες
γι’ αυτό.

Ο Θεός μας έδωσε επίσης
τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Είναι
χάρη να έχουμε ένα ή μία
σύζυγο. Είναι μια ξεχωριστή χάρη να έχουμε
παιδιά. Είναι μια επιπλέον
χάρη να έχουμε και άλλους ανθρώπους γύρω μας.
Αν είμαστε μόνοι μας, τότε η ζωή μας θα ήταν πολύ
δύσκολη. Συχνά εξαρτόμαστε από την βοήθεια των
άλλων. Είναι χάρη το να αποτελούμε μέρος μιας
οικογένειας. Είναι μια μεγάλη χάρη να αποτελούμε
μέρος ενός λαού. Και μέσα στην αγάπη του και τη
σοφία του, μας έδωσε επίσης ένα νόμο: τις Εντολές.

Μας προσφέρει πολλά περισσότερα ακόμη, επειδή
υποστηρίζει τη δημιουργία του και τη ζωή που έχει

Και αυτό επίσης είναι μια χάρη, επειδή εάν ενεργούμε σύμφωνα με αυτές τις Εντολές, η ζωή μεταξύ μας

Στην θεία λειτουργία που τελέστηκε στην
Παπουαζία – Νέα Γουινέα συμμετείχαν
περισσότεροι από 24 000 πιστοί.
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μπορεί να είναι ειρηνική και ισορροπημένη. Είμαστε
ευγνώμονες στον Θεό για τις Εντολές, για το νόμο
του. Εάν συμμορφωνόμαστε με αυτόν, η ζωή μας θα
είναι ειρηνική και ισορροπημένη. Ευχαριστούμε τον
Θεό για όλα όσα μας έχει δώσει: τη Δημιουργία, τη
ζωή, την υγεία, τη δύναμη και την ευλογία, τους
ανθρώπους που είναι γύρω μας και τις θείες Εντολές.
Ξέρουμε και πιστεύουμε
επίσης ότι ο Θεός μας
έδωσε αρκετά για να
μπορούμε να πραγματοποιούμε καλά έργα.
Ωστόσο, δεν μας έδωσε
μόνο το ελάχιστο, αλλά
τα πάντα σε αφθονία, έτσι
ώστε να μπορούμε να
πραγματοποιούμε καλά
έργα.

ευγνωμοσύνης για τον Θεό: «Αυτό σου ανήκει επειδή
μας ευλόγησες». Αδελφοί και αδελφές, είναι μια
τέτοια πίστη που θέλουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε.
Ο Θεός μας προσφέρει τα πάντα σε αφθονία, έτσι
ώστε να μπορούμε να του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας διαμέσου των θυσιών μας. Έχουμε πάντα
αρκετά για να πραγματοποιούμε ένα καλό έργο και να
το μοιραζόμαστε με τον
πλησίον μας. Μπορούμε
να επιτρέψουμε στο εγώ
μας να μη σκέπτεται
μόνο τον εαυτό μας.

Ως παιδιά του Θεού,
πιστεύουμε ότι ο Θεός μας
έδωσε αρκετά, για να
μπορούμε να βοηθήσουμε
τον πλησίον μας.

Μας έδωσε τη Δημιουργία του. Στη σχέση μας
με την φύση, μπορούμε
να επιτρέψουμε στον
εαυτό μας να μη σκέπτεται μόνο τον πλησίον μας,
Με τι μοιάζουν τα καλά έργα; Το πρώτο καλό έργο αλλά επίσης και την επόμενη γενιά. Πιστεύουμε ότι
είναι σίγουρα η ευγνωμοσύνη που νοιώθουμε για τον υπάρχουν αρκετά για όλους. Ωστόσο, θέλουμε να
Θεό. Τον ευχαριστούμε για όλες τις δωρεές που μας φροντίζουμε την φύση και τους φυσικούς πόρους και
έχει δώσει. Πιστεύουμε ότι θα μας δίνει αρκετά για όχι να σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Ακόμη και
να μπορούμε να του λέμε ευχαριστώ. Έχουμε πάντα αν δεν έχουμε υπερβολικά πολλά πράγματα, πιστεύαρκετά, για να μπορούμε να φέρνουμε μια προσφορά ουμε ότι ο Θεός μας έχει δώσει αρκετά ακόμη, για να
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Πολλοί πιστοί πραγματοποίησαν με τα πόδια αυτό το ταξίδι για να φτάσουν στην θεία λειτουργία, που για ορισμένους είχε
διάρκεια μέχρι και επτά ημέρες. Προκειμένου να τους υποστηρίξουν όσο το δυνατό καλύτερα, οι κοινότητες γύρω από το
Κόμπικουμ καλλιέργησαν επιπλέον συστατικά για τροφή εδώ και πολλούς μήνες και οικοδόμησαν επιπλέον καταλύματα.

μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλησίον μας που
βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

ασχοληθούμε με την ψυχή μας, χωρίς να είμαστε
«τιμωρημένοι» επειδή πηγαίνουμε στην εκκλησία.
Μας είναι επιτρεπτό και μπορούμε να πηγαίνουμε
Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που δεν συμφωνούν με
στις θείες λειτουργίες για να φροντίζουμε την ψυχή
όλα αυτά. Διαμαρτύρονται: «Είμαστε τόσο φτωχοί.
μας, χωρίς να υποφέρουμε από ελλείψεις στην
Δεν έχουμε απολύτως τίποτα.» Ως παιδιά του Θεού,
καθημερινή μας ζωή.
πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έδωσε αρκετά για να
μπορούμε να βοηθούμε τον πλησίον μας. Αυτή είναι Ο Θεός μας πρόσφερε πολλές δωρεές. Από χάρη μας
η πίστη μας. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έδωσε αρκε- εφοδίασε πλουσιοπάροχα για να μπορούμε να του
τά για να ζούμε και ότι μπορούμε να επιτρέψουμε εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, για να μπορούμε
στον εαυτό μας να ακολουθεί τις Εντολές του. Δεν να σκεπτόμαστε τους άλλους και να πηγαίνουμε να
χρειάζεται να διαπράξουμε αμαρτία για να αποκτή- τους βοηθήσουμε. Μας εφοδίασε τόσο πλουσιοπάροσουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Είναι πολλοί εκείνοι χα που μπορούμε να σεβόμαστε τις Εντολές του και
που σκέπτονται: δεν έχω αρκετά για να ζήσω, οπότε να φροντίζουμε την ψυχή μας.
θα κλέψω. Έχουν χάσει κάθε ειλικρίνεια, επειδή
Είμαστε επίσης ευγνώμονες προς τον Ιησού Χριστό.
θέλουν περισσότερα. Δεν είναι αυτή η δική μας
Είμαστε ευγνώμονες στο Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς
πίστη. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που μπορούμε
Χριστός, ο Υιός του Θεού, μας έκανε μια πολύ ξεχωνα αποκτήσουμε σεβόμενοι τις θείες Εντολές.
ριστή δωρεά, μια ιδιαίτερη χάρη. Έδωσε τη ζωή του
Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έδωσε αρκετά για να
για να μας επιτρέψει να έχουμε αιώνια ζωή. Χάρη
μπορούμε να ακολουθούμε τις Εντολές του.
στην θυσία του, έγινε δυνατόν να έχουμε την αιώνια
Πιστεύουμε ακόμη ότι έχουμε αρκετά που μπορούμε κοινωνία με τον Θεό και να εισέλθουμε στην βασιλεία
να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ασχοληθεί με την του. Κανείς άλλος δεν μπόρεσε να νικήσει τον θάνατο
ψυχή μας. Πολλοί άνθρωποι λένε: «Μου αρέσει η και τον διάβολο. Και ειλικρινά, δεν το αξίζουμε. Όταν
Εκκλησία σας, αλλά δεν έχω χρόνο για την θεία ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του για μένα, δεν είχα καν
λειτουργία. Ξέρετε, πρέπει να εργαστώ και να θρέψω γεννηθεί. Κανείς δεν ήξερε ότι θα έφτανε μια ημέρα
την οικογένειά μου». Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας πα- που θα υπήρχα. Αλλά με αγάπησε τόσο πολύ που πέρέχει όλα όσα χρειαζόμαστε, ώστε να μπορούμε να θανε για μένα. Πόσο μεγάλη χάρη! Δεν κάναμε τίπο-
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Καθιστοί δίπλα στο βήμα: Οι
αναπληρωτές Απόστολοι
Περιφερείας Έντι Ισνουγκρόχο
και Πίτερ Σούλτε, καθώς και ο
Απόστολος Περιφερείας Άντριου
Άντερσεν

τα για να το αξίζουμε και
παρ’ όλα αυτά, μας έδωσε
τα πάντα. Είμαστε ευγνώμονες για την θυσία του
Ιησού και για την αιώνια
ζωή.
Είμαστε ευγνώμονες στο
Άγιο Πνεύμα, επειδή χωρίς αυτό, θα μπορούσαμε
βεβαίως να διαβάσουμε
την ιστορία του Ιησού στην
Αγία Γραφή, αλλά αυτό
δεν θα μας χρησίμευε σε
τίποτα. Επειδή, χάρη στη δράση του Αγίου Πνεύματος
μας χορηγήθηκε η αιώνια ζωή διαμέσου του λόγου
του Θεού και των μυστηρίων. Το Άγιο Πνεύμα μας
βοηθάει, δηλαδή μας επιτρέπει να φτάσουμε στην
αιώνια ζωή. Και λαμβάνουμε αυτή τη ζωή, διαμέσου
του λόγου του Κυρίου και διαμέσου των μυστηρίων.
Γι’ αυτό και είναι ένα ξεχωριστό δώρο, να γνωρίσουμε τον Ιησού και να μπορέσουμε να τον μιμηθούμε. Είμαστε ευγνώμονες στο Άγιο Πνεύμα που μας
δίνει τη δύναμη να μιμηθούμε τον Ιησού Χριστό.
Ο Θεός μας έδωσε επίσης και άλλα παιδιά του Θεού.
Όλοι μαζί αποτελούμε μέρος της Εκκλησίας του
Χριστού. Σκέπτομαι ότι θα είστε σύμφωνοι μαζί μου:
Θα ήταν πολύ δύσκολο να είμαστε πιστοί εάν
είμαστε μόνοι μας. Νοιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη
που έχουμε τόσους πολλούς αδελφούς και αδελφές
που μας βοηθούν, που προσεύχονται για μας και
αγωνίζονται μαζί μας και για μας.
Από το Άγιο Πνεύμα μας δόθηκε επίσης μια ξεχωριστή εντολή. Γνωρίζετε την Εντολή του Ιησού Χριστού; Το αποτέλεσμα και η επιτυχία δεν είναι καθοριστικά γι’ αυτόν. Αυτό που είναι σημαντικό γι’ αυτόν, είναι οι προσπάθειες και η αγάπη μας. Θα ήταν
τρομερό να μετρούσαν για τον Θεό μόνο οι επιτυχίες
μας. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είμαστε λιγότεροι
σήμερα. Τουλάχιστον, δεν θα ήμουν εδώ, επειδή, ήδη
υποσχέθηκα πολλά πράγματα στον Θεό – να ξεπεράσω το ένα ή το άλλο, να αφήσω το ένα ή το άλλο ή
να κάνω γι’ αυτόν, το ένα ή το άλλο πράγμα – και δεν
τα κατάφερα. Δεν πέτυχα. Ευτυχώς ο Θεός δεν τα
λαμβάνει αυτά υπ’ όψη του. Αυτό που είναι καθορι-
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στικό γι’ αυτόν, είναι αποκλειστικά η αγάπη μας και
η αφοσίωσή μας γι’ αυτόν, καθώς και οι προσπάθειές
μας. Για τον λόγο αυτό είμαστε τόσο ευγνώμονες για
αυτό το νόμο του Χριστού. Μας έδωσε την Εντολή
της αγάπης, της συγχώρησης. Διαφορετικά δεν θα
είχαμε μια τέτοια κοινωνία μεταξύ μας. Αυτή είναι η
Εντολή που έδωσε ο Θεός στον λαό του. Για τον
λόγο αυτό, μας είναι δυνατόν να παραμένουμε μαζί
και να είμαστε ένα.
Αυτές είναι οι θείες δωρεές. Από χάρη, μας έδωσε την
αιώνια ζωή, την οποία λαμβάνουμε διαμέσου του λόγου του και των μυστηρίων. Μας πρόσφερε την χάρη
να αποτελούμε μέρος της κοινωνίας των παιδιών του
Θεού και μας έδωσε την Εντολή της χάρης, της αγάπης και της συγχώρησης. Και μας εφοδίασε πλουσιοπάροχα για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα. Μας
εφοδίασε τόσο πλουσιοπάροχα, έτσι ώστε να μπορούμε να εγκαταλείπουμε όλα όσα δεν είναι ευάρεστα στον Θεό. Δεν χρειάζεται να ακολουθούμε τον
διάβολο. Μας έδωσε τόσα πολλά που μπορούμε να
ανακαλέσουμε τις δικές μας σκέψεις και απόψεις για
να αποδεχθούμε τις σκέψεις του Ιησού. Έχουμε λάβει
τόσα πολλά από τον Ιησού, που δεν μας κοστίζει να
πούμε: «Εντάξει, δεν είσαι τελείως σύμφωνος μαζί
μου. Ανακαλώ τις σκέψεις μου και σκέπτομαι όπως
εσύ». Όταν ο Ιησούς μας λέει: «Οι σκέψεις σου δεν
μου αρέσουν», λέμε: «Εντάξει Ιησού, θα αλλάξω».
Μπορούμε να τα επιτρέψουμε αυτά στον εαυτό μας,
επειδή είμαστε τόσο πλούσιοι: τη δόξα που ήδη μας
δόθηκε και τη δόξα που θα μας δοθεί ακόμη – δηλαδή την αιώνια κοινωνία με τον Θεό και το να γίνουμε
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όπως ο Ιησούς. Είναι τόσο μεγαλειώδες που μπορούμε
να αντέχουμε τα δεινά αυτής της γης για να υπηρετούμε τον Κύριο και τον πλησίον μας – μόνο και
μόνο επειδή ξέρουμε ότι αξίζει τον κόπο να υποφέρουμε για τον Χριστό και μαζί με τον Χριστό. Αξίζει
τον κόπο να υπηρετούμε τον Κύριο και τον πλησίον
μας. Αξίζει τον κόπο να επενδύουμε στο Έργο του
Θεού: ο μισθός είναι η αιώνια κοινωνία με τον
Χριστό. Η δόξα στην οποία θα εισέλθουμε είναι τόσο
μεγαλειώδης που δεν θα σκεπτόμαστε πλέον τους
πόνους μας και την υπηρεσία μας. Ακόμη και εκείνοι
που έχουν υποφέρει σε όλη τους τη ζωή, δεν θα τα
σκέπτονται όλα αυτά όταν θα είναι μαζί με τον Ιησού
Χριστό στην βασιλεία του. Έτσι ο Θεός μας αφήνει
να κάνουμε μια επισκόπηση του εαυτού μας για να
μπορούμε να υπηρετήσουμε και, εάν πρέπει, να υπομείνουμε και τους πόνους μας. Είναι μια θαυμάσια
υπόσχεση που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός μας
έδωσε αρκετά για να μπορούμε να γίνουμε υπηρέτες
στην βασιλεία της ειρήνης. Φανταστείτε το λίγο αυτό!
Ο Θεός σας εφοδίασε και με εφοδίασε πλουσιοπάροχα, έτσι ώστε, αν και είμαστε αδύναμοι και ατελείς
αμαρτωλοί, να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο
στην βασιλεία της ειρήνης. Τότε θα είμαστε ένα
όργανο μέσα στο χέρι του Θεού για όλους τους
λαούς. Ο Θεός μας εφοδίασε σήμερα τόσο
πλουσιοπάροχα που μπορούμε να μοιραστούμε τον
πνευματικό μας πλούτο με τον πλησίον μας. Και
έχουμε ήδη σήμερα τόσα πολλά πράγματα, που
μπορούμε να μοιραστούμε με τους άλλους την πίστη
μας και τις δωρεές του Θεού.
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Όχι μόνο στην βασιλεία της ειρήνης, αλλά ήδη και
από σήμερα.
Αυτά είναι μερικά παραδείγματα των δωρεών που
έχουμε λάβει από τον Υιό του Θεού και από το Άγιο
Πνεύμα. Αισθανόμαστε τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη
για όλα αυτά. Πραγματοποιούμε καλά έργα με όλα
αυτά. Παραιτούμαστε από κάθε σκέψη που δεν είναι
ευάρεστη στον Θεό. Υπηρετούμε τον Θεό. Έχουμε
αρκετά εφόδια για το σκοπό αυτό. Μοιραζόμαστε με
τον πλησίον μας αυτές τις δωρεές και διακηρύττουμε
τη διδασκαλία του Ιησού. Κατά την επιστροφή του
Χριστού, θα τον υπηρετήσουμε στην βασιλεία του
Θεού και θα είμαστε ένα όργανο για όλους τους
λαούς. Έχουμε τόσους πολλούς λόγους να υμνούμε
τον Θεό και να τον ευχαριστούμε. Και αυτή η ευγνωμοσύνη, είναι επίσης μια ευλογία για όλους μας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ο πλούτος της χάρης μας επιτρέπει να
πραγματοποιούμε το καλό επάνω στη γη και να
είμαστε αληθινοί μαθητές του Κυρίου.

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

■ Φωτογραφία: Frank Schuldt
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Τα μυστήρια μιας αληθινής κοινότητας
όπου κάποιος αισθάνεται καλά
Πώς μπορεί να λειτουργεί μια κοινότητα, μέσα στην οποία όλοι θα αισθάνονται καλά; Η
απάντηση του Πρωταποστόλου είναι η ακόλουθη: όλοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.
Ιδού λοιπόν δέκα λόγοι για χαρά και πέντε στοιχεία για τη δημιουργία μιας κοινότητας, στην
οποία όλοι νοιώθουν καλά.
Η αρχή ενός ύμνου που έψαλαν οι προσκυνητές στο ■ «Δεν θέλουμε να εισέλθουμε στον Οίκο του Κυρίου
μόνο επειδή θέλουμε να σωθούμε. Θέλουμε να
δρόμο προς το ναό της Ιερουσαλήμ ήταν στο
πάμε εκεί, επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε τους
επίκεντρο της θείας λειτουργίας στις 26 Νοεμβρίου
ανθρώπους και να υποστηρίξουμε τον Θεό».
2017 στην Έσση (Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία).
«Μέσα σε αυτή την Ιερουσαλήμ, μέσα σε αυτό το ■ «Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό,
παρά μόνο όλοι μαζί, οι ατομικιστές δεν μπορούν
ναό, βλέπουμε κατ’ αρχήν για μας μια εικόνα της
να φτάσουν εκεί. Το κάνουμε όλοι μαζί!».
επουράνιας Ιερουσαλήμ, εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, αναφέροντας πέντε λόγους
«Μπορούμε επίσης να δούμε αυτή την Ιερουσαλήμ
που έχουμε για να χαιρόμαστε:
ως μια εικόνα της σημερινής Εκκλησίας, που
■ «Δεν αποφεύγουμε» μια καταστροφή ή «επειδή η ξαναβρίσκεται για να ζήσει την θεία λειτουργία»,
ζωή εδώ στη γη έχει γίνει αφόρητη για μας. Όχι, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Εκκλησίας αναφέροντας
θέλουμε να πάμε εκεί επειδή αγαπάμε τον Θεό και άλλους πέντε λόγους χαράς:
επειδή λαχταρούμε γι’ αυτόν».
■ «Χαιρόμαστε επειδή μπορούμε, ήδη από τώρα να
είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό: διαμέσου του
■ «Φυσικά, δεν υπάρχουν πλέον εκεί πόνοι, ούτε
λόγου και με την εορτή της Αγίας Κοινωνίας».
και βάσανα. Αλλά αυτό που είναι ακόμη περισσότερο όμορφο για μένα: θα είμαστε απελευθερω■ «Χαιρόμαστε να ερχόμαστε στον Οίκο του
μένοι από την αμαρτωλή μας κατάσταση, τις
Κυρίου, επειδή είναι σε αυτόν ακριβώς τον τόπο,
ατέλειες και τα λάθη μας».
όπου λαμβάνουμε τις δυνάμεις για να
ακολουθήσουμε το δρόμο που οδηγεί στην
■ «Κοντά στον Θεό υπάρχει αρκετός χώρος για
επουράνια Ιερουσαλήμ».
όλους τους ανθρώπους. Θέλει να προσελκύσει
κοντά του όλους τους ανθρώπους».
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LΤο κήρυγμα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Αποστόλου Περιφερείας Ιωσήφ
Οπέμπα Εκούγια, του αναπληρωτή Αποστόλου Περιφερείας Έντι Ισνουγκρόχο και του
Αποστόλου Περιφερείας Ενρίκε Εντουάρντο Μίνιο.

■ «Χαιρόμαστε να πηγαίνουμε στον Οίκο του Κυρίου, επειδή μπορούμε από σήμερα κιόλας να απελευθερωθούμε από το βάρος των αμαρτιών μας».
■ «Χαιρόμαστε να πηγαίνουμε στον Οίκο του Κυρίου επειδή εκεί μπορούμε να προσευχόμαστε όλοι
μαζί. Ξέρουμε: Η προσευχή είναι πάντα χρήσιμη!».
■ «Χαιρόμαστε να πηγαίνουμε στον Οίκο του Κυρίου επειδή εκεί, είναι τα πάντα διαθέσιμα για να
είμαστε σε κοινωνία, παρά τις διαφορές μας και
να οικοδομούμε την ενότητα. Είναι όλα διαθέσιμα
για να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά μεταξύ μας».
«Ωστόσο επισυνάπτεται ένα καθήκον», υπογράμμισε
ο Πρωταπόστολος. «Κάθε Νεοαποστολικός χριστιανός είναι συνυπεύθυνος, ώστε να μπορούν να
χαίρονται πραγματικά όλοι, όσοι έρχονται στον Οίκο
του Κυρίου».
■ «Πρόκειται για τον Οίκο του Κυρίου και θα πρέπει
να είμαστε σε θέση να ζούμε και να βιώνουμε
εμπειρίες: Εδώ, είναι ο Ιησούς Χριστός που έχει
τον λόγο, ο νόμος και το θέλημά του εφαρμόζονται, είναι ο Κύριος».
■ «Στους κόλπους της κοινότητας δεν θα πρέπει κάποιοι μόνο να κάνουν τα πάντα, και οι υπόλοιποι
μην είναι τίποτα άλλο, παρά «πελάτες», που
έρχονται μόνο όταν χρειάζονται κάτι. – Ας
βιώνουμε όλοι την εμπειρία αυτής της χαράς που
βρίσκεται μέσα στην αμοιβαία υπηρεσία».
■ «Μπορείς να είσαι ένας ειρηνοποιός, μπορείς να
συμβάλλεις στην οικοδόμηση και διατήρηση της
ειρήνης. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Η δωρεά
αυτή έχει χορηγηθεί σε κάθε παιδί του Θεού. Δεν
χρειάζεται να λες πάντα όλα όσα σκέπτεσαι. Και
δεν χρειάζεται να έχεις πάντα δίκιο».
■ «Για να μπορούμε να χαιρόμαστε στον Οίκο του
Κυρίου, χρειάζεται επιπλέον ένας αριθμός πραγμάτων και γι’ αυτά, χρειάζονται επίσης χρήματα.
Και εκεί επίσης, θέτουμε τις δωρεές μας στην
υπηρεσία του Θεού και της Εκκλησίας».
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■ «Αν ο καθένας κάνει αυτό που θέλει και χρησιμοποιεί τις δωρεές του με αυθαιρεσία, αυτό προκαλεί
χάος. Χρειάζεται μια ελάχιστη οργάνωση και
απαιτείται επίσης μια εκκλησιαστική διεύθυνση:
σε παγκόσμιο επίπεδο, στους κόλπους της περιφέρειας, στους κόλπους της κοινότητας. – Και αυτό
δεν είναι τόσο απλό. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούμε
να το επιτύχουμε».
Πολλοί νομίζουν ότι σε μια κοινότητα όπου όλοι
αισθάνονται καλά, καθένας θα έπρεπε να βρίσκει
αυτό που ανταποκρίνεται στο γούστο του. «Αυτό
όμως είναι τελείως ανέφικτο. Αλλά γιατί; Είναι πολύ
απλό: Επειδή όλοι είμαστε ανθρώπινα όντα και κατά
συνέπεια είμαστε όλοι διαφορετικοί», τόνισε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. Και εδώ ακριβώς είναι ο καθορισμός αυτού του είδους της κοινότητας: «Μια κοινότητα στην οποία όλοι αισθάνονται όμορφα και
καλά, είναι μια κοινότητα στην οποία καθένας έρχεται να αναζητήσει τον Ιησού Χριστό και τον βρίσκει».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ψαλμός 122 : 1 :
«Ευφράνθηκα όταν μου είπαν: Ας πάμε
στον οίκο του Κυρίου!»
Χαιρόμαστε που σύντομα θα μπορέσουμε να
εισέλθουμε στην αιώνια κοινωνία με τον Θεό.
Είμαστε ευτυχισμένοι που μπορούμε να
συμμετέχουμε στην θεία λειτουργία, όπου
λαμβάνουμε κάθε τι που είναι απαραίτητο για την
επίτευξη του στόχου μας. Θέτουμε ταπεινά τις
δωρεές μας στην υπηρεσία της Εκκλησίας.
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Θα επιθυμούσα να έχω αρκετά
λόγια για να το περιγράψω!

■Φωτογραφίες: Ν.Ε. Βραζίλίας

Αλλά παρεμπιπτόντως, με τι θα μοιάζει η επερχόμενη βασιλεία του Θεού; «Δεν μου
φτάνουν οι λέξεις για να το περιγράψω», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος. Εντούτοις,
αυτά που είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή, σχετικά με το θέμα αυτό, μπορούν να
μας βοηθήσουν.

«Ο Θεός θέλει να μοιραστεί τη δόξα του μαζί μας» – ■ Ο Ιησούς νίκησε την κόλαση και τον θάνατο:
«Θα μοιραστεί μαζί μας αυτή τη νίκη. Θα μας
Αυτό ήταν το σαφές μήνυμα που ο Πρωταπόστολος
απελευθερώσει οριστικά από το κακό και τον
Ζαν Λυκ Σνάιντερ απεύθυνε στο εκκλησίασμα που
θάνατο. Δεν θα έχουμε πλέον καμία σχέση με το
συγκεντρώθηκε για την θεία λειτουργία που τέλεσε
κακό. Όταν ο Ιησούς θα έλθει, θα λάβουμε μέρος
στο Νατάλ (Βραζιλία), στις 6 Αυγούστου 2017.
στη δόξα του».

Ιερουσαλήμ, μια εικόνα που περιγράφει
την βασιλεία του Θεού

■ Ο Ιησούς έλαβε το αναστάσιμο σώμα: «Με αυτό
το αναστάσιμο σώμα εισήλθε πρώτος στην
βασιλεία του Θεού. Είναι σε αυτήν ο πρώτος
«Σήμερα, κατανοούμε το κείμενο αυτό με ένα
μεταξύ πολλών αδελφών και θα την μοιραστεί
βλέμμα επάνω στον Ιησού Χριστό», εκφράστηκε ο
μαζί μας».
Πρωταπόστολος στην αρχή του κηρύγματός του. Η
Ιερουσαλήμ είναι μια εικόνα για την Εκκλησία. ■ Θα εισέλθουμε στη δόξα του Θεού: «Θα επιθυΠρόκειται για την ουράνια Ιερουσαλήμ, για το
μούσα να έχω αρκετές λέξεις για να την εκφράεκκλησίασμα, τη συνέλευση των πιστών.
σω. Αλλά δεν υπάρχουν λέξεις για να την περιγράψω. Μόνο μια σκέψη μπορεί να μας βοηθήσει
«Και ο Θεός απευθύνεται σε αυτό το εκκλησίασμα:
να την φανταστούμε: η δόξα αυτή θα είναι τόσο
Θα σε απελευθερώσω από το κακό! Και θα οδηγήσω
μεγάλη και τόσο θαυμαστή που θα έχουμε στην
ακόμη περισσότερους ανθρώπους στην Ιερουσαλήμ».
αιωνιότητα, κάθε μέρα, μια νέα αιτία για να
ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό».
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438 πιστοί συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο Χολιντέι Ιν στο Νατάλ
(Βόρειο Ρίο Γκράντε, Βραζιλία). Το κήρυγμα του Πρωταποστόλου
μεταφράστηκε από την έδρα, ταυτόχρονα στα πορτογαλικά και
στα ισπανικά.

Όχι μόνο αύριο, ήδη από σήμερα
Ωστόσο είπε ο Πρωταπόστολος, δεν χρειάζεται
απαραίτητα να περιμένουμε να έλθει ο Κύριος. «Από
σήμερα κιόλας, μπορούμε να έχουμε μια πρόγευση.
Στην θεία λειτουργία μπορούμε να βιώνουμε την
εμπειρία ότι ο Θεός μας χορηγεί την χάρη του. Από
τώρα κιόλας, μπορούμε να γευθούμε την αξία του
Ιησού Χριστού». Όλα αυτά τόνισε, θα πρέπει να τα
συνειδητοποιούν οι άνθρωποι που μας περιτριγυρίζουν.

Το μέλλον – το παρόν – η αποστολή
μας
Μετά από όλα αυτά, ο Ιησούς πέθανε για όλους τους
ανθρώπους και γι’ αυτό η θυσία του ισχύει για
όλους. Θα οδηγήσει πολλούς ακόμη ανθρώπους σε
αυτή την πόλη. Γι’ αυτό και απευθύνει σε εκείνους
που ήδη έχουν λάβει μια θέση, αυτό το μήνυμα:
«Πηγαίνετε να τους συναντήσετε, αφαιρέστε τις
πέτρες από το δρόμο τους». Αυτή είναι η αποστολή
μας: να τους δείχνουμε το δρόμο, με τη στάση μας,
την μαρτυρία μας, τα λόγια και τις πράξεις μας.
Τελειώνοντας, ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ, εκφράστηκε ως εξής: «Οφείλουμε να είμαστε οδηγοί για
τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μέλλον μας – αυτό
είναι το παρόν μας – αυτή είναι η αποστολή μας».
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ησαΐας 62 : 10-11 :
«Περάστε, περάστε διαμέσου των
πυλών· ετοιμάστε τον δρόμο τού λαού·
επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο·
πετάξτε έξω τις πέτρες· υψώστε σημαία
προς τους λαούς. Δέστε, ο Κύριος
διακήρυξε μέχρι τα άκρα τής γης: Πείτε
στη θυγατέρα Σιών: Δες, ο Σωτήρας σου
έρχεται· δέστε, ο μισθός του είναι μαζί
του, και το έργο του μπροστά του! »
Κατά την επιστροφή του, ο Κύριος θα μοιραστεί
τη δόξα του μαζί μας. Χάρη στην αξία του
Χριστού, μπορούμε ήδη από τώρα να είμαστε
σε κοινωνία με τον Θεό. Ο Ιησούς θέλει να
τραβήξει κοντά του όλους τους αμαρτωλούς.
Μας προτρέπει έτσι να τους οδηγήσουμε προς
αυτόν.
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Επιστροφή στο σπίτι

Ο Ιησούς πήγε να προετοιμάσει μία θέση για εμάς. Πρώτη έκπληξη: Ο τόπος αυτός έχει
ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό. Δεύτερη έκπληξη: Οι άνθρωποι έχουν ήδη πάει εκεί. Το
ερώτημα που τίθεται είναι το ακόλουθο: Τι να κάνουμε για να επιστρέψουμε στο σπίτι;
Περισσότεροι από 114 000 πιστοί συμμετείχαν στην
θεία λειτουργία που τελέστηκε από τον Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ Σνάιντερ στην κοινότητα Κλαίρμοντ
(Κεηπτάουν, Νότια Αφρική) στις 15 Οκτωβρίου
2017, που για τους περισσότερους η συμμετοχή ήταν
μέσω βιντεομετάδοσης.

Κοιτάζουμε πιο μακριά για να δούμε
την εικόνα ολόκληρη
Όταν ο Ιησούς πρόφερε τα λόγια αυτά, βρισκόταν
μαζί με τους μαθητές του, περιγράφοντας αυτό που
τον περίμενε: την προδοσία, τους πόνους των παθών
του και την αγωνία. Οι μαθητές ήταν έξω από όλα
αυτά, αλλά ο Ιησούς επέκτεινε το πεδίο της
αντίληψής τους: θα επέστρεφε κοντά στον Πατέρα
του. Αυτός είναι ο στόχος, συνέχισε ο Πρωταπόστολος, εξηγώντας. «Ήθελε οι μαθητές του να γνωρίζουν
το τέλος της ιστορίας.

■Φωτογραφίες: Ν.Ε. Νότιας Αφρικής
É

«Αυτό ισχύει επίσης και για εμάς» Επειδή: «Ξέρουμε
ότι οφείλουμε να υποστούμε βάσανα, ξέρουμε ότι
πρέπει να κουβαλήσουμε βαριά φορτία». Ωστόσο: Ο
Θεός δεν μας οδηγεί σε θλίψη ή σε αγωνία, αλλά μας
κάνει να διασχίσουμε την ταλαιπωρία και την
αγωνία, για να εισέλθουμε στην βασιλεία του.
«Έχοντας μια συνολική όψη, κοιτάζουμε πιο μακριά,
χάρη στο Άγιο Πνεύμα».
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Εκεί όπου ανέκαθεν θα έπρεπε να
βρίσκεται ο άνθρωπος
Ο Ιησούς πήγε για να μας προετοιμάσει μια θέση.
Ποιος είναι αυτός ο τόπος; «Είναι ο τόπος, όπου ο
άνθρωπος θα έπρεπε πάντα να βρίσκεται». Επειδή ο
Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους για να είναι σε
κοινωνία μαζί του. Όμως εξ αιτίας του προπατορικού
αμαρτήματος, η θέση αυτή στο πλάι του δημιουργού
χάθηκε για τους ανθρώπους.

community 02/2018

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Μετά από 44 χρόνια υπηρεσιακής δραστηριότητας, από τα οποία τα
17 χρόνια ήταν κάτω από το αποστολικό αξίωμα, ο Απόστολος Τζον Γ.
Στέφενς συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Ιησούς ήλθε για να προετοιμάσει εκ νέου αυτή τη
οι σκέψεις του να γίνουν δικές μας σκέψεις. Εξακοθέση: «Χάρη στην θυσία και στην Ανάσταση του,
λουθούμε να είμαστε ακόμη στο δρόμο της μεταμόπροετοίμασε τη δυνατότητα για τον άνθρωπο, να
ρφωσης;».
εισέλθει στην βασιλεία του Θεού», υπογράμμισε ο
προεδρεύων της Εκκλησίας. «Ο τόπος αυτός είναι ■ Το δρόμο της ενότητας: «Οφείλουμε να είμαστε
ένα κοντά στον Χριστό, επειδή δεν θα επιστρέψει
έτοιμος από καιρό. Καθένας από εμάς διαθέτει αυτή
για να πάρει κοντά του τον καθένα ξεχωριστά.
την θέση στον ουρανό. Είναι ολοκληρωμένη. Είναι
Θέλει να πάρει ένα λαό που είναι ένας και
έτοιμη και μας περιμένει».
μοναδικός».

Δεν αρκεί να παραμένουμε στο δρόμο,
«Δεν αρκεί να παραμένουμε σ’ αυτό το δρόμο.
θα πρέπει να προχωρούμε επίσης
Ο δρόμος για να φτάσουμε εκεί είναι ξεκάθαρος:
«Εγώ είμαι η οδός», είπε ο Ιησούς. «Ακολουθούμε
αυτό το δρόμο», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος, «το
δρόμο που χάραξε ο Ιησούς»:

■ Το δρόμο της πίστης: «Ανήκω στο γένος των
ανθρώπων που θέλουν να καταλάβουν, χρειάζομαι
αποδείξεις. Και είμαι ικανοποιημένος όταν όλα
είναι ξεκάθαρα μέσα μου. Ωστόσο, όταν πρόκειται
για τον Ιησού Χριστό και το έργο του, πρέπει να
δεχθώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω με τη
νοημοσύνη μου. Προχωράμε μπροστά, όχι στην
άποψη, αλλά μέσα στην πίστη».
■

Οφείλουμε επίσης να προχωράμε μπροστά», δήλωσε
ο Πρωταπόστολος φτάνοντας στο συμπέρασμα: «Ο
Ιησούς θα επιστρέψει. Έρχεται για να μας
συναντήσει επειδή ξέρει ότι δεν θα φτάσουμε εκεί
τελείως μόνοι. Και όταν προσεύχομαι: Έλα, Κύριε
Ιησού! Τότε μπορώ να διακρίνω την απάντησή του
μέσα στην ψυχή μου: Ναι, έρχομαι, αλλά έλα κι εσύ
επίσης. Μη παραμένεις όρθιος κι ακίνητος, συνέχισε
να προχωρείς σε αυτό το δρόμο».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Το δρόμο των μυστηρίων: Όποιος θέλει να
εισέλθει στην βασιλεία του Θεού, οφείλει να
αναγεννηθεί με νερό και Πνεύμα. Και όποιος θέλει
να αναστηθεί, θα πρέπει να γευθεί το σώμα και το
αίμα του Ιησού. «Αυτό δεν είναι καθορισμένο από
καμία Εκκλησία. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς που το
καθορίζει».

Ιωάννης 14 : 3-4 :

«Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο,
έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω
κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου
είμαι εγώ. Και όπου εγώ πηγαίνω ξέρετε,
και τον δρόμο ξέρετε».

■ Το δρόμο της υπακοής: «Εκείνος που θέλει να
ακολουθήσει τον Ιησού στην μίμηση, οφείλει να
τηρεί τις εντολές του. Ακόμη και αν κάτι τέτοιο
είναι δύσκολο, παραμένουμε σε αυτό το δρόμο.
Είναι ο μόνος δρόμος, ο δρόμος του Ιησού».

Χάρη στη θυσία και στην Ανάστασή του, ο Ιησούς
μας έχει προετοιμάσει μια θέση κοντά στον Θεό.
Θα επιστρέψει για να πάρει μαζί του εκείνους που
θα έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

■ Το δρόμο της αυταπάρνησης: «Ο Ιησούς θέλει
κάτι περισσότερο από σωστούς και υπάκουους
ανθρώπους. Επιθυμεί να γίνουμε όμοιοι με αυτόν,
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Ο πειρασμός του Ιησού
Ματθαίος 4 : 1-11

Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον
Ιωάννη τον Βαπτιστή και
κατόπιν, κατέβηκε το Άγιο
Πνεύμα και στάθηκε επάνω
του. Στη συνέχεια ο Ιησούς
βρέθηκε στην έρημο. Εκεί ο
διάβολος προσπάθησε να τον
πείσει να κάνει αυτά που του
ζητούσε. Αλλά ο Ιησούς δεν
υπάκουσε σ’ αυτόν.
Μετά την βάπτιση του Ιησού
από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή
στον Ιορδάνη ποταμό, το
Πνεύμα του Θεού τον οδήγησε
στην έρημο, όπου δέχθηκε
πειρασμούς από τον διάβολο.
Ο νεαρός Ιησούς για σαράντα
ημέρες και σαράντα νύχτες
δεν είχε φάει τίποτα. Γι’ αυτό
και πεινούσε.
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ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τότε ο διάβολος τον πλησίασε
και του είπε: «Εάν είσαι Υιός
του Θεού, διάταξε τις πέτρες
αυτές να γίνουν ψωμιά».
Ο Ιησούς του απάντησε:
«Είναι γραμμένο: Ο άνθρωπος
δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί,
αλλά με κάθε λόγο που
εξέρχεται από το στόμα του
Θεού».
Κατόπιν ο διάβολος τον οδήγησε στην Ιερουσαλήμ και τον
τοποθέτησε στην κορυφή του
ναού. Είπε στον Ιησού: «Εάν
είσαι Υιός του Θεού, πέσε
κάτω· επειδή είναι γραμμένο:
Θα διατάξει τους αγγέλους του
να σε πάρουν στα χέρια τους,
για να μη χτυπήσει το πόδι
σου σε κάποια πέτρα».
Ο Ιησούς του απάντησε:
«Είναι επίσης γραμμένο: Δεν
θα πειράξεις καθόλου τον
Κύριο τον Θεό σου».

community 02/2018 ΧΩΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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■ Πηγή : Περιοδικό « Wir Kinder », Τεύχος 01/2018 ; iΕικονογράφηση: Mirella Fortunato

Στη συνέχεια τον οδήγησε
επάνω σε ένα πολύ ψηλό
βουνό, απ’ όπου του έδειξε
όλα τα βασίλεια του κόσμου
και τη δόξα τους.
Είπε στον Ιησού: «Θα σου δώσω
όλα αυτά τα πράγματα, εάν με
προσκυνήσεις και με λατρέψεις».
Ο Ιησούς του απάντησε:
«Πήγαινε πίσω μου Σατανά!
Επειδή είναι γραμμένο: Θα
λατρεύεις τον Κύριο τον
Θεό σου και μόνον αυτόν
θα υπηρετείς»
Τότε ο διάβολος τον
εγκατέλειψε και ήλθαν κοντά
του οι άγγελοι για να τον
υπηρετήσουν.
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Στο σπίτι της Σύνθια, στην
Τζαμένα (Τσαντ)
Καλημέρα, ονομάζομαι Σύνθια και είμαι
δώδεκα ετών. Εδώ και ένα χρόνο, τον
Ιανουάριο του 2017, ο Πρωταπόστολος
Ζαν Λυκ Σνάιντερ τέλεσε τρεις θείες
λειτουργίες στο Τσαντ· μία από αυτές
τελέστηκε στην πρωτεύουσα Τζαμένα,
εκεί όπου ζω. Είχα την ευκαιρία να τον
καλωσορίσω και να του προσφέρω ένα
μπουκέτο με λουλούδια.

Το Τσαντ είναι μια χώρα που βρίσκεται στην καρδιά της
Αφρικής. Στο βορρά επικρατεί ξηρασία, εκεί βρίσκεται η
έρημος Σαχάρα· εκεί βρίσκονται επίσης και ηφαιστιογενή
βουνά. Λίγο νοτιότερα είναι η περιφέρεια Σαχέλ που είναι
ημι-έρημος. Στα νότια της χώρας, βρίσκονται δάση και
υγρές σαβάνες. Εκεί είναι που ζουν πολλά ζώα.
Η χώρα αρδεύεται από δύο
μεγάλους ποταμούς, τον
Τσάρι και τον Λογκόν.
Συναντώνται στην Τζαμένα
για να καταλήξουν λίγο πιο
μακριά στην λίμνη Τσαντ.
Ζούμε στην περιφέρεια της
πόλης και χρειάζεται να
διασχίσουμε τον Τσάρι για
να φτάσουμε στην πόλη.

Μπορώ να σας παρουσιάσω τη δική μου
οικογένεια; Στην επάνω σειρά, βλέπετε την
μητέρα μου Σαμπίνα, εμένα, την εξαδέλφη
μου Καρολίνα και την θεία μου Φελισιτέ.
Μπροστά βρίσκονται ο εξάδελφός μου
Φρειδερίκος, με τον παππού μου και την
εξαδέλφη μου Αναστασία, μαζί με την γιαγιά
μου. Ο πατέρας μου Χριστιάν δεν
εμφανίζεται σε αυτή την φωτογραφία.
18
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Είμαι εκ γενετής Νεοαποστολική.
Η γιαγιά μου Οντίλ είναι πολύ
δραστήρια στους κόλπους της
κοινότητας. Ο παππούς μου
ονομάζεται Ντακουά και είναι
Απόστολος. Με ενθαρρύνει να
επενδύσω στην χορωδία και στο
σχολείο της Κυριακής. Στην
φωτογραφία βλέπετε τα παιδιά
του κυριακάτικου σχολείου της
κοινότητάς μας, τους γονείς τους
και τον εκπαιδευτή μας.
Συνολικά, περίπου 50 αδελφοί
και αδελφές συμμετέχουν
στην θεία λειτουργία.
Στην κοινότητά μας, στην Τούκρα, είμαι επικεφαλής της
παιδικής χορωδίας του κυριακάτικου σχολείου. Αυτό είναι κάτι
που μου προκαλεί μεγάλη χαρά. Έχουμε πρόβες τρεις φορές
την εβδομάδα. Αν κάποια μέρα καθυστερήσω έστω
και για λίγο, τα παιδιά έρχονται να με αναζητήσουν
στο σπίτι για να με ρωτήσουν πότε
επιτέλους θα αρχίσει η πρόβα.
Επιπλέον, η Καρολίνα κι εγώ
παίζουμε φλάουτο.
Είναι ο αναπληρωτής
Απόστολος Περιφερείας
που έκανε την εισαγωγή
αυτών των μουσικών
οργάνων στις Νεοαποστολικές κοινότητες της
χώρας μου.
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■Πηγή : Περιοδικό « Wir Kinder », Τεύχος 01/2018, Φωτογραφίες : privé, NOA Photo Library/wikicommons, Fotolia.com – Friedemeier – anankkml – Eric Isselée

Η μητέρα μου εργάζεται ως νοσοκόμα και
ταξιδεύει πολύ Γι’ αυτό και ζω μαζί με την
εξαδέλφη μου Καρολίνα στο σπίτι της θείας μου.
Μας αγαπά πολύ και μας βοηθά στα καθήκοντά
μας. Μαζί με την Καρολίνα, πηγαίνουμε στη
πέμπτη τάξη. Το πρωί, το σχολείο αρχίζει στις 7
και μισή και τελειώνει καθημερινά στις 5 το
απόγευμα. Το Σάββατο δεν έχουμε σχολείο. Στο
Τσαντ έχουμε δύο επίσημες γλώσσες: τα γαλλικά
και τα αραβικά. Ω ναι! Κόντεψα να το ξεχάσω:
δίπλα μου βρίσκεται ο σκύλος μας, που τον
φωνάζουμε υπομονή (Patience).

■ Photo : ©Helen Hotson - fotolia.com
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Η σωτηρία στη νέα
δημιουργία
Περισσότερο κοντά σε σένα Θεέ μου: Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας Νυμφίας στην
αιώνια δόξα; Έχει μια ξεχωριστή τοποθέτηση, είναι πιο κοντά; Η απάντηση είναι σαφής.
Η Κατήχηση καθιστά προφανές το γεγονός ότι η
Νεοαποστολική Εκκλησία ομολογεί την πίστη στην
επιστροφή του Χριστού, που διαμορφώνεται στις
ομολογίες πίστης της Αρχαίας Εκκλησίας.
Πιστεύουμε ότι ο Χριστός θα επιστρέψει reviendra
με (δύναμη και με) δόξα, για να κρίνει ζωντανούς και
νεκρούς (Σύμβολο των Αποστόλων, ΚΑΤΗΧΗΣΗΕ&Α 34), και «περιμένουμε τη ζωή του κόσμου που
πρόκειται να έλθει» (Σύμβολο της Νίκαιας Κωνσταντινούπολης, ΚΑΤΗΧΗΣΗ-Ε&Α 35).
Μιλώντας για την επιστροφή του Ιησού, σκεπτόμαστε κατά πρώτον την αρπαγή των πρωτότοκων. Είναι
επάνω σε αυτό που επικεντρώνεται η δράση του
αποστολικού αξιώματος, από τη στιγμή που η προετοιμασία για το γεγονός αυτό είναι ένας από τους
λόγους για τους οποίους ο Ιησούς Χριστός παρείχε
εκ νέου το αποστολικό αξίωμα κατά τον 19ο αιώνα.
20

Είναι σημαντικό ωστόσο να μη χάνουμε από τα
μάτια μας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του θεϊκού
σχεδίου που αφορά τη σωτηρία όλων των ανθρώπων.

Ο Θεός θα είναι τα πάντα σε όλα
Η δράση του Θεού καθιστά την πρόσβαση στη
σωτηρία δυνατή για όλους τους ανθρώπους, όλων
των εποχών. Οι πρωτότοκοι που ο Κύριος θα πάρει
κοντά του θα ενωθούν με τους ανθρώπους, οι οποίοι
κατά την διάρκεια της μεγάλης θλίψης, θα έχουν
χάσει τη ζωή τους εξ αιτίας του Ιησού Χριστού.
Κατά την διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας της
ειρήνης, σωτηρία θα προτείνεται και θα προσφέρεται
σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνοι που θα είναι
πρόθυμοι και διατεθειμένοι να ακολουθήσουν με
πιστότητα τον Ιησού θα αποκτήσουν το δικαίωμα να
έχουν πρόσβαση στη νέα δημιουργία και θα λάβουν
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θα βασιλεύσουν μαζί του, με άλλα λόγια, θα
μοιράζονται τη δόξα του·

■ θα δουν να τους προσφέρεται ένα πεδίο δραστηριότητας, δηλαδή, θα συνεχίσουν να τον υπηρετούν.

Δεν υπάρχει ιεραρχία στη διαδικασία
απόκτησης της σωτηρίας
Το ζήτημα που τίθεται είναι να γνωρίζουμε ποια θα
είναι η κατάσταση της Εκκλησίας Νυμφίας στη νέα
Δημιουργία. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο θέμα
της «Νέας Ιερουσαλήμ», αναφέρονται οι υπηρέτες που
θα υπηρετούν τον Θεό και θα βασιλεύουν μαζί του.
Οι εικόνες αυτές έχουν ως στόχο να εκφράσουν την
ιδέα της κοινωνίας των ανθρώπων με τον Θεό και
μεταξύ τους. Η διαβεβαίωση ότι, στη Νέα Δημιουργία,
θα υπάρχουν, σύμφωνα με την αφήγηση της Αποκάλυψης, δύο κατηγορίες διαδικασίας απόκτησης της
σωτηρίας, δεν είναι και τόσο πειστική. Είμαστε
πραγματικά σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι θα
υπάρχουν δύο «τάξεις» στην κοινωνία με τον Θεό,
δηλαδή ότι εκείνοι που θα λάβουν μέρος στην
επιστροφή του Χριστού θα απολαμβάνουν μια
εξαιρετική κατάσταση στη νέα δημιουργία;
Μια τέτοια αντίληψη δεν είναι σύμφωνη με την
μαρτυρία της Καινής Διαθήκης. Εάν ο Θεός είναι τα
πάντα σε όλα, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα που θα
μπορούσε να είναι ανώτερο από αυτό. Δεν υπάρχει
τίποτα μεγαλύτερο από την πληρότητα της αιώνιας
ζωής, από την αιώνια κοινωνία με την Αγία Τριάδα,
μέσα στη δόξα και στο φως της!

Για όλους: η κοινωνία με τον Θεό
την θεία ζωή μέσα στην πληρότητά της, επειδή ο
«Θεός θα είναι τα πάντα σε όλα» (βλ. Α’ Κορινθίους
15:28). Από εκείνη τη στιγμή, ο άνθρωποι θα ζουν σε
αιώνια κοινωνία με τον Θεό. Η ειρήνη και η χαρά θα
βασιλεύουν αιώνια, επειδή όλα τα πράγματα, οι νέοι
ουρανοί και η νέα γη με τους κατοίκους της, θα είναι
σε αρμονία με το θέλημα του Θεού.

Οι εικόνες του μέλλοντος
Για να μιλήσει για τη σωτηρία ο Ιησούς ανάτρεχε σε
πολλές εικόνες. Η παραβολή με τις δέκα μνες
(Λουκάς 19) φαίνεται να υποδηλώνει μια ιεραρχία
στη διαδικασία απόκτησης της σωτηρίας: Ο ευγενής
άνθρωπος υπόσχεται στον πρώτο υπηρέτη ότι θα του
δώσει να εξουσιάζει δέκα πόλεις και στον δεύτερο
την εξουσία πέντε πόλεων. Ωστόσο, στο θέμα της, η
παραβολή δεν παραπέμπει σε μια ιεραρχία σωτηρίας,
αλλά υπογραμμίζει το πόσο σημαντική είναι η στάση
για την οικειοποίηση της σωτηρίας. Εάν ο Ιησούς
Χριστός μιλάει «κυβέρνηση», είναι για να υπογραμμίσει ότι οι πιστοί:
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Η αγάπη για τον Κύριο είναι αδιαχώριστη από την
αγάπη για τον πλησίον. Ο Ιησούς προσμένει από τους
δικούς του να αγαπούν τον πλησίον τους, ακριβώς
όπως τους αγαπά. Επειδή, μας αγαπά αυτός που είναι
τέλειος, είναι διατεθειμένος να μοιραστεί την κληρονομιά του μαζί με μας, τους αμαρτωλούς. Αν παρακινούμαστε με την ίδια αγάπη, αυτή του Χριστού, δεν
θα βρούμε να πούμε τίποτα στο γεγονός ότι χορηγεί
στον πλησίον μας τα ίδια που χορηγεί και σε μας...
Ορισμένοι φοβούνται να πουν ότι ο Θεός που
χορηγεί σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να
ζήσουν σε αιώνια κοινωνία μαζί του στη Νέα Δημιουργία δεν θέτει σε αμφισβήτηση την αρχή της εκλογής μας. Όμως, εντρυφούμε στο γεγονός ότι δεν
έχουμε εκλεγεί για να είμαστε οι μόνοι που θα σωθούμε, αλλά για τη δυνατότητα να είμαστε οι πρώτοι που
θα βρουν τη σωτηρία. Δεν ξεχνάμε ότι πρώτα απ’'
όλα η εκλογή μας είναι μια επίκληση: Καλούμαστε
να υπηρετήσουμε τον Κύριο, να διακηρύξουμε τις
ευλογίες του Θεού και να δώσουμε τη δική μας
μαρτυρία ήδη από τώρα και στην χιλιετή βασιλεία
της ειρήνης. Εκπληρώνουμε με χαρά την υπηρεσία
αυτή για να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την χάρη
που μας επέλεξε και όχι για την απόκτηση μιας
ανταμοιβής.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

■ Φωτογραφία: Oliver Rütten
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Σημασία και συμβολισμός
της ευχής της επικύρωσης
Όλα άρχισαν με το βάπτισμα: Η ευχή της επικύρωσης (επιβεβαίωσης) της Νεοαποστολικής
Εκκλησίας χρονολογείται περισσότερο από 1700 χρόνια πριν. Προέλευση και σημασία του
κειμένου.
Η σημερινή ευχή (όρκος) της επικύρωσης προέρχεται
από ένα κείμενο που συντάχθηκε κατά τον 3ο αιώνα
μ.Χ. Έχει ως τίτλο: «Η αποστολική παράδοση»·
αποδίδεται στον Ιππόλυτο της Ρώμης, ένα μελετητή.
Μαζί με τη «Διδαχή» ή τη «Διδασκαλία του Κυρίου
από τους Αποστόλους προς τους Εθνικούς», που
χρονολογείται από τον 2ο αιώνα μ.Χ., η «Αποστολική
Παράδοση» είναι η σημαντικότερη πηγή γνώσης της
ζωής στις κοινότητες και της εντολής για την τέλεση
της θείας λειτουργίας στους κόλπους της πρώτης
χριστιανικής Εκκλησίας.

στικό όρκο που όφειλαν να προφέρουν, κατά κανόνα,
ενήλικοι που κερδήθηκαν από τον Χριστό, αφού λάμβαναν τις οδηγίες που ήταν σχετικές με το βάπτισμα.
Σε περίπτωση που βαπτίζονταν παιδιά, ήταν οι γονείς
τους ή ένα μέλος της οικογένειάς τους που πρόφεραν
αυτή την ευχή, στην θέση τους και αντί γι’ αυτά.

Στη Νεοαποστολική Εκκλησίας, η αρχαία αυτή ευχή
του βαπτίσματος χρησιμοποιείται ως ευχή επικύρωσης. Διαμέσου αυτής, ο επικυρούμενος επιβεβαιώνει
τις ευχές και τους όρκους που έγιναν από τους γονείς
του τη στιγμή της βάπτισης και της Αγίας του
Το κείμενο της δικής μας ευχής επικύρωσης βρίσκεται Σφράγισης.
στις προδιαγραφές της «Αποστολικής Παράδοσης»
για την «Παράδοση του Αγίου Βαπτίσματος». Επρό- Προερχόμενος από το λατινικό «confirmatio», ο όρος
κειτο επομένως, στην προέλευσή του, για ένα βαπτι- της επικύρωσης σημαίνει διαβεβαίωση, ενίσχυση,
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να ζήσει πέρα και έξω από τη σφαίρα επιρροής του
κακού και από κάθε τι που είναι εχθρικό προς τον
Θεό. Για το σκοπό αυτό, ο επικυρούμενος χρειάζεται
να συνοδεύεται και να στηρίζεται από το Άγιο Πνεύμα, τη Δωρεά του οποίου έχει ήδη λάβει. Διαμέσου
Η ευχή της επικύρωσης αποτελείται από δύο
μόνο των προσωπικών του πόρων και ικανοτήτων, ο
δηλώσεις: μια δήλωση απόρριψης και μια δήλωση
άνθρωπος δεν είναι σε θέση να σεβαστεί και να τηρήπου πρόκειται για την ομολογία πίστης. Οι δύο αυτές
σει τον όρκο του.
δηλώσεις εκφράζουν τις θεμελιώδεις αποφάσεις του
χριστιανού: την αποκήρυξη του διαβόλου, του Την διακήρυξη της απόρριψης ακολουθεί η ομολογία
Σατανά και την προσκόλληση στην Αγία Τριάδα, πίστης: «...και δίνομαι σε σένα, ω Αγία Τριάδα, Θεέ
δηλαδή την δωρεά του εαυτού στον Θεό, τον Κύριο Πατέρα, Υιέ και Άγιο Πνεύμα, σε πίστη και υπακοή
και δάσκαλο της ζωής μας.
και με την ειλικρινή απόφαση να παραμείνω πιστός
σε σένα μέχρι την τελευταία μου ημέρα».
Αυτή είναι η απορριπτική δήλωση: «Απαρνούμαι τον
διάβολο, σε όλα του τα έργα και εκδηλώσεις» Εκείνος που προφέρει αυτή τη δήλωση, επισημαίνει
(πρωτότυπο κείμενα: «Σε απαρνούμαι σατανά, όλα πρώτα το γεγονός αποδέχεται και καλωσορίζει τον
τα έργα σου και όλους τους δρόμους σου [λατινικά:
τριαδικό Θεό ως τον Κύριό του και του ζητεί να καOmni servitio tuo]).
θορίζει τη ζωή του.
ενδυνάμωση. Ο επικυρούμενος επιβεβαιώνει και
ενισχύει την προσήλωσή του στην αποδοχή των
μυστηρίων και επιβεβαιώνει επίσης την πρόθεσή
του να ζει στην μίμηση του Ιησού Χριστού.

Η σκέψη που στηρίζεται
Η πίστη και η υπακοή
σε αυτή τη δήλωση είναι
ουσιαστικές πτυχές
«Απαρνούμαι τον διάβολο, σε είναι
η ακόλουθη: ο επικυρούτης ζωής μαζί με τον Θεό.
μενος από αυτή τη στιγμή
στον Θεό σηόλα του τα έργα και εκδηλώσεις Πιστεύω
αποστρέφεται εθελοντικά
μαίνει ότι τον εμπιστεύκαι με κάθε προσωπική
ομαι. Όσο για την υπακοκαι δίνομαι σε σένα,
ή στο θέλημα του Θεού,
του ευθύνη από το προω Αγία Τριάδα, Θεέ Πατέρα,
πρόκειται για την κυριόσωποποιημένο κακό και
τερη συνέπεια της πίστης.
από τον διάβολο. Εδώ είΥιέ και Άγιο Πνεύμα, σε πίστη
ναι μερικά παραδείγματα
Στη συνέχεια ακολουθεί
έργων του διαβόλου: ο
το ζήτημα που αφορά την
και
υπακοή
και
με
την
πειρασμός της αποστρο«ειλικρινή
απόφαση»:
φής από τον Θεό, δηλαδή
ειλικρινή
απόφαση
Είναι ένας τρόπος για να
η εναντίον του επανάτονίσει ο επικυρούμενος
σταση, η ειδωλολατρία,
να παραμείνω πιστός
ότι δεν προφέρει την
η περιφρόνηση για την
ομολογία πίστης με ελασε σένα μέχρι την
θυσία του Χριστού, η
φρότητα και απερίσκεαδιαφορία για το θέλημα
πτα, αλλά ότι θα προσπατελευταία μου ημέρα. Αμήν».
του Θεού, η ψυχρότητα ή
θήσει ειλικρινά να την
η αχαλίνωτη δίψα για
τηρήσει.
εξουσία. Είναι όλα αυτά
τα πράγματα, από τα οποία, εκείνος που κάνει αυτή Κοινοποιεί την επιθυμία και το θέλημά του να διάγει
τη δήλωση, θέλει να αποστασιοποιηθεί.
τη ζωή του μαζί με τον Θεό, με όλες τις συνέπειες
που συνεπάγεται αυτό, δηλαδή να παραμείνει πιστός
Η απορριπτική αυτή δήλωση δεν σημαίνει ότι ο
μέχρι το τέλος. Στο πλαίσιο αυτό, η πιστότητα που ο
άνθρωπος είναι εφεξής απαλλαγμένος από τις αμαρεπικυρούμενος υπόσχεται στον Θεό, δεν είναι τίποτα
τίες και ότι θα καταφέρνει πάντα να ξεφεύγει από
περισσότερο από την απάντησή του στην πιστότητα
την επιρροή του διαβόλου. Πολύ περισσότερο εκφράτου Θεού, που εκφράζεται διαμέσου της δωρεάς των
ζει το γεγονός ότι ο επικυρούμενος έχει συνειδητομυστηρίων και της μόνιμης προστασίας του.
ποιήσει την αμαρτωλή του κατάσταση και επιθυμεί

Εκδότης: Ζαν Λυκ Σνάιντερ, Überlandstrasse 243, 8051 Ζυρίχη/Ελβετία Verlag Friedrich Bischoff GmbH,
Triforum A, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg Allemagne Επεξεργασία: Πίτερ Γιόχανινγκ Μετάφραση στα ελληνικά: Δελατόλας Ελευθέριος, Εκτύπωση: http://preprint.gr/
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Μια σταδιοδρομία που ξεκίνησε
από την παιδική χορωδία
Στη Νότια Αφρική, μια νέα αδελφή, ηλικίας 17 ετών, παθιάζει τα μέλη της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας: ξεκίνησαν με στιγμιότυπα στα τηλέφωνά τους
και τώρα μεταδίδουν με υπερηφάνεια τα βίντεό της. Ιδού λοιπόν μια ιστορία
επιτυχίας που είναι καθ’’ οδόν, μεταξύ θρησκευτικής μουσικής και μουσικής ποπ.
Πρόκειται για τη Πάξτον Φίλις, μια νέα αδελφή από
την πόλη του Ακρωτηρίου, που πραγματοποίησε μια
παύση στις σπουδές της, για να αφιερωθεί εξ
ολοκλήρου στο μεγάλο πάθος της, την μουσική. Και
μαζί με την υποστήριξη της οικογένειάς της. Ήταν
ένα ρίσκο λέει. Αλλά άξιζε όμως τον κόπο: Η νέα
κοπέλα, ηλικίας 17 ετών, κέρδισε στο τελευταίο
επεισόδιο της ακροαματικής εκπομπής «Είδωλα», τη
Νοτιοαφρικανική έκδοση του γαλλικού προγράμματος «Νέο αστέρι».

■ Φωτογραφίες : ΝΕ Νότιας Αφρικής, Jessica Krämer et Marcel Felde

Ένας Γερμανός από τη Σουαβία, προετοιμάζει τα
spätzle (σπέτζλε - είδος ζυμαρικών της περιοχής) στη
Νότια Αφρική. Ο Ιωακείμ Σμιντ, από τη Νότια
Γερμανία (Βαυαρία), ταξιδεύει με την «Ένωση
μοτοσικλετιστών της Νεοαποστολικής Εκκλησίας»
για το ετήσιο «Toy Run», ένα φιλανθρωπικό γεγονός
που διοργανώνεται από τους μοτοσικλετιστές όλου
του κόσμου. Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη·
ξαφνικά οι οικοδεσπότες εκφράζουν την χαρά τους:
κέρδισε, πέτυχε πραγματικά!

Άλλοτε η Πάξτον Φίλις, τραγουδούσε ήδη στην παιδική χορωδία ...

... μερικές φορές ως σολίστ και κάποιες άλλες
ανάμεσα στα άλλα μέλη της χορωδίας, (φωτογραφία
αριστερά: 2η από δεξιά, φωτογραφία επάνω: στο
κέντρο).
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Τώρα, η νέα μας αδελφή από τη Νότια Αφρική, ηλικίας 17 ετών, κέρδισε
σε ένα εθνικό διαγωνισμό και θα πάει σε μια περιοδεία

Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, η νέα κοπέλα
ήξερε ότι μπορούσε να υπολογίζει στους προσωπικούς
θαυμαστές της: τους αδελφούς και τις αδελφές της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας. Αυτοί οι τελευταίοι δεν
περιορίζονταν στο να σταυρώνουν τα δάκτυλα γι’
αυτήν όταν ήταν μόνοι. Ο λογαριασμός Instagram
της εκκλησιαστικής περιφέρειας της Νότιας
Αφρικής, καθώς και η επίσημη σελίδα Facebook για
τις υπάρχουσες μουσικές εκδηλώσεις ζήτησαν την
υποστήριξη για τη νέα αδελφή μας.

Όλα άρχισαν στους κόλπους της
«Νεοαποστολικής παιδικής χορωδίας»
«Η σύζυγός μου κι εγώ παρακολουθούμε την εκδήλωση αυτή, εδώ και εβδομάδες», διηγείται προσωπικά ο Τζον Λ. Κρίελ σε μια συνέντευξη που έδωσε
στο nac.today. Με ενθουσιασμό ψήφισαν και οι δύο
τους τηλεφωνικά, για να ενισχύσουν όλο και
περισσότερο την αγαπημένη τους υποψήφια στο
διαγωνισμό.

στο αποκορύφωμα της δοκιμασίας, εξασφάλισε να
κατακτήσει την καρδιά του κοινού, χάρη στον
τελείως φυσικό τρόπο της συμπεριφοράς της.
Τώρα, τα συγχαρητήρια είναι άφθονα στα κοινωνικά
δίκτυα: φωτογραφίες, βίντεο, συγχαρητήρια, αναρτήθηκαν και μοιράστηκαν, όχι μόνο από Νοτιοαφρικάνους, αλλά επίσης και από πολλούς Γερμανούς.
Επειδή, η Πάξτον Φίλις έχει ήδη πίσω της την
πρώτης της περιοδεία για συναυλίες στο εξωτερικό:
Το 2014, επί ένδεκα ημέρες διέσχιζε την Γερμανία με
την «Παιδική Χορωδία» για τις παραστάσεις που
δόθηκαν στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδίου,
υπέρ των παιδιών της Αφρικής: «kids4africa».

Το σύνθημά της: Κρατώ τα πόδια μου
στη γη
Ωστόσο, η Πάξτον Φίλις, έκανε πολύ μεγαλύτερη
εντύπωση στο Μπίσοπ Λάβις, ένα προάστειο του
Κεηπτάουν, που κυριαρχείται όλο και περισσότερο
από την βία, με θανατηφόρες συνέπειες. Η ανεργία, η
φτώχεια και το έγκλημα διέπουν τη ζωή εκεί. Στην
ηλικία των δεκαεπτά της χρόνων ωστόσο, η νεαρή
τραγουδίστρια δίνει ελπίδα στους ανθρώπους, εξηγεί
ο Απόστολος Περιφερείας Κρίελ: Η επιτυχία της
καταδεικνύει ότι μπορούμε να ξεφύγουμε και από τις
χειρότερες καταστάσεις με σκληρή εργασία.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι», δηλώνει ο πρόεδρος
της εκκλησιαστικής περιφέρειας. Επειδή: η Πάξτον
ξεκίνησε την καριέρα της στους κόλπους της
Εκκλησίας ως μέλος της παιδικής χορωδίας, της
«Νεοαποστολικής παιδικής χορωδίας». Σε ηλικία
εννέα ετών ενσωματώθηκε σε αυτή την χορωδία που
είναι πολύ γνωστή και πέρα από τη Νότια Αφρική,
Παρ’ όλη αυτή τη δόξα, η Πάξτον παρέμεινε
όπου έμεινε μέχρι την επικύρωσή της, το 2015.
αμετάβλητη, αγαπητή και ταπεινή, δηλώνει ο
πρόεδρος της εκκλησιαστικής περιφέρειας που μόλις
Έρχονται συγχαρητήρια από όλο
πρόσφατα
μίλησε τηλεφωνικά μαζί της: «Είναι μια
τον κόσμο
πολύ πιστή νέα κοπέλα που προέρχεται από μια πολύ
Περισσότερο ντροπαλή, αλλά πάντα με ένα χαμόγελο πιστή οικογένεια». Πραγματικά: «Κρατώ τα πόδια
που ακτινοβολούσε: έτσι θυμάται ο καθένας για μου στη γη» είναι το σύνθημα της νεαρής σταρ. Ποιο
εκείνη την εποχή, το σημερινό εκκολαπτόμενο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή γι’ αυτήν; Η
αστέρι. Παρόμοια στην αρχή, τα μέλη της κριτικής Πάξτον Φίλις απαντά με αυτό τον τρόπο: «ο Θεός, η
επιτροπής του διαγωνισμού, την περιγράφουν επίσης οικογένειά μου και η μουσική!» – με αυτή τη σειρά
ως ένα ντροπαλό και εσωστρεφές πρόσωπο. Ωστόσο, ακριβώς.
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Πολύχρωμη όπως η ζωή:
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό
το σύνθημα

Μία και μόνη πίστη, μία και μόνη διδασκαλία και παρ’ όλα αυτά ένα πολύχρωμο μπουκέτο
πολιτισμών: Το σύνθημα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας για το έτος 2018 είναι «Η
πιστότητα στον Χριστό». Πιστοί από όλο τον κόσμο το σκηνοθέτησαν με τον δικό τους
τρόπο. Ακολουθεί μια μικρή επισκόπηση.
Τα μέλη της εκκλησιαστικής περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενθαρρύνθηκαν ιδιαίτερα στην
αρχή του έτους: Κατά την πρώτη θεία λειτουργία, οι
αδελφοί και οι αδελφές δεν άκουσαν μόνο το
σύνθημα που ο Πρωταπόστολος απευθύνει στις
κοινότητες όλου του κόσμου· μετά την θεία
λειτουργία το είδαν επίσης στην ομιλία του για το
νέο έτος· επιπρόσθετα, μπορούν να κρεμάσουν το
σύνθημα του έτους στο στήθος του, για να τους
συνοδεύει καθημερινά, με την μορφή σήματος

Επικύρωση και επιβεβαίωση
Μια γραφή με πινέλο σε χρώμα μπλε σκούρο, επάνω
σε ένα φόντο ουρανί, με δύο πινελιές πορτοκαλί: Το
«t» του «faithful» με την μορφή ενός σταυρού
συμβολίζει τον Χριστό. Το «u» αντιστοιχεί σε ένα
πλαίσιο ελέγχου και αναπαριστά το γεγονός της
κατοχύρωσης της επικύρωσης και της επιβεβαίωσης.
Και ο κύκλος που περιβάλλει το σύνολα, συμβολίζει
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τον αδιαχώριστο δεσμό με τον Ιησού Χριστό, όπως
εξηγεί ο ιερέας Κέεφε Σετιομπούντι.

Επάνω στα ίχνη του Ιησού
Είναι με τη σιλουέτα ενός προσώπου που ακολουθεί
ίχνη βημάτων που η Νότια Αμερική οπτικοποιεί την
ιδέα της πιστότητας. Επειδή, είναι γεγονός ότι
πρόκειται για το ότι ακολουθούμε το δρόμο που μας
έδειξε ο Θεός, εξηγεί η ανταποκρίτριά μας στο
nac.today, Βιβιάνα Αλόυ, αναφέροντας μερικά παραδείγματα: να είμαστε σταθεροί στην αγάπη, να υπηρετούμε με χαρά και να κρατάμε τις υποσχέσεις μας.

Ένα εγγενές συνημμένο
Για την εκκλησιαστική περιφέρεια της Βραζιλίας/
Βολιβίας, είναι επίσης ζήτημα σταθερότητας. Ένας
λευκός σταυρός σε ένα σκούρο μπλε σκιασμένο
φόντο, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Και τα δύο
περιβάλλει ένας χρυσοκίτρινος κύκλος στην κορυφή

ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

■ Φωτογραφίες: ΝΕ Νοτιοανατολικής Ασίας, ΝΕ Νότιας Αμερικής, ΝΕ Βραζιλίας,
ΝΕ Καναδά, ΝΕ Νότιας Αφρικής, ΝΕ Ινδίας, ΝΕ Λ.Δ. Κονγκό.
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του οποίου υπάρχει ένα χρυσοκίτρινο διαμάντι Γερμανίας υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα της
αρραβώνα – ως σύμβολο εγγενούς προσκόλλησης, πίστης. Το σύνθημα του έτους επαναλαμβάνεται σε

εννέα διαφορετικές γλώσσες, σε διαφορετικά μεγέθη
χαρακτήρων και σε διαφορετικές αποχρώσεις του
μπλε. Η Νεοαποστολική Εκκλησία της Ινδίας
Ένας συμπρωταγωνιστής για το
εργάζεται με χρώματα που αλλάζουν κάθε χρόνο. Ο
σχεδιασμός τους επικεντρώνεται στο έτος, επειδή το
έμβλημα της Εκκλησίας
λογότυπο χρησιμοποιείται στην αρχή, στο ετήσιο
Η εκκλησιαστική περιφέρεια του Καναδά χρησιμο- ημερολόγιό της.
ποιεί μια μινιμαλιστική γραφιστική αντίληψη: μια
ελαφρά γραφή με ένα διακριτικό μπλε χρώμα, Η ποικιλόχρωμη διαφορετικότητα όλου του κόσμου
πλαισιωμένη με κομψό τρόπο. Το σχέδιο αυτό γίνεται εδώ και πολύ καιρό μια παράδοση. Από το
οφείλεται σε ένα καλό λόγο, όπως μας εξηγεί η πρώτο ετήσιο σύνθημα του Πρωταποστόλου Ζαν
ανταποκρίτριά μας στο nac.today, Κρίστι Έρχαρντ. Λυκ Σνάιντερ, το 2014 («Στο έργο με αγάπη»), οι
Επειδή, με τον τρόπο αυτό, το λογότυπο του έτους εκκλησιαστικές περιφέρειες παρουσιάζουν μια
δεν έρχεται σε ανταγωνισμό με το έμβλημα της πληθώρα από ιδέες: στο διαδίκτυο ή σε επιστολόχαρΕκκλησίας. Αντ’ αυτού, τα δύο λογότυπα αλληλο- τα, σε περιοδικά ή με την μορφή αλμανάκ. Μια
συμπληρώνονται και φαίνονται εξαιρετικά σε επι- τέτοια δημιουργικότητα είναι μεταδοτική: στα
στολόχαρτα και σε υπογραφές ηλεκτρονικού ταχυ- κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν επίσης πολλά σκίτσα
δρομείου, αλλά επίσης σε εκτυπώσεις και σε αφίσες. που προέρχονται από κοινότητες, τίποτα το επίσημο
και σπάνια προέρχονται από επαγγελματίες, αλλά
Μια συμμαχία κάτω από το σημάδι του
πάντα με όλη την καρδιά των δημιουργών τους.
της ένωσής μας με τον Χριστό. Έτσι μας εξήγησε η
ανταποκρίτριά μας στο nac.today, Καρίνα Ζβαρ.

σταυρού

Η κοινωνία των πιστών τοποθετεί το μπλε και το
πορτοκαλί σύμβολο της εκκλησιαστικής περιφέρειας
της Νότιας Αφρικής στο κέντρο του ενδιαφέροντος –
με την μορφή μιας οικογένειας με αφηρημένη απεικόνιση. Επάνω βλέπουμε ένα είδος ουράνιου τόξου –
το σύμβολο πιστότητας της συμμαχίας στην Παλαιά
Διαθήκη – στεφανωμένο με το σύμβολο του σταυρού,
ως συμβόλου της Καινής Διαθήκης με τον Χριστό.

Διαφορετικότητα: παράδοση και
πρόγραμμα
Το πανό της εκκλησιαστικής περιφέρειας της Δυτικής
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«Είμαστε μια διεθνής Εκκλησία και ζούμε σε πολύ
διαφορετικούς πολιτιστικούς χώρους», δηλώνει ο
εκπρόσωπος της Εκκλησίας Πίτερ Γιόχανινγκ,
χαιρετίζοντας το γεγονός ότι το κεντρικό μήνυμα
μεταδίδεται αυτούσιο σε παγκόσμιο επίπεδο και
υιοθετείται σε περιφερειακό επίπεδο. Με μια
εξαίρεση: το επίσημο έμβλημα της Εκκλησίας δεν
μπορεί να τροποποιηθεί. «Πρόκειται για το δικό μας
επίσημο σημείο αναγνώρισης που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να παραμείνει αναγνωρίσιμο». Για τα υπόλοιπα: «Μπορούμε εύκολα και με
χαρά να δείξουμε ότι είμαστε μια ζωντανή και
πολύχρωμη Εκκλησία».

ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

■ Φωτογραφίες: Oliver Rütten, ΝΕ Βόρειας Ρηνανίας –
Βεστφαλίας. ΝΕ Κοσσόβου
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Η νεολαία σε κίνηση και δράση

Οι εκκλησιαστικές περιφέρειες της Νεοαποστολικής Εκκλησίας υποστηρίζουν δώδεκα
ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Ένα 13ο ανθρωπιστικό πρόγραμμα
γιορτάζει τα γενέθλιά του και αλλάζει το όνομά του.
Κάθε χρόνο, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε όλες τις ηπείρους,
βοηθούν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, με
διάφορα ποσά που συνολικά ανέρχονται σε ύψος
εκατομμυρίων δολαρίων. Εργάζονται σε συνεργασία
με άλλες ενώσεις ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
Προσφέρουν την βοήθειά τους σε καταστροφές,
υποστηρίζουν και δημιουργούν θεσμούς διακονίας,
βοηθούν στην αυτονομία και υποστηρίζουν
προγράμματα κατάρτισης. Υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός μέσων και προγραμμάτων για να βοηθηθούν
πρόσωπα που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις.
Σε αυτά κυρίως, συμμετέχουν οι νέοι της Βόρειας
Ρηνανίας - Βεστφαλίας (Γερμανία). Το δικό τους
πρόγραμμα βοήθειας γιορτάζει εφέτος την 15η
επέτειο από τη στιγμή της δημιουργίας του.

υποστηρίζονται στις περιφέρειες που εξυπηρετούνται
από την Εκκλησία στο εξωτερικό. Τον πρώτο χρόνο
τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν έφτασαν το ύψος
των 200 000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των νέων στην Αρμενία
και την Γεωργία.

Εκτός από ένα μεγάλο αριθμό τοπικών δράσεων που
οργανώνονται στις Νεοαποστολικές περιφέρειες, η
συμφωνική ορχήστρα των νέων και η συναυλιακή
χορωδία νέων της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της
Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, επενδύουν σε αυτές
τις ενέργειες. Και οι δύο αυτές οντότητες συγκεντρώνουν κάθε χρόνο δωρεές για τα προγράμματα
«Jugend bewegt» («Η Νεολαία σε κίνηση»,) σε
φιλανθρωπικές συναυλίες. 28 000 ευρώ συγκεντρώθηκαν τον χρόνο αυτό και τα προηγούμενα χρόνια,
23 000, 21 700, 33 000 και 24 000 ευρώ. Έτσι οι νέοι
Μισό εκατομμύριο ευρώ δωρεές
συγκέντρωσαν περισσότερα από μισό εκατομμύριο
Από το 2002, χρόνο τον χρόνο, οι νέοι συγκεντρώ- ευρώ κατά την διάρκεια των περασμένων ετών, τα
νουν χρήματα για ανθρωπιστικές δράσεις χάρη στις οποία μοιράστηκαν μέσω της δράσης «Jugend hilft
πιο ποικίλες δράσεις. Ουσιαστικά είναι οι νέοι που Jugend» (« Η νεολαία βοηθάει τη νεολαία»).
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Ο κατάλογος των έργων είναι μακρύς και ποικίλος:
ενθάρρυνση για μουσική κατάρτιση στην Αγκόλα με
τη δημιουργία μιας ορχήστρας και την αγορά 39
οργάνων, χρηματοδότηση μαθημάτων μουσική στην
κεντρική εκκλησία της Λουάντα (3 καθηγητές, 100
συμμετέχοντες), χρηματοδότηση νηπιαγωγείου στο
Κόσσοβο (επίβλεψη 60 παιδιών, απόκτηση ενός
οχήματος για την μεταφορά τους), επέκταση του
Νεοαποστολικού σχολείου στα Μάταλα (Αγκόλα)
και
προσφορά
εξειδικευμένης
κατάρτισης
(νοσηλευτές κλπ.). Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν δύο
ακόμη έργα, αναφέρει στην ιστοσελίδα της η
Νεοαποστολική Εκκλησία της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας: ένας τόπος συνάντησης για νέους στο
Σάο Τομέ και οικονομική υποστήριξη για το Διεθνές
Χωριό Ειρήνης στο Ομπερχάουζεν (Γερμανία).

στην Γερμανία, εκεί όπου, το Χωριό της Ειρήνης
εργάζεται σε συνεργασία με περίπου 170 νοσοκομεία,
τα οποία κάθε χρόνο θέτουν στη διάθεσή του δωρεάν
θέσεις για απαραίτητες θεραπείες. Στο Χωριό της
Ειρήνης στο Ομπερχάουζεν, τα παιδιά έχουν στη
συνέχεια τη δυνατότητα να αναπαυθούν μετά από
ιατρικές επεμβάσεις και διαρκείς δοκιμασίες. Εκεί
δέχονται την φροντίδα από εθελοντές ιατρούς»,
εξηγεί η Νεοαποστολική Εκκλησία της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, που διαχειρίζεται διοικητικά
το ανθρωπιστικό έργο για τους νέους. «Μετά την
θεραπεία τους, τα παιδιά επιστρέφουν στις
οικογένειές τους, στις χώρες τους, όπου οι γιατροί
συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξή τους από
ιατρική άποψη. Επιπλέον, υποστηρίζονται επίσης και
οι οικογένειες, για παράδειγμα με δωρεές τροφίμων
και ενδυμάτων. Το 2017, το πρόγραμμα «Η Νεολαία
σε κίνηση» υποστήριξε οικονομικά το Διεθνές Χωριό
της Ειρήνης με το ποσό των 10 000 ευρώ»

Ένας τόπος συνάντησης για νέους στο
Σάο Τομέ

Το επόμενο μεγάλο σχέδιο σε εξέλιξη: οι
Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας 2019

Το Νεοαποστολικό φιλανθρωπικό ίδρυμα δράσης:
«Fundação Acção Nova Apostólica de caridade»
(ANAC), που εδρεύει στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε,
διαθέτει εδώ και μερικά χρόνια ένα αγρόκτημα για
γεωργική εκμετάλλευση. Στο υψηλότερο μέρος του
κτήματος που βρίσκεται επάνω σε ένα λόφο, βρίσκεται ένα μεγάλο κενό γήπεδο το οποίο στο μέλλον
θα χρησιμοποιηθεί για τις συναντήσεις των νέων. Στο
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η Νεοαποστολική Εκκλησία έχει περίπου 20 000 μέλη. Περισσότερα από τα
μισά είναι κάτω των 25 ετών. Το 2017, το πρόγραμμα «Η νεολαία σε κίνηση» υποστήριξε οικονομικά
τον τόπο συνάντησης των νέων με 20 000 ευρώ.

Οι νέοι όλου του κόσμου είναι καλεσμένοι στις
Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας (ΔΗΝ) το 2019. Πολλοί
από αυτούς είναι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν οικονομικά για το ταξίδι τους στο Ντίσελντορφ.
Γι’ αυτό, το πρόγραμμα «Η Νεολαία σε κίνηση» θα
επιθυμούσε να συμβάλλει οικονομικά για μερικούς
από αυτούς. Αυτό αφορά κυρίως νέους από
ευρωπαϊκές κοινότητες του εξωτερικού που
εξυπηρετούνται από την Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.
Συνολικά, προβλέπονται 30 000 ευρώ για το σχέδιο
«Anreisefinanzierung IJT 2019 » («Χρηματοδότηση
ταξιδιών για τις ΔΗΝ 2019»).

Νηπιαγωγείο,
μουσική τόνωση και
εξειδικευμένη εκπαίδευση

Με την ευκαιρία της 15ης επετείου της, η
ανθρωπιστική οργάνωση των νέων άλλαξε το όνομά
Το Διεθνές Χωριό Ειρήνης στο
της·
δεν θα φέρει πλέον το όνομα «Η Νεολαία
Ομπερχάουζεν
βοηθάει τη Νεολαία» («Jugend hilft Jugend»), αλλά
«Το Διεθνές Χωριό Ειρήνης είναι μια οργάνωση που «Η Νεολαία σε κίνηση» («Jugend bewegt») – και
δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για τα παιδιά που αυτό ακριβώς είναι που κάνουν οι νέοι με την
προέρχονται από περιοχές πολέμου ή κρίσης. Τους αληθινή έννοια της λέξης, κάνουν τα πράγματα να
επιτρέπει να έχουν ιατρική περίθαλψη επί τόπου, ή
συμβούν.
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■ Φωτογραφία: Markus Glombitza
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Οδηγός κοινωνικών μέσων της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας
Έχετε αμφιβολίες σχετικά με την θέση της Εκκλησίας σε ότι αφορά το Facebook κλπ.; Ή
ακόμη σχετικά με τον τρόπο που συνδέονται η επαγγελματική δέσμευση και η θρησκευτική
δέσμευση στα κοινωνικά δίκτυα; Οι Απόστολοι Περιφερείας κυκλοφόρησαν ένα «Οδηγό
κοινωνικών μέσων» που δίνει ένα προσανατολισμό.
Οι σχέσεις οφείλουν να διέπονται από σεβασμό, να
είναι διαφανείς και αυθεντικές. – Κάτι τέτοιο είναι
προφανές για ένα χριστιανό. Στην εποχή των
εικονικών προσωπικοτήτων, των ψευδωνύμων και
των προφίλ στο διαδίκτυο ωστόσο, είναι νόμιμο να
αναρωτηθούμε με ποιο τρόπο αυτή η απαίτηση
μπορεί να βιωθεί συγκεκριμένα στα κοινωνικά
δίκτυα,

Ένας προσανατολισμός για όλα τα μέλη
της Εκκλησίας

σων», που δημιουργήθηκε από μια ομάδα εργασίας
κατά την διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων.
Ο οδηγός αυτός γράφτηκε για τα μέλη της Εκκλησίας,
αλλά παρέχει επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες
στους υπεύθυνους επικοινωνίας στους κόλπους των
περιφερειακών Εκκλησιών και στους αδελφούς υπηρεσίας. Η τοποθέτηση και οι συμβουλές κάνουν τη
διαφορά σε αυτό τον οδηγό.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο

Το φθινόπωρο, οι Απόστολοι Περιφερείας και οι
αναπληρωτές τους συναντήθηκαν με τον Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ Σνάιντερ στο Ντόρτμουντ (Γερμανία).
Συζήτησαν κυρίως για τον «Οδηγό κοινωνικών με-
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Στον πρόλογό του, ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ εξηγεί
γιατί υπάρχει ένας τέτοιος οδηγός: «Τα αξιώματα και
οι συνεργάτες της Εκκλησίας, καθώς και τα μέλη των
κοινοτήτων που ομολογούν την πίστη τους και διεκδικούν νόμιμα τη διαδικτυακή τους ταυτότητα, οφεί-
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λουν να ξέρουν ποια είναι η τοποθέτηση της Νεοα- ασκεί μια εθελοντική λειτουργία.
ποστολικής Εκκλησίας, όσον αφορά τις δραστηριό4. Σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων. Μπορούμε
τητες στα κοινωνικά μέσα». Και προσθέτει: « Είναι
να δημοσιεύουμε περιεχόμενο, μόνο με την
σημαντικό να έχουν όλοι πλήρη συνείδηση για τα
προϋπόθεση ότι έχουμε το δικαίωμα από τον
όσα λένε, για τις προτάσεις τους τους και τη
δημιουργό του. Όταν γίνεται αναφορά σε τρίτους, οι
συμπεριφορά τους – όλα να είναι σύμφωνα με το
αναφορές αυτές θα πρέπει να επισημαίνονται ρητά
Ευαγγέλιο – με τρόπο που να εκπέμπει σεβασμό».
και να αναφέρεται η πηγή τους. Παραπομπές και
Η επικοινωνία είναι ταχύτερη και δημόσια όσο ποτέ αποσπάσματα θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται
στο παρελθόν. Ο αριθμός των επαφών και των διαλό- πάντα μόνο ως συμπλήρωμα προσωπικών σκέψεων
γων έχει αυξητική τάση. Στον καμβά των κοινωνι- (δικαίωμα προσφοράς). Για τις φωτογραφίες ή τα
κών μέσων, οι πληροφορίες και οι δραστηριότητες βίντεο που δημοσιοποιούνται, τα εικονιζόμενα
είναι ορατές και απεριόριστα διαθέσιμες στον χώρο πρόσωπα θα πρέπει να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή
και στον χρόνο. «Χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά τους (δικαίωμα στην εικόνα).
μέσα με υπευθυνότητα, ζυγίζουμε με προσοχή τον
5. Ενεργούμε με υπευθυνότητα. Ο καθένας είναι
χρόνο που τους αφιερώνουμε και τους όρους που
προσωπικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που
επιλέγουμε», προτρέπει ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ.
δημοσιεύει στα κοινωνικά μέσα. Δεν υποθέτουμε και
Είναι πολύ σημαντικό για τον Πρόεδρο της
δεν προχωρούμε σε εικασίες. Η επικοινωνία στο
Εκκλησίας, η επικοινωνία στο διαδίκτυο να γίνεται
διαδίκτυο είναι συχνά απλή, τετριμμένη. Για
με αξιοσέβαστο τρόπο.
θρησκευτικά θέματα, προσπαθούμε να επικοινωΈνας κώδικας καλής συμπεριφοράς περιγράφει τον νούμε σε ένα καλό επίπεδο γλώσσας και σκέψης.
τρόπο επίτευξής του· δέκα σημεία που δεν
6. Μεταδίδουμε τα θετικά νέα. Είμαστε οι μάρτυρες
αποτελούν μια θαυματουργή συνταγή, αλλά που
της πίστης μας, το πρόσωπο της Εκκλησίας μας.
εκφράζουν τις συστάσεις για τον τρόπο που θα
Διαμέσου των δραστηριοτήτων μας στα κοινωνικά
διαχειριζόμαστε την επικοινωνία με σεβασμό στον
μέσα, προωθούμε τις χριστιανικές αξίες.
ψηφιακό κόσμο.
7. Προστατεύουμε την ιδιωτική σφαίρα. Έχουμε την
Η καρδιά του οδηγού: ο κώδικας επίγνωση κατά κύριο λόγο, της δημόσιας επικοινωνίας
δεοντολογίας
στο διαδίκτυο. Ακόμη κι αν η προβολή των
1. Σεβόμαστε τον πλησίον μας. Χρησιμοποιούμε μια δραστηριοτήτων στα κοινωνικά μέσα είναι
θετική γλώσσα και συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι περιορισμένη για ορισμένα πρόσωπα, τα περιεχόμενα
ανά
πάσα
στιγμή
ακούσια
ή
επικοινωνούμε με άλλα πρόσωπα. Λαμβάνουμε υπ’ μπορούν
προσχεδιασμένα,
να
κοινοποιηθούν
και
έτσι
να
όψη τα συναισθήματά τους και επομένως,
αποφεύγουμε οποιαδήποτε παρατήρηση που θα καταστούν δημόσια. Τα εμπιστευτικά πράγματα θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως ρατσιστική, βίαιη, πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά· μεταξύ αυτών,
εξτρεμιστική, φανατική, σεξιστική, αδιάκριτη ή υπάρχουν κυρίως προσωπικά δεδομένα, καθώς
προσβλητική, κάτω από οποιαδήποτε άποψη. Δεν επίσης και περιεχόμενα που υπόκεινται στη
δημοσιοποιούμε τα όσα λέμε με το συνομιλητή μας υποχρέωση της μη δημοσιοποίησης.
κατά την διάρκεια μιας προσωπικής συνομιλίας.
8. Δεν αναμειγνύουμε την πολιτική και τις επιχειρηματικές
υποθέσεις με την θρησκευτική μας δέσμευση. Στο
2. Είμαστε αγαπητοί. Μια σαφής, καθαρή και
πλαίσιο
των δραστηριοτήτων μας για την Εκκλησία,
κατανοητή γλώσσα, απαλλαγμένη από ειρωνείες,
στα
κοινωνικά
μέσα, αποφεύγουμε κάθε πολιτική
σαρκασμό και προκλητικότητα είναι η βάση μιας
δήλωση.
Με
τον
ίδιο τρόπο, διαχωρίζουμε αυστηρά
εποικοδομητικής ανταλλαγής σκέψεων. Ο θυμός, η
την
φιλανθρωπική
ή θρησκευτική μας δέσμευση, από
ερεθιστική διάθεση, η απογοήτευση δεν οδηγούν
τα
επαγγελματικά
ή
εμπορικά ενδιαφέροντά μας.
πουθενά. Η κριτική είναι δυνατή στον βαθμό που δεν
είναι κακή ή προσωπική. Δεν συζητούμε δημόσια για 9. Είμαστε εμπλεκόμενοι. Είναι δυνατή μια υπεύθυνη
προβλήματα που συναντούμε σε προσωπικές χρήση των κοινωνικών μέσων κατά την διάρκεια της
συζητήσεις. Διατηρούμε την ηρεμίας μας, ακόμη και εργασίας μας. Με τον ανώτερό μας, διασαφηνίζουμε
αν δεν το κάνουν οι άλλοι.
ξεκάθαρα τον βαθμό στον οποίο μπορούμε να έχουμε
επαφές,
να αυξάνουμε τις γνώσεις μας και να
3. Είμαστε ειλικρινείς και αυθεντικοί. Δηλώνουμε το
δημιουργούμε
δίκτυα,
όνομά μας και δεν εξαπατούμε κανένα Στο πλαίσιο
που δεν είναι κάποιος επιφορτισμένος από την 10. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σε περίπτωση
Εκκλησία, με επαγγελματική ιδιότητα, να αμφιβολίας
συμβουλευόμαστε
αρμόδιους
δραστηριοποιείται στα κοινωνικά μέσα, καθένας συνομιλητές. Δεν διασπείρουμε φήμες. Αν κάνουμε
είναι ελεύθερος να επισημάνει ή όχι στο προφίλ του, λάθη, τα παραδεχόμαστε, ζητούμε την απαραίτητη
αν εργάζεται για τη Νεοαποστολική Εκκλησία ή αν
συγνώμη και μαθαίνουμε από αυτά.
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Ξεχωριστές στιγμές για την
κοινότητα της Αθήνας

λη για τη συμμετοχή μας στο έργο σωτηρίας και
λύτρωσης.

Για την Κυριακή 10 Ιουνίου ήταν προγραμματισμένη
η επίσκεψη του Ευαγγελιστή Περιφερείας Jurgen
Kusenberg. Λίγες μέρες πριν όμως μας έγινε γνωστό
ότι θα είχαμε μαζί μας και τον Επίσκοπό μας Aramik
Festdjian, μαζί με τη σύζυγό του Μόνικα. Μια ακόμη
απόδειξη ότι η μικρή μας κοινότητα, με κανένα τρόπο
δεν είναι ξεχασμένη και έχει την αμέριστη φροντίδα
από τον Πατέρα μας στους ουρανούς.

Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας είχαμε την χαρά
να περάσουμε χρόνο με τους απεσταλμένους του Κυρίου μας, ανταλλάσσοντας σκέψεις και απόψεις. Ήταν
όλα τόσο ενδιαφέροντα που ακόμη και δύο ώρες
αργότερα, κανείς δεν είχε τη διάθεση να αποχωρήσει.

Ξεχωριστές στιγμές για την
κοινότητα της Θεσσαλονίκης
Την Κυριακή 17 Ιουνίου ο Ευαγγελιστής Περιφερείας
Karl-Heinz Bieker, υπηρετώντας στην κοινότητα της
Θεσσαλονίκης, προχώρησε στην πρόσληψη τεσσάρων
νέων ψυχών. Δύο ενήλικες και δύο αγόρια έκαναν το
πρώτο σημαντικό βήμα για την καινούρια τους ζωή,
μέσα στο Έργο του Κυρίου. Προσμένουν τώρα αυτό
το μεγάλο γεγονός, της Αγίας Σφράγισης που θα
πραγματοποιηθεί, όχι μόνο γι’ αυτές, αλλά και για
άλλες ψυχές, κατά την επίσκεψη του Αποστόλου Jens
Lindeman, τον ερχόμενο Αύγουστο.

Ο Επίσκοπός μας υπηρετεί στην αγγλική γλώσσα και ο Διάκος μας
Βαγγέλης μεταφράζει στα ελληνικά.

Θέμα της θείας λειτουργίας ήταν ο λόγος από τον
Ψαλμό 100:2 «Δουλέψτε στον Κύριο με ευφροσύνη·
ελάτε μπροστά του με αγαλλίαση». Ο επίσκοπός μας
εκφράστηκε με όμορφες σκέψεις από τις οποίες
ξεχώρισε η αναφορά στην Εκκλησία που δεν έχει
γωνίες. Έτσι η Έδρα χάρης μπορεί να είναι για όλους
ορατή και κανείς δεν είναι αποκλεισμένος. Στη
συνέχεια υπηρέτησε ο ευαγγελιστής περιφερείας, ο
οποίος τόνισε ότι δεν είναι αρκετό το να ζούμε τη
θεία λειτουργία. Κάθε θεία λειτουργία είναι μια
γιορτή, οπότε, όχι μόνο τη ζούμε, αλλά και την εορτά-

Τα τέσσερα νέα αδέλφια μας, μαζί με τον Ευαγγελιστή Περιφερείας
Karl-Heinz Bieker στα δεξιά και τον Προϊστάμενο σε ηρεμία της
Θεσσαλονίκης Klaus Amberg.

Πρόκειται για ένα γεγονός που εκτός από την
κοινότητα της Θεσσαλονίκης, γεμίζει χαρά και τις
κοινότητες της Αθήνας και του Ηρακλείου στην
Κρήτη. Και αυτό, επειδή υπάρχουν στενοί δεσμοί
ενότητας μεταξύ όλων των κοινοτήτων στην χώρα
μας, έτσι ώστε μοιραζόμαστε τα πάντα. Και τις
λύπες, αλλά και τις χαρές. Αποτελεί μια ξεχωριστή
και μεγάλη χαρά, το γεγονός ότι μετά από χρόνια θα
υπάρχουν Άγιες Σφραγίσεις σε ελληνική κοινότητα.
Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είμαστε ξεχασμένοι από
τον επουράνιο Πατέρα μας. Το αντίθετο, μας
φροντίζει με ένα ξεχωριστό τρόπο, προσφέροντάς
μας, εκτός από την χάρη του και την ευλογία του,
κάθε τι που είναι απαραίτητο για να ζούμε σε
πραγματικά πλούσιες και ευλογημένες κοινότητες,
παρά το μικρό τους μέγεθος.

Ο Ευαγγελιστής Περιφερείας υπηρέτησε στα γερμανικά, ο
Επίσκοπός μετέφρασε στα αγγλικά και τέλος ο Διάκος στα
Ελληνικά, για να μπορέσουν όλοι να καταλάβουν το κήρυγμα.

ζουμε ταυτόχρονα. Η υπηρεσία τελείωσε με την
παρέμβαση του Διάκου μας Παύλου ο οποίος μεταξύ
άλλων μας τόνισε ότι δεν υπάρχει ωράριο στην εργασία μας για τον Κύριο και κάθε στιγμή είναι κατάλλη-

Διεθνής
Νεοαποστολική
Εκκλησία
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