Η Νεοαποστολική Εκκλησία, ανά τον Κόσμο
04/2017/G R

Πεντηκοστή 2017 στην
Βιέννη (Αυστρία)
Κύριο άρθρο: Διακηρύσσοντας
τη δόξα του
Θεία λειτουργία της
Πεντηκοστής : Οι εκδηλώσεις
της Δωρεάς του Αγίου
Πνεύματος
Διδασκαλία: Η αντίληψή μας για
το σύμπαν των εκλιπόντων

Διεθνής
Νεοαποστολική Εκκλησία
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■ Κύριο Θέμα
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■ Διδασκαλία

Διακηρύσσοντας τη δόξα του

20 Η αληθινή παρηγοριά: Η
πίστη περισσότερο από τα
σημάδια
21 Η αντίληψή μας για το σύμπαν
των εκλιπόντων – τα θεμέλια

■ Θεία λειτουργία στην
Ευρώπη
4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι εκδηλώσεις της Δωρεάς
του Αγίου Πνεύματος

■ Νέα από όλο τον κόσμο

■ Σε μια επίσκεψη στην
Αμερική

24 Καθ’ οδόν για την θεία
λειτουργία με ένα τρίκυκλο
26 Ένας σταθερός και
διακριτικός συνεργάτης
28 Νέος κύκλος για τον
καθορισμό του αξιώματος
30 Σαμ, ο διερμηνέας
του Πρωταποστόλου

10 Από την θλίψη στην παρηγοριά
σε τέσσερα στάδια

■ Σε μια επίσκεψη στην
Αφρική
12 Μεγαλύτερο από οτιδήποτε
μπορούμε να φανταστούμε

■ Σε μια επίσκεψη στην
Ασία
14 Δεν υπάρχει απεργία ζήλου
ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
Δημητρίου Ράλλη 47, ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ.: 210 6142 715 - 697 9936 165
Θείες λειτουργίες: Κυριακή 10:00 π.μ.
Τετάρτη 19:30 μ.μ.
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι

■ Χώρος για τα παιδιά
16 Η χαμένη δραχμή
18 Στο σπίτι της Σάρον, στη Ντίρε
ααααααα Ντάβα (Αιθιοπία)

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν. Μανδηλαρά 23, Σταυρούπολη
Τηλ.: 23990 20273
Θεία λειτουργία: Κυριακή 10π.μ.
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι
ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ
Ανακρέοντος 1 και Στησιχόρου, Μπεντεβή
Τηλ.: 697 7140 600
Θεία Λειτουργία, Κυριακή 11:00 π.μ
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι
ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Διονυσίου Κυκκότη 24
4043 Γερμασόγεια Λεμεσού
Θεία λειτουργία, Κυριακή 10:00 π.μ
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι

Διεθνής
Νεοαποστολική Εκκλησία

■ Φωτογραφία εξωφύλλου: Oliver Rütten
■ Φωτογραφία Πρωταποστόλου: Ν.Ε. Κένυα
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Φωτογραφία: Διεθνής Νεοαποστολική Εκκλησία

Διακηρύσσοντας
τη δόξα του
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
Το σύνθημα του έτους: «Αποδίδουμε δόξα στον Θεό,
τον Πατέρα μας» μας συνοδεύει σε όλη την διάρκεια
της χρονιάς – ακόμη και κατά την διάρκεια όλης της
ζωής μας. Είναι η αποστολή και ταυτόχρονα η
ανάγκη ενός χριστιανού να αναγνωρίζει διαρκώς το
μεγαλείο της θείας δημιουργίας, να ευχαριστεί τον
Θεό για αυτή τη δημιουργία, να τον δοξάζει και να
τον επαινεί.

Αφού έχουμε αναγνωρίσει όλα όσα αποτελούν τη
δημιουργία και ξεκινώντας από αυτή την γνώση,
■ Συμβάλλουμε στην ενότητα – ξέροντας ότι
ευχαριστούμε και επαινούμε τον Θεό, τον Δημιουργό.
όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουν παρά μόνον ένα
Έρχεται τότε μια τρίτη αποστολή: Να διακηρύττουμε
Θεό και Πατέρα.
τη δόξα του.
■ Επικεντρωνόμαστε – επάνω στην αιώνια ζωή,
Και πώς θα το κάνουμε αυτό στη ζωή μας;
στην κληρονομιά του Θεού. Αυτό είναι το πιο
Με τη συμπεριφορά μας ως παιδιά του Θεού.
σημαντικό πράγμα μέσα στη ζωή μας.
Δημοσιοποιούμε αυτά που έχουμε αναγνωρίσει και
Εάν ο καθένας από εμάς δραστηριοποιείται μέσα
αυτά για τα οποία νοιώθουμε ευγνωμοσύνη.
σε αυτό το πνεύμα, αυτό θα παράγει την ευλογία
■ Συγχωρούμε τον πλησίον μας – επειδή μας – για εμάς αλλά και για τους πλησίον μας.
συγχωρεί ο Θεός.
■ Ικετεύουμε τη σωτηρία – για όλους τους
ανθρώπους, ακόμη και για εκείνους που μας
έχουν πληγώσει.
■

Σας απευθύνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου.

Εμπιστευόμαστε – επειδή ξέρουμε ότι τίποτα δεν
μπορεί να εμποδίσει τον Θεό να μας δώσει την
βασιλεία του.

■ Αναπτυσσόμαστε – ο Θεός εναπόθεσε σε μας τη
ζωή, η οποία οφείλει να αναπτύσσεται.

Ζαν Λυκ Σνάιντερ
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2000 συμμετέχοντες στη θεία λειτουργία που τελέστηκε
στο Συναυλιακό μέγαρο της Βιέννης (Αυστρία) και
αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες θεατές και ακροατές σε
κοινότητες από όλο τον κόσμο: η θεία λειτουργία
μεταδόθηκε ζωντανά σε όλες τις Ηπείρους

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, για αυτή την εορτή
της Πεντηκοστής, θα ακούσουμε όπως συνηθίζεται,
ένα ανάγνωσμα από την Αγία Γραφή. Σήμερα, είναι
ένα απόσπασμα από την Επιστολή του Αποστόλου
Παύλου προς τους Ρωμαίους.
Πράξεις των Αποστόλων 2 : 4

Ανάγνωσμα από την Αγία Γραφή, απόσπασμα από την
Επιστολή προς Ρωμαίους 8 : 9-11 και 14-17 :

« Και έγιναν όλοι πλήρεις από

«Εσείς, όμως, δεν είστε τής σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας.
Αλλά, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα τού Χριστού,
αυτός δεν είναι δικός του. Αν, όμως, ο Χριστός είναι
μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία· το
δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και αν το Πνεύμα
εκείνου, που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς,
κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από

το Άγιο Πνεύμα, και άρχισαν
να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως
το Πνεύμα έδινε σ' αυτούς
να μιλούν. »
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Οι εκδηλώσεις της Δωρεάς
του Αγίου Πνεύματος
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τους νεκρούς, θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα, δικαίωμα να αναγνωρίζει στον Θεό τον ουράνιο
διαμέσου του Πνεύματός του, που κατοικεί μέσα σας.
Πατέρα, που τον αγαπά, επαγρυπνεί επάνω του και
του προσφέρει τη σωτηρία. Γι’ αυτό απομακρύνουμε
Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού,
από εμάς τη σκέψη, σύμφωνα με την οποία είμαστε
αυτοί είναι γιοι τού Θεού. Δεδομένου ότι, δεν λάβατε
τα μόνα παιδιά του Θεού και όλοι οι άλλοι δεν είναι.
πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε
Ο όρος αυτός της «θείας υιοθεσίας» αναφέρεται σε
πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέκάτι ιδιαίτερο: μια συγκεκριμένη σχέση με τον Θεό
ρα. Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το πνεύκαι μια ξεχωριστή κλήση. Μαζί με τη Δωρεά του
μα μας, ότι είμαστε παιδιά τού Θεού. Και αν είμαστε
Αγίου Πνεύματος, έχουμε λάβει και την απαραίτητη
παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι· κληρονόμοι μεν του
προϋπόθεση για να είμαστε η απαρχή και να
Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού· αν συμπάσχουεισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού ως πρωτότοκοι
με, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας του»
(πρώτοι καρποί) για να είμαστε εκεί κληρονόμοι του
Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, εορτάζουμε Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού.
σήμερα, μια εορτή που αποκαλύπτει μια ξεχωριστή
Αυτή λοιπόν είναι η σημασία αυτής της θείας υιοθεσίσημασία για εμάς. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι η
ας. Έχουμε κληθεί να είμαστε η απαρχή, να εισέλθουεορτή της γέννησης της Εκκλησίας του Χριστού. Ξέμε πρώτοι στην βασιλεία του Θεού. Θα έπρεπε να
ρουμε ότι την Πεντηκοστή, οι Απόστολοι και όλοι οι
είναι σαφές ότι εκεί όπου υπάρχουν οι πρώτοι καρποί,
μαθητές που ήταν συνενωμένοι μαζί του, έγιναν πλήυπάρχουν επίσης και άλλοι που ακολουθούν. Ο Θεός
ρεις από Άγιο Πνεύμα. Αυτή ήταν η εκπλήρωση της
θέλει να προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους την
υπόσχεσης που τους είχε δώσει ο Ιησούς Χριστός. Το
κοινωνία μαζί του μέσα στη νέα δημιουργία. Αυτό
Άγιο Πνεύμα ήλθε επάνω τους, κατόπιν άρχισαν να
είναι που ήθελα να διευκρινίσω για μια φορά ακόμη.
μιλούν σε άλλες γλώσσες, έτσι ώστε να κηρύττουν το
Ευαγγέλιο σε πολλούς Εβραίους, που είχαν έλθει από Πιστεύουμε ακράδαντα στην Αγία Σφράγισή μας,
κάθε γωνιά της χώρας. Όσοι στη συνέχεια έφτασαν να πιστεύουμε ένθερμα ότι λάβαμε τη Δωρεά του Αγίου
πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, έλαβαν τη Δωρεά του Πνεύματος. Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, το
Αγίου Πνεύματος με την τοποθέτηση των χεριών και κρατώ βαθειά μέσα στην καρδιά μου, στο πλαίσιο της
την προσευχή των Αποστόλων. Η Αγία Γραφή αφη- αποστολής μου, να εργάζομαι σήμερα για την ενδυνάγείται γεγονότα όπου, μαζί με αυτή του Αγίου Πνεύμα- μωση της πίστης αυτής, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να
τος, χορηγήθηκαν και άλλες
πιστεύουμε ακράδαντα στην
δωρεές. Κάποιοι έλαβαν τη
λήψη της Δωρεάς του Αγίου
δωρεά της γλωσσολαλιάς,
Πνεύματος κατά την Αγία
άλλοι τη δωρεά να θεραπεύΣφράγιση, επειδή, είναι
ουν ασθενείς, άλλοι πάλι τη
ακριβώς η πίστη αυτή που
δωρεά της προφητείας. Ο
είναι η απαραίτητη προϋπόΘεός ήθελε έτσι να δείξει ότι
θεση για να μπορέσει η δωοι Απόστολοι, είναι οι απερεά του Αγίου Πνεύματος
σταλμένοι του Ιησού. Τα σηνα αναπτύξει την αποτελεμάδια αυτά, όφειλαν να συμσματικότητά της. Εάν συνέβάλλουν στην ενίσχυση της πίστης στην αποστολή βαινε να μειώνεται η πίστη αυτή, η Δωρεά του Αγίου
των Αποστόλων. Μέσα στη σοφία του, ο Απόστολος Πνεύματος δεν θα μπορούσε πλέον να είναι τόσο
Παύλος κατέστησε σαφές ότι οι δωρεές αυτές δεν ήταν αποτελεσματική. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να
σημαντικές για τη σωτηρία. Αυτό που είναι καθοριστι- πιστεύουμε ένθερμα στην δική μας Αγία Σφράγιση.
κό για τη σωτηρία, είναι η αναγέννηση με νερό και
Με ποιο τρόπο φανερώνεται η Δωρεά του Αγίου
Πνεύμα και η ανάπτυξη του νέου δημιουργήματος
Πνεύματος; Ο Παύλος έγραψε ότι εκεί που η πίστη
στον Ιησού Χριστό, οι δωρεές δεν είναι καθοριστικές.
στη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος ήταν παρούσα,
Ως Νεοαποστολικοί χριστιανοί, πιστεύουμε ότι έχουμε
αφηνόταν να οδηγηθεί από το Άγιο Πνεύμα· έχει
λάβει τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος με την τοποθέκάτι να μας πει μέσα στην καρδιά μας. Κατόπιν, το
τηση των χεριών και την προσευχή ενός Αποστόλου.
Πνεύμα του Θεού μας λέει, είσαι ένα παιδί του Θεού,
Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πίστης μας και
έχεις ένα Πατέρα που σε αγαπά, έχεις ένα Πατέρα
είναι αυτό που επιβεβαιώνει το όγδοο άρθρο της ομοπου θέλει να σε οδηγήσει στην βασιλεία του ως
λογίας της πίστης μας. Είναι με την Αγία Σφράγιση που
πρώτο καρπό. Εκείνος που αφήνεται να οδηγηθεί από
λάβαμε τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος και κατά
το Πνεύμα, θα πει όπως ο Παύλος: «Αβά, Πατέρα».
συνέπεια την θεία υιοθεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι
Αυτό σημαίνει ότι πιστεύει πως ο Πατέρας επαγρυάλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι παιδιά του Θεού.
πνεί γι’ αυτόν, όπως επαγρυπνούσε για τον Υιό του,
Ο Θεός είναι ο Πατέρας όλων των ανθρώπων, επειδή όταν εκείνος ήταν εδώ στην γη. Ο Πατέρας εξασφάαυτός τους δημιούργησε όλους. Κάθε χριστιανός έχει το λιζε ότι ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να εκπληρώσει
5
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την αποστολή του και θα μπορούσε στη συνέχεια
να επιστρέψει στην κοινωνία μαζί του.
Λέμε επίσης: «Αβά, Πατέρα»: Εσύ, ο Παντοδύναμος,
είσαι ο Πατέρας μου. Θα εξασφαλίσεις τη σωστή
πορεία των πραγμάτων για να μπορέσω να εισέλθω
στην αιώνια κοινωνία μαζί σου. Το Άγιο Πνεύμα
λέει στο πνεύμα μας: Μείνε λοιπόν ήσυχος, ο
Πατέρας αγρυπνά επάνω σου. Αυτό μας προσφέρει
μια ηρεμία, μια σοφία που βασίζεται στην πίστη μας.
Ο Παύλος είπε: «όταν μας χλευάζουν, ευλογούμε·
όταν μας καταδιώκουν, υποφέρουμε» (Α’ Κορινθίους
4:12). Αυτή η ηρεμία που τόσο απουσιάζει στην εποχή μας, είναι μια εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος. Ο
Πατέρας είναι εδώ,
αγρυπνεί επάνω σου.
Αυτή είναι η πρώτη
εκδήλωση της δωρεάς
του Αγίου Πνεύματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

να, ας χαρούμε και ας είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι
ευγνώμων, επειδή μπορεί να αναγνωρίζει τη δράση
του Θεού επάνω του κατά το παρελθόν. Εκεί όπου
μπορεί να ανθίζει η Δωρεά του Αγίου Πνεύματος,
γεννιέται η ευγνωμοσύνη. Εκείνοι, στους οποίους
μπορεί να ανθίζει η Δωρεά του Αγίου Πνεύματος,
μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν τους κινδύνους του
παρόντος. Ξέρει ακριβώς ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος
έγκειται στο γεγονός ότι γεγονότα όπως οι δοκιμασίες,
τον απομακρύνουν από τον Θεό. Προτεραιότητα γι’
αυτόν, είναι η ακόλουθη: Παρ’ όλο που πρέπει να
ζήσω, δεν θέλω να είμαι χωρισμένος από τον Θεό!
Δεν θέλω να βρίσκομαι ούτε ένα βήμα μακριά από
τον Ιησού. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Είναι γι’ αυτό
που αξιολογεί διαφορετικά το παρόν με
τους κινδύνους του.

Έγνοια του είναι να
παραμένει σε κοινωνία
Εκείνος που διαθέτει
με τον Θεό και να την
τη δωρεά αυτή, την πικάνει ακόμη πιο στενή.
στεύει και αφήνεται να επηρεάζεται απ’ αυτήν, θα Γεννιέται τότε η επαγρύπνηση που είναι ένα απόοδηγηθεί επίσης στην γνώση της δόξας του Θεού. Η τέλεσμα της Δωρεάς του Αγίου Πνεύματος.
δόξα του Θεού του αποκαλύπτεται από το Άγιο ΠνεύΑυτός αφήνει το Πνεύμα να τον οδηγεί, γεμάτος
μα. Εκείνος που μπορεί να αναγνωρίζει τη δόξα του
χαρά, φροντίζει για τη δόξα του Θεού στο μέλλον.
Θεού στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον,
Ξέρει τι περιμένει. Ξέρει τι θα συμβεί και χαίρεται
μιλάει μια διαφορετική γλώσσα. Μπορεί να αναγνωγι’ αυτό. Αυτή είναι μια τελείως διαφορετική γλώσσα
ρίζει αυτό που ο Θεός έκανε στο παρελθόν. Δεν
από αυτή που ακούει κάποιος γύρω του.
επικεντρώνεται πλέον σε αυτά που έκαναν στο παρελθόν οι άνθρωποι. Ούτε μιλάει πολύ γι’ αυτά που ο Η ευγνωμοσύνη για το παρελθόν, η επαγρύπνηση
ίδιος έχει επιτύχει. Μέσα στην γνώση της δόξας του στο παρόν και η χαρά για το μέλλον – πού αλλού
Θεού, ξέρει: Ο Θεός έκανε μεγάλα πράγματα για με- βρίσκονται αυτά;
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να θέσω μια ακόμη προτεραιότητα:
Κάνουμε τον πλησίον μας να ανακαλύπτει το Ευαγγέλιο, μιλώντας στη
δική του γλώσσα – και όχι στη δική
μας. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα
αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα
ρώσικα ή τα γερμανικά. Έχουμε το
μεγάλο πρότυπο που είναι ο Υιός του
Θεού. Ήθελε να αναγγείλει το χαρμόσυνο μήνυμα στους ανθρώπους. Δεν
το έκανε από τον ουρανό. Ενσαρκώθηκε και μοιράστηκε την μοίρα των
ανθρώπων, έζησε όπως ζουν, υπέφερε
όπως υποφέρουν, μοιράστηκε τα πάντα
μαζί τους, ήταν πολύ κοντά τους.
Μπόρεσε να μιλήσει την γλώσσα τους,
επειδή είχε γίνει όπως εκείνοι, δηλαδή
αληθινός άνθρωπος.

Για να μάθουμε μια γλώσσα, θα πρέπει κατ’ αρχήν να ακούσουμε. Αυτό
οι άνθρωποι σήμερα το έχουν ξεχάσει
τελείως. Καθένας θέλει να μιλάει.
Αυτό πηγαίνει ακόμη πιο πέρα. Δεν
θέλουμε μόνο να ακούμε τον πλησίον
μας. Θέλουμε επίσης να είμαστε γεμάτοι συμπόνια γι’ αυτόν που είναι
δίπλα μας, να μοιραζόμαστε ειλικρινά
τον φόβο, τον πόνο ή την χαρά μαζί
του, έτσι ώστε να συνειδητοποιεί:
Οι Απόστολοι Περιφερείας Μπερντ Κομπερστάιν της Γερμανίας (αριστερά) και Τζον
αυτός ενδιαφέρεται για μένα. Τότε η
Λ. Κρίελ, της Νότιας Αφρικής (δεξιά), κλήθηκαν να εκφράσουν τις σκέψεις τους,
συμπόνια αυτή, ανοίγει την καρδιά
του και τον κάνει δεκτικό στο μήνυμά
Ο Παύλος τόνισε επίσης το γεγονός ότι με τη Δωρεά μας, στον χαρούμενο χαιρετισμό. Βρήκαμε τον Ιησού
του Αγίου Πνεύματος, χύθηκε μέσα στις καρδιές μας Χριστό, έλα μαζί μας, είναι εδώ επίσης και για σένα!
η αγάπη του Θεού, με άλλα λόγια, η ικανότητα να Η φάση αυτή της συμπόνιας είναι απείρως σημαντική.
αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο όπως και ο Ιησούς Μιλούμε την γλώσσα του πλησίον μας, επειδή
Χριστός. Φυσικά, αυτό εξαρτάται από το δικό μας θέλουμε να μοιραστούμε μαζί του τη σωτηρία.
θέλημα, επειδή είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Εάν το
Ένα ακόμη πολύ σημαντικό σημείο: Θέλουμε η επόθέλεις, το μπορείς. Αυτό είναι το μήνυμα. Με τη
μενη γενιά, τα παιδιά μας, η νεολαία μας, να βιώσει
Δωρεά του Αγίου Πνεύματος, έχεις λάβει την
επίσης την εμπειρία της σωτηρίας. Τις περισσότερες
ικανότητα να αγαπάς όπως ο Ιησούς Χριστός. Τώρα,
φορές τα παιδιά μας λαμβάνουν την Αγία Σφράγιση
αυτό εξαρτάται από το δικό σου θέλημα.
σε πολύ μικρή ηλικία. Πεποίθησή μας είναι ότι, κατά
Η αγάπη αυτή έχει επιπτώσεις. Μεταξύ άλλων έχει ως την Αγία Σφράγιση, το παιδί λαμβάνει τη Δωρεά του
αποτέλεσμα το ότι προσπαθούμε να ανακοινώσουμε Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο ξέρουμε ότι αυτό δεν
τη σωτηρία και στον άλλο επίσης. Επειδή αγαπάμε αρκεί. Για να είναι αποτελεσματική η Δωρεά του
τον άλλο, θα επιθυμούσαμε να εισέλθει και αυτός Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να μεγαλώνει η πίστη
επίσης το συντομότερο δυνατόν, στην αιώνια κοινω- στο παιδί στο νέο. Οφείλει να πιστέψει ότι έλαβε τη
νία με τον Θεό. Θα επιθυμούσαμε να μοιραστούμε Δωρεά του Αγίου Πνεύματος και αυτό είναι κάτι μομαζί του τον μεγάλο θησαυρό που διαθέτουμε, τον ναδικό και υπέροχο. Και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα.
Ιησού Χριστό. Γι’ αυτό μιλούμε στη δική του γλώσσα,
Ένα μέρος από τα παιδιά και τους νέους μας μοιράόπως κάποτε οι μαθητές την Πεντηκοστή. Μαζί με
ζονται την ακόλουθη αρχή: Ναι, αποτελούμε τμήμα
τη Δωρεά που έλαβαν, ο Θεός τους έδωσε τη
της Νεοαποστολικής Εκκλησίας. Ωστόσο, η πίστη στη
δυνατότητα να αναγγέλλουν το Ευαγγέλιο σε άλλες
Δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν είναι πάντα παρούσα
γλώσσες, στην γλώσσα εκείνων που ερχόντουσαν
και κάποιοι από τους νέους και τις νέες μας απομαστην Ιερουσαλήμ.
κρύνονται μετά την επικύρωση, επειδή δεν μπορούν
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, θα επιθυμούσα
να αναγνωρίσουν την αξία αυτής της δωρεάς.
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Ο Απόστολος Περιφερείας
Μάρκους Φελμπάουμ, αποκαλύπτει
τα δισκοπότηρα με την ευκαιρία της
τέλεσης της Αγίας Κοινωνίας

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι τώρα η σειρά
μας για να δράσουμε και να ενεργήσουμε! Πώς μπορούμε να τους εξηγήσουμε, στη δική τους γλώσσα,
μέχρι ποιο σημείο η δωρεά του Αγίου Πνεύματος
που κατέχουν είναι σημαντική και αποτελεσματική;
Είναι άχρηστο και δεν χρησιμεύει σε τίποτα να δαιμονοποιούμε το παρόν και τον κόσμο και να προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε πόσο φοβερή και απαίσια
είναι η ζωή επάνω σε αυτή την γη – αλλά εάν παραμένεις Νεοαποστολικός, μπορείς να ξεφύγεις από
όλα αυτά! Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να τους
περιγράφουμε ένα αποκαλυπτικό μέλλον και να τους
λέμε, εάν δεν είσαι πιστός, θα σου συμβεί κάτι σοβαρό και κακό. Δεν βοηθάει στο παραμικρό να τους
δίνουμε ένα κώδικα δεοντολογίας: οφείλεις να κάνεις
αυτό και δεν έχουν το δικαίωμα να κάνεις εκείνο…
Σίγουρα όλα αυτά δεν είναι η γλώσσα τους. Δεν
είμαι βέβαιος ότι αυτά θα μπορούσαν μια ημέρα να
είναι η γλώσσα κάποιων, αλλά αυτό είναι ένα άλλο
ζήτημα. Ενδιαφερόμαστε για το παρόν. Μαζί με τους
Αποστόλους Περιφερείας και τους Αποστόλους, ανησυχώ πολύ για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να
αναγγέλλουμε το Ευαγγέλιο στα παιδιά μας, στη δική
τους γλώσσα. Πώς μπορούμε να τους εξηγήσουμε το
πόσο είναι σημαντική η Δωρεά του Αγίου Πνεύματος;
Επιστρέφω σε αυτό που είπα προηγούμενα. Μεταδίδουμε στα παιδιά μας και στον πλησίον μας, ότι μπορούν να έχουν αυτή την γαλήνη χάρη στην αποτελεσματικότητα της Δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, ότι
μπορούν να γίνουν ισχυροί μέσα τους ως άνθρωποι,
δηλαδή στον εσωτερικό τους κόσμο. Δεν θα έχουν
αναγκαστικά μια καλύτερη ζωή εξ αιτίας όλων αυτών
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και δεν θα είναι προστατευμένοι από κάθε κακό. Θα
οφείλουν, όπως κι εμείς επίσης, να διασχίσουν και να
ξεπεράσουν πολλά πράγματα. Ωστόσο η ζωή τους θα
είναι τελείως διαφορετική επειδή διαθέτουν αυτή τη σοφία που προέρχεται από την πίστη και είναι ισχυροί μέσα
στον εσωτερικό τους κόσμο. Αυτό είναι ένα κίνητρο που
ενθαρρύνει τους νέους μας. Εάν μπορούμε να τους
εξηγήσουμε ότι με τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος
έχουν τη δυνατότητα, την ικανότητα να αγαπήσουν όλο
τον κόσμο, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς όρια, αρκεί να το
θέλουν και να το μπορούν, αυτό ενθαρρύνει τους νέους,
είμαι απόλυτα πεπεισμένος γι’ αυτό. Αυτό τους ενθαρρύνει, όταν μπορούμε να τους εξηγήσουμε ότι με τη
Δωρεά του Αγίου Πνεύματος, έχουν τη δυνατότητα να
ενεργούν μαζί με τον Ιησού Χριστό και να συμβάλλουν
στο να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι, να μπορέσουν να
βρουν τη σωτηρία στον Ιησού Χριστό. Απευθύνομαι και
στους νέους λέγοντας ότι οι άνθρωποι σας χρειάζονται
και έχετε κληθεί να συμμετάσχετε στη σωτηρία των
ανθρώπων, μπορείτε να είστε μια ευλογία για πολλούς.
Αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να κάνουμε γνωστό
το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο μήνυμα, στους νέους και
στα παιδιά. Ωστόσο, το κήρυγμα και τα λόγια εδώ δεν
αρκούν, δεν πείθουν κανένα. Οφείλουμε να τα κάνουμε
πράξη! Τα παιδιά αντιλαμβάνονται – και κοιτάζω τον
ίδιο μου τον εαυτό – ότι διαθέτουμε αυτή την γαλήνη και
αυτή τη σοφία που προέρχονται από την πίστη; Οι νέοι,
έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν ότι εάν το θέλουμε,
μπορούμε να αγαπάμε πραγματικά τον καθένα; Μπορούν να αισθανθούν ότι έχουμε την ανάγκη να προτείνουμε τη σωτηρία στους άλλους και ότι επιθυμούμε για
όλους τους ανθρώπους, να βρουν το δρόμο προς τον
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Ιησού Χριστό; Αυτή είναι η αποστολή μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, κάθε άνθρωπος παραμένει
ένας ελεύθερος άνθρωπος, είτε είναι ενήλικος, παιδί
ή νέος, που μπορεί να αποφασίσει αν θα είναι μαζί ή
εναντίον του Ιησού. Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να
πιέσουμε και να εξαναγκάσουμε κανένα, αυτό δεν θα
ανταποκρινόταν στο θέλημα του Θεού. Ωστόσο, δεν
απλοποιούμε τόσο πολύ το καθήκον μας λέγοντας, ε!
καλά λοιπόν, έτσι είναι η εποχή και η συνθήκες! Οι
συνθήκες και τα φαινόμενα της εποχής μας δεν
αποτελούν μια δικαιολογία για εμάς και δεν
μειώνουν στο παραμικρό την υπευθυνότητά μας.

μόνο ομιλίες, αλλά όχι τον λόγο του Θεού. Και αυτό
γίνεται ήδη συγκεκριμένο για εμάς. Τι θα είμαστε
επομένως εάν ακούγαμε μόνο ομιλίες και κηρύγματα
και όχι τον λόγο του Θεού; Χωρίς τη δράση του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούσαμε να τελέσουμε μαζί μια
Αγία Κοινωνία, αλλά αυτή δεν θα ήταν το σώμα και
το αίμα του Χριστού, αυτή θα ήταν απλά μια εορτή
ανάμνησης. Όμως, επειδή ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα
ενεργεί, μπορούμε να τελέσουμε την Αγία Κοινωνία
και να έχουμε την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό.
Επειδή έχουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αυτό
μπορεί να μας κάνει ένα νέο δημιούργημα. Μπορεί
να μας επιτρέψει να εισέλθουμε στην αιώνια κοινωΓι’ αυτό και είναι τόσο σημαντικό να ενισχύουμε την
νία με τον Θεό. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να έχουπίστη μας με τη δική μας προσωπική Αγία Σφράγιση
με μια εικόνα του – είμαστε ευγνώμονες με όλη μας
και να εργαζόμαστε με αυτή. Ναι, έχουμε τη Δωρεά
την καρδιά για τη δράση του Πνεύματος του Θεού.
του Αγίου Πνεύματος και με αυτή τη Δωρεά μπορώ
να πω «Αββά, Πατέρα μου, σε εμπιστεύομαι!» Εάν με Ερχόμαστε τώρα μαζί προς τον Θεό με αυτή την
φυλακίσουν, ευλογώ, εάν με καταδιώξουν υπομένω. επιθυμία: Κύριε, θα επιθυμούσα να συμβάλλω ακόμη
Ναι, θέλω να αγαπήσω περισσότερο και το μπορώ. περισσότερο στον αγαπήσει επίσης και ο πλησίον μου,
Ναι θέλω να χαίρομαι για το μέλλον, ναι, θέλω να τον Ιησού Χριστό. Κύριε, βοήθησέ με να συμβάλλω
είμαι ένα όργανο στα χέρια του Θεού. Εάν μπορούν έτσι ώστε η επόμενη γενιά να μπορεί επίσης να
να το δουν σε μας, εάν το κάνουμε πράξη, μπορούμε αναγνωρίζει και να ζήσει την αποτελεσματικότητα
να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της πίστης στην του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχω μια στρατηγική, ούτε
Αγία Σφράγιση των παιδιών και των νέων μας. Τότε, τους Αποστόλους Περιφερείας, για να ξέρω τι θα
θα μπορούν ξανά και ξανά να ζουν την αποτελεσμα- μπορούσε να γίνει στο μέλλον, έτσι ώστε όλοι οι νέοι
τικότητα της Δωρεάς του Αγίου Πνεύματος.
που έχουν κάνει την επικύρωσή τους να παραμένουν
πιστοί. Από ανθρώπινη άποψη δεν μπορούμε καν να
Μετά τη συμμετοχή των Αποστόλων Περιφερείας με
το σχεδιάσουμε. Μόνον ο Θεός το μπορεί, μπορεί να
τις παρεμβάσεις τους, ο Πρωταπόστολος εκφράστηκε:
διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι θα φτάσουν την πίστη
Θέλοντας τώρα να περάσουμε στην τέλεση της Αγίας
και να παραμένουν πιστοί.
Κοινωνίας, προετοιμαζόμαστε κάνοντας μια ενδοσκόπηση. Δεν πρόκειται για μια άσχημη ή κακή Εάν όλοι μας, μέσα σε αυτό τον μεγάλο κύκλο,
συνειδητοποίηση για οτιδήποτε στον καθένα. Το έχουμε την επιθυμία: Καλέ μας Θεέ, βοήθησέ μας, να
μόνο που κάνω είναι να θέσω το ερώτημα: Τι έκανες θέλουμε να κάνουμε ό, τι μπορούμε έτσι ώστε η
με τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε η επόμενη γενιά να κρατήσει αυτά που της έχεις δώσει,
Δωρεά αυτή να ανθίσει πλήρως; – Καλέ μου Θεέ, θα ο Θεός δεν μπορεί να προσπεράσει αυτό το αίτημα
μπορούσα να έχω κάνει κάτι καλύτερο, χορήγησέ χωρίς να του δώσει την πρέπουσα προσοχή! Ο Θεός
μου την χάρη σου, χορήγησέ μου τη δυνατότητα για θα μας βοηθήσει! Ας έχουμε αυτή την βούληση να το
ένα νέο ξεκίνημα!
κάνουμε!
Είμαι πεπεισμένος ότι όποιος παρουσιάζεται έτσι
μπροστά στον Κύριο θα ζήσει αυτή την χάρη και αυτό
το νέο ξεκίνημα. Η Αγία Κοινωνία είναι επίσης μια
εορτή ευγνωμοσύνης. Εκφράζουμε σήμερα αυτή την
ευγνωμοσύνη απέναντι στον Θεό, το Άγιο Πνεύμα!
Πάντοτε είναι λίγο πολύπλοκο να φανταστούμε το
Άγιο Πνεύμα. Είναι πιο εύκολο να φανταστούμε τον
Πατέρα. Ο Δημιουργός είναι πολύ συγκεκριμένος και
είναι εύκολο να φανταστούμε μια πατρική φιγούρα. Ο
Υιός του Θεού είναι πολύ συγκεκριμένος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μπορούμε πολύ εύκολα να
έχουμε μια εικόνα του. Πώς όμως μπορούμε να
φανταστούμε το Άγιο Πνεύμα; Πάντα χρειαζόμαστε
εικόνες.
Αναγνωρίζουμε τον Θεό στη δράση του. Και μπορούμε να αναγνωρίσουμε στην πληρότητά της, τη δράση
του Αγίου Πνεύματος. Στη δράση του Θεού, του
Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούμε να ακούμε παρά
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
Πιστεύουμε στην θεία υιοθεσία μας. Η
παρουσία της Δωρεάς του Αγίου
Πνεύματος μέσα μας είναι αναγνωρίσιμη
δια μέσου
■

της εμπιστοσύνης μας στον Θεό,

■

της πνευματικής μας ισορροπίας,

■

της γλώσσας μας και

■

της συμπόνιας μας.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
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Από την θλίψη στην παρηγοριά
σε τέσσερα στάδια
«Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη » – ποιος δεν το γνωρίζει αυτό; Ωστόσο,
υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί από την θλίψη στην παρηγοριά – και επί πλέον η βοήθεια
ενός συντρόφου ταξιδιώτη: μια οδηγία εφαρμογής σε τέσσερα στάδια, σύμφωνα με το
παράδειγμα του Ιησού. Επάνω στο θέμα αυτό βασίστηκε το κήρυγμα του προέδρου της
Εκκλησίας στις 2 Απριλίου στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή).
«Αρκετά συχνά συμβαίνει να είμαστε ταραγμένοι».
Αυτό το ξέρει επίσης και ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ
Σνάιντερ. «Ζούμε πόνους και ταλαιπωρίες με
διαφορετικούς τρόπους.» Ορισμένοι
πρέπει να
υποστούν την ασθένεια, τον θάνατο και το πένθος.
Άλλοι πάλι ζουν αδικίες, φοβούνται το μέλλον ή
μάχονται με τον Θεό. «Τότε ακολουθούμε το
παράδειγμα και το πρότυπο του Ιησού.»

Σημειώνοντας μια παύση
Μερικές ημέρες πριν τον θάνατό του, ο Ιησούς ήξερε
τι τον περίμενε. «Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη.»
Και έθεσε το ακόλουθο ερώτημα: «Και τι να πω;» –
«Δεν προσευχήθηκε αμέσως στον Θεό», εξήγησε ο
Πρωταπόστολος. «Χρειάστηκε χρόνο για να σκεφτεί.
Και άφησε το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει μέσα στην
καρδιά του.»
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«Αφιερώνουμε χρόνο στο να σκεφτούμε» πριν
προσευχηθούμε. «Είναι μια πηγή ευλογίας όταν
εισερχόμαστε μέσα στον εαυτό μας και έχουμε
διάλογο με το Άγιο Πνεύμα.» Επειδή: «Η καρδιά σου
ήδη γνωρίζει την απάντηση, εδώ και πολύ καιρό.
Άφησε επομένως, τελείως απλά, το Άγιο Πνεύμα να
ενεργήσει.»

Ακούγοντας
«Πατέρα, απελευθέρωσέ με από αυτή την ώρα!» Ως
Υιός του Θεού, ο Ιησού μπορούσε εύκολα να καλέσει
ολόκληρες στρατιές αγγέλων για να τον προστατεύσουν και να τον σώσουν. Αντί γι’ αυτό, θυμήθηκε:
«Αλλά ακριβώς γι’ αυτό έφτασα μέχρι αυτή την ώρα.»
Το Άγιο Πνεύμα μας λέει: «Θυμήσου το σχέδιο σωτηρίας του Θεού. – Θυμήσου ότι έχεις μια αποστολή
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
Ιωάννης 12 : 27-28

«Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη· και
τι να πω; Πατέρα, σώσε με από τούτη
την ώρα. Αλλά, γι' αυτό ήρθα σε τούτη
την ώρα. 28 Πατέρα, δόξασε το δικό
σου όνομα. Μια φωνή, λοιπόν, ήρθε
από τον ουρανό: Και δόξασα, και θα
δοξάσω ξανά. »

30 000 πιστοί συμμετείχαν στην θεία λειτουργία στην Αργεντινή,
την Χιλή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη

να εκπληρώσεις. – Η αποστολή σου συνίσταται στο
να αποκαλύψεις τη δόξα του Θεού σήμερα, σε αυτό
τον κόσμο. Η αποστολή σου συνίσταται στο να
δείξει στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς είναι παρών.»

Όταν μας συμβαίνει να είμαστε θλιμμένοι,
αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να δράσει μέσα μας.
Ο Θεός εισακούει τις προσευχές που είναι
πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα, αποκαλύπτοντας
σε μας τη δόξα του και δίνοντάς μας τη δύναμη
να τον υπακούμε.

Βιώνοντας την εμπειρία

Κατανοώντας

«Και μια φωνή ήλθε από τον ουρανό.» Η απάντηση
του Θεού δεν καθυστερεί να έλθει. «Έχουμε αυτή
την υπόσχεση από τον Θεό: Θα βιώσεις την εμπειρία
της δόξα μου», μας είπε ο Πρωταπόστολος. Αυτό
γίνεται αντιληπτό, ήδη από σήμερα: «Μπορούμε να
βιώσουμε αυτή την εμπειρία κατά την διάρκεια της
θείας λειτουργίας, όταν τελείται η Αγία Κοινωνία,
Τότε η προσευχή αλλάζει: «Πατέρα, δόξασε το όταν ζούμε τη στενή κοινωνία με τον Θεό. Και όλα
αυτά είναι η πρόγευση της αιώνιας δόξας.»
όνομά σου!» Είναι αυτό που λέει ο Ιησούς.
«Τότε αναγνωρίζουμε: το σχέδιο σωτηρίας του Θεού
είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που αισθάνομαι
σήμερα.» Επειδή: «Εάν το σχέδιο του Θεού
πραγματοποιηθεί, όλα θα έχουν επιλυθεί.» Θα μας
οδηγήσει στην αιώνια δόξα. «Αυτή δεν είναι η
μεγαλύτερη επιθυμία μας;»
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■ Φωτό: Ν.Ε. Νότιας Αφρικής

Ο Πρωταπόστολος συνοδευόταν από τον Απόστολο Περιφερείας Τζον Λ.
Κρίελ, καθώς και από 16 Αποστόλους, μεταξύ των οποίων ήταν επίσης και
ο Απόστολος Πάτρικ Λιβακάλα, ο οποίος χειροτονήθηκε κατά την διάρκεια
αυτής της θείας λειτουργίας

Μεγαλύτερο από οτιδήποτε
μπορούμε να φανταστούμε
Ακόμη και μέσα στις ανησυχίες και στους πόνους: Υπάρχουν πολλές αιτίες για να
υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Πραγματικά; Και πώς μπορούμε να
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση στην πράξη; Ακολουθούν
μερικά αποσπάσματα από μια θεία λειτουργία του Πρωταποστόλου.
Με αυτά είναι περίπου, πρόταση την πρόταση, που
ανάλυσε ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ τον
μακρύ λόγο με τον οποίο υπηρέτησε, έχοντάς τον ως
βάση για την θεία λειτουργία στις 26 Φεβρουαρίου
2017, την οποία τέλεσε στο Ντέρμπαν (Νότια
Αφρική).

Ο Θεός οικοδομεί
Ιερουσαλήμ – «Είναι ο τόπος όπου ο Θεός θέλει να
σώσει τους αμαρτωλούς», δηλαδή, από μια χριστιανική άποψη, η Εκκλησία του Χριστού: Η γέννησή του
και η ανάπτυξή του μπορούν να εξηγηθούν ως μια
ιστορία ανθρώπινης οργάνωσης. Ωστόσο: «Έχουμε
αυτή την γνώση: Δεν πρόκειται για το έργο ενός
ανθρώπου. Πρόκειται για το έργο του Θεού.» Με τη
δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αδύναμοι άνθρωποι
προετοιμάζουν άλλους αδύναμους ανθρώπους για
την αιώνια κοινωνία με τον Κύριο. «Αυτή είναι η
δόξα του Θεού μέσα στο Έργο του. Και εάν τον βλέπουμε έτσι, τότε μπορούμε να πούμε: «Υμνείτε τον
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Κύριο!» Είναι επειδή: «Θεωρούμε την Εκκλησία ως
το Έργο του Θεού.»

Ο Θεός συγκεντρώνει τους εξόριστους
Για να μπορούν να σωθούν οι άνθρωποι, οφείλουν να
αποτελούν μέρος της Εκκλησίας. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται
ορισμένες αξίες. Η Εκκλησία είναι το σώμα του
Χριστού, τα μέλη του οποίου είναι σταθερά
συνδεδεμένα μεταξύ τους. «Η ενότητα της
Εκκλησίας δεν είναι μόνο ένα σύμφωνο μη
επιθετικότητας», υπογράμμισε ο διεθνής Πρόεδρος
της Εκκλησίας, μιλώντας για την ανάπτυξη της
κοινότητας στην φύση του Χριστού: «Όσο
περισσότερο ο καθένας από εμάς προσεγγίζει τον
Ιησού Χριστό, τόσο περισσότερο θα είναι ισχυρή η
ενότητά μας.» Και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της
θείας δράσης: «Αινείτε τον Κύριο για την εργασία
του Αγίου Πνεύματος που μας επιτρέπει να
επιτύχουμε την ενότητα στον Χριστό.»
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2090 πιστοί συγκεντρώθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο της Γκρέυβιλ και
περίπου 128 000 άλλοι έζησαν την θεία λειτουργία με βιντεομετάδοση στις
κοινότητες

Ο Θεός θεραπεύει εκείνους που έχουν
ραγισμένη καρδιά
«Η καρδιά μου ραγίζει όταν μαθαίνω για όλες αυτές
τις δοκιμασίες που οφείλουν να περάσουν ορισμένα
παιδιά του Θεού.» Μερικές φορές είναι μόνον οδυνηρό να ακούμε να μιλούν γι’ αυτές. «Και αν κοιτάξουμε πέρα από τον κύκλο μας, μέσα στον κόσμο και
μέσα στους τομείς της άλλης όχθης ... κάποιες φορές
είναι τελείως απλά, φριχτό.» Και όμως: «Ο Θεός
είναι ικανός να τους παρηγορήσει όλους. Είναι
ικανός, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, να τους
κάνει όλους να ζήσουν την αγάπη του», εκφράστηκε
ο Πρωταπόστολος. «Δοξάζετε τον Κύριο. Η αγάπη
του είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να παρηγορήσει
όλους τους ανθρώπους, ότι και αν έχουν βιώσει.»

Ο Θεός επουλώνει τις πληγές

κάθε ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία απ’ ότι όλη η
δημιουργία», εξήγησε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ.
«Ξέρει τα πάντα σχετικά με την κάθε ψυχή και αγαπά
την κάθε μία από αυτές». «Έχουμε τόσους λόγους
και αιτίες να υμνούμε την δόξα του Θεού και την
αγάπη και την χάρη του Ιησού Χριστού», ήταν το
συμπέρασμά του. «Να εμπιστεύεστε τον Θεό. Είναι
πολύ μεγαλύτερος από οτιδήποτε μπορείτε να
φανταστείτε».

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
Ψαλμός 147 : 1-4

«Η αμαρτία είναι σαν ένα βέλος», που βρίσκει το
στόχο του και πληγώνει. «Κατόπιν έρχεται ο Θεός και
θεραπεύει αυτές τις ψυχές» – με την χάρη του. Συχνά
ωστόσο, κάτι παραμένει: μια ουλή. «Δεν είναι πλέον
επικίνδυνη, αλλά όταν η ουλή πιέζεται, τότε αυτό
είναι οδυνηρό.» «Ο Θεός συγχώρησε, αλλά ο αμαρτωλός οφείλει να διαχειριστεί τις συνέπειες των πράξεών του», εκφράστηκε ο πρόεδρος της Εκκλησίας,
εξηγώντας την εικόνα της ουλής. Ταυτόχρονα: «Δεν
είναι δικό μας καθήκον να πιέζουμε την ουλή του
αμαρτωλού με το δάκτυλό μας και να την επισημαίνουμε κάνοντας τον αμαρτωλό να υποφέρει.» Ο Θεός
επιθυμεί την θεραπεία του. «Οι αμαρτωλοί χρειάζονται να τους αφήνουμε να αισθάνονται την αγάπη του
Ιησού Χριστού – αυτή είναι η αποστολή μας.» Και
αυτό επίσης είναι μια μορφή επαίνου στον Θεό.

Ο Θεός μετράει και δίνει ονόματα
«Ο Θεός γνωρίζει όλες τις ψυχές. Και στα μάτια του,
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«Αινείτε τον Κύριο· επειδή, είναι καλό να
ψάλλουμε στον Θεό μας· επειδή, είναι
τερπνό, η αίνεση πρέπουσα.
Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ· θα
συγκεντρώσει τους διασπαρμένους τού
Ισραήλ.
Γιατρεύει τους συντριμμένους στην
καρδιά, και δένει τις πληγές τους.
Απαριθμεί τα πλήθη των άστρων· καλεί
τα πάντα με το όνομά τους. »
Αινούμε τον Θεό για τη σωτηρία που μας
προσφέρει. Υμνούμε και γιορτάζουμε τον Θεό
διακηρύσσοντας την αγάπη του και την χάρη του,
συγχωρώντας τον πλησίον μας και
προσευχόμενοι για τη σωτηρία του.

community 04/2017 ΣΕ

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

■ Φωτό: Ν.Ε. Ινδονησίας

Το βράδυ του Σαββάτου 20 Μαΐου 2017, 200 μέλη της χορωδίας και
μουσικοί ενθουσίασαν κοινό της αίθουσας με τις ερμηνείες τους, σε ένα
κονσέρτο που πραγματοποιήθηκε στην Εκκλησία του Ντεπόκ

Δεν υπάρχει απεργία ζήλου
Είμαι έτοιμος, υποστηρίζω, δίνω … Η υπηρεσία προς τον πλησίον, διαθέτει πολλές όψεις.
Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ προτρέπει να διαθέτουμε τις υπάρχουσες δωρεές
στην υπηρεσία του πλησίον και να μη σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας.
Στις 21 Μαΐου 2017, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ
Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στην μεγάλη
εκκλησία του Ντεπόκ Τσερτς (Ινδονησία). Σε αυτή
συμμετείχαν 10 000 αδελφοί και αδελφές, επί τόπου
και στις 128 κοινότητες της χώρας.

Οι χριστιανοί καλούνται να υπηρετούν
τον πλησίον τους …
Η Επιστολή του Πέτρου απευθύνεται στους
χριστιανούς που είναι αντιμέτωποι με την εχθρότητα
της ειδωλολατρικής κοινωνίας. Ο συντάκτης της Επι-
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Στολής αυτής τους προτρέπει να κρατήσουν την
πίστη τους και να αλληλοϋποστηρίζονται. Τα λόγια
του εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, δήλωσε ο
Πρωταπόστολος. Οι πειρασμοί εξακολουθούν να
είναι γνωστοί, ακόμη και τώρα. Αποτελεί καθήκον
των πιστών να θέτουν στην υπηρεσία του πλησίον τις
δωρεές που έχουν λάβει με την χάρη του Θεού.
… με τη δωρεά της πίστης. «Έχουμε την χάρη να
μπορούμε να πιστεύουμε στον Θεό. Είναι χάρη να
ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού,
ο οποίος είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό Σωτήρας,
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Κατά τον μήνα Μάιο ο Πρωταπόστολος
Σνάιντερ πραγματοποίησε μια επίσκεψη στους
αδελφούς και τις αδελφές στη Νοτιοανατολική
Ασία. Στο ταξίδι του αυτό, τέλεσε θείες
λειτουργίες στο Τίλλινγκ (Φιλιππίνες), στο
Λαμπούνγκ της Σουμάτρας (Ινδονησία) και στο
Ντεπόκ της Τζακάρτα (Ινδονησία)

για τη σωτηρία μας.» Είναι πλέον σημαντικό να
προστρέχουμε σε αυτή την πίστη. Ο καλύτερος τρόπος για να μιλήσει κάποιος για την πίστη του, είναι
να επιστήσει την προσοχή του πλησίον του στο γεγονός ότι «Ο Ιησούς Χριστός επιθυμεί να μας βοηθήσει
να ξεπεράσουμε τις αμαρτίες μας και μας συγχωρεί.»
… με τη δωρεά της αγάπης. «Η αγάπη για τον Θεό
μας βοηθά να ξεπερνούμε τις δυσκολίες και τις
δοκιμασίες ακόμη και αν οφείλουμε να υποφέρουμε
ως χριστιανοί.» Ωστόσο, η αγάπη αυτή μας επιτρέπει
επίσης να εκφράζουμε την αγάπη μας για τον αδελφό
μας και την αδελφή μας. «Χρησιμοποιούμε την
αγάπη του Θεού για να ενισχύουμε την ενότητα
στους κόλπους του λαού του Θεού.»
... με τη δωρεά της χάρης. «Και όσο περισσότερο
γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό, τόσο περισσότερο
αντιλαμβανόμαστε μέχρι ποιο σημείο χρειαζόμαστε
την χάρη, για να είμαστε σε κοινωνία μαζί του». Και
αυτό επίσης επηρεάζει τις σχέσεις μας με τον πλησίον
μας: «Είναι επειδή αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη
για τη συγχώρηση των αμαρτιών μου, που δεν μου
είναι πλέον δύσκολο να συγχωρήσω επίσης και τον
πλησίον μου. Δεν είναι μόνο μια προϋπόθεση:
οφείλεις να συγχωρήσεις για να συγχωρηθείς κι εσύ
με τη σειρά σου. Όχι, αυτό γίνεται μια ανάγκη, μια
επιθυμία για την ψυχή μας!»
… με τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός. «Και ρεί να εκπληρώνει το έργο της και οι Απόστολοι την
βέβαια, έχουμε λάβει επίσης πολλές άλλες δωρεές». Ο αποστολή τους.
Πρωταπόστολος ζήτησε ακριβώς, να χρησιμοποιούμε
αυτά τα προσωπικά μας ταλέντα: «Ας χρησιμοποιούμε
αυτές τις δεξιότητες για τη δόξα του θεού και για την
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ευλογία της κοινότητας.» – Και όλοι μας διαθέτουμε
τουλάχιστον μια δεξιότητα για την οποία, ο Πρωταπόστολος είναι πεπεισμένος: την καλή προσευχή.
Α’ Πέτρου 4 : 10 :
«Ξέρουμε ότι κατ’ αρχήν οφείλουμε να προσευχόμαστε για τη σωτηρία. Οφείλουμε να προσευχόμαστε
«Κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμα
για τον ουρανό, πριν αρχίσουμε να προσευχόμαστε
που πήρε, υπηρετείτε ο ένας τον άλλον
για τη γη».
… με τις υλικές δωρεές. «Το κάθε τι που διαθέτουμε
στην επίγεια ζωή μας, το θεωρούμε ως ένα δώρο της
χάρης του Θεού. Είναι μια χάρη να έχουμε κάποιους
πόρους, να έχουμε χρήματα.» Και αναφερόμενος
στον λόγο από την Αγία Γραφή, ο Πρωταπόστολος
εξήγησε: «Να είστε δεκτικοί μεταξύ σας χωρίς να
δυσανασχετείτε.» Αυτό σημαίνει επίσης ότι κάποιες
από τις προσφορές μπορούν να χρησιμοποιούνται
εκτός της κοινότητας, έτσι ώστε η Εκκλησία να μπο-
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σύμφωνα μ' αυτό. »

Ευχαριστούμε τον Θεό για τις δωρεές του χάρης,
ομολογώντας την πίστη μας, αγαπώντας τον
πλησίον μας, συγχωρώντας τον όταν μας
πληγώνει, θέτοντας τις δωρεές μας στην
υπηρεσία του και μαρτυρώντας του την
γενναιοδωρία μας.

community 04/2017 ΧΩΡΟΣ
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Η χαμένη δραχμή
(Λουκάς 15:8-10)
Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι
είναι θυμωμένοι με τον Ιησού,
επειδή βρίσκεται σε επαφή και
κοινωνία με τελώνες και άλλους
αμαρτωλούς. Φτάνει στο
σημείο μέχρι και να τρώει μαζί
τους, ενώ είναι ακάθαρτοι
σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο.
Ο Ιησούς δίνει συνέχεια στις
επιπλήξεις των γραμματέων και
των Φαρισαίων, με τη διήγηση
κάποιων παραβολών. Μια από
αυτές είναι η παραβολή της
χαμένης δραχμής.

«Μια γυναίκα που διαθέτει δέκα
ασημένιες δραχμές, χάνει την μία
από αυτές. Αυτό της προκαλεί
μεγάλη θλίψη. Τι θα κάνει
λοιπόν;» – Οι γραμματείς και οι
Φαρισαίοι ακούν προσεκτικά. –
Ο Ιησούς συνεχίζει: «Δεν θα
ανάψει μια λάμπα, για να
σαρώσει το σπίτι και να
αναζητήσει προσεκτικά μέχρι να
ξαναβρεί την χαμένη δραχμή;» –
Οι ακροατές παρακολουθούν
σιωπηλοί.
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Θα έκαναν το ίδιο πράγμα.
Αλλά η ιστορία συνεχίζεται:
«Τη στιγμή που η γυναίκα
ξαναβρίσκει τη δραχμή, καλεί τις
γειτόνισσες και τις φίλες της
λέγοντας: Χαρείτε μαζί μου, επειδή
βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει».
Ο Ιησούς απευθύνεται προς τους
γραμματείς και τους Φαρισαίους,
λέγοντας: «Με τον ίδιο τρόπο, οι
άγγελοι χαίρονται για ένα μόνο
αμαρτωλό που μετανοεί».
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Τα νομίσματα στην Παλαιστίνη άρχισαν να
υπάρχουν τον όγδοο αιώνα πριν από την
γέννηση του Ιησού Χριστού. Η αξία τους
εξαρτάται από το βάρος τους και από το
μέταλλο με το οποίο κατασκευάζονται.
Στην αρχή του έκτου αιώνα πριν τον Ιησού
Χριστό βρίσκουμε νομίσματα που επάνω τους
έχουν χαραγμένη μια καθορισμένη αξία. Την
εποχή του Ιησού, στο Ισραήλ, οι αγοραπωλησίες είναι δυνατές με την χρήση τριών διαφορετικών νομισμάτων. Καθώς η Παλαιστίνη
αποτελεί μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορία,
βρίσκονται εκεί ρωμαϊκά νομίσματα, όπως για
παράδειγμα το δηνάριο. Είναι το χρήμα του
αυτοκράτορα, η μορφή του οποίου είναι χαραγμένη επάνω στα νομίσματα. Ωστόσο η Παλαιστίνη αποτελεί επίσης τμήμα της επαρχίας
της Συρίας, το επαρχιακό νόμισμα της οποίας
ισχύει, όπως και η ελληνική δραχμή και ο
στατήρας της Τύρου. Ο φόρος του ναού πληρώνεται με αυτό το νόμισμα. Το μόνο εβραϊκό
νόμισμα που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη
είναι το λεπτό (υποδιαίρεση της δραχμής),
που είναι και η πιο μικρή νομισματική μονάδα.

■ Πηγή: Περιοδικό « Wir Kinder», τεύχος 07/2017 ; iΖωγραφικά θέματα: Mirella Fortunato
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Ξέρετε ότι διαθέτουμε το
δικό μας Αιθιοπικό
Ημερολόγιο; Το δικό μας
έτος έχει 13 μήνες.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Στο σπίτι της Σάρον, στη
Ντίρε Ντάβα (Αιθιοπία)
Ονομάζομαι Σάρον, είμαι ένδεκα ετών και κατοικώ
στην πόλη Ντίρε Ντάβα. Αυτή βρίσκεται περίπου.
500 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της
Αιθιοπίας, πράγμα που σημαίνει περίπου δέκα
ώρες δρόμο με το αυτοκίνητο.
Οι πόλεις βρίσκονται περίπου στην ίδια
ευθεία του χάρτη, αλλά η Ντίρε Ντάβα
βρίσκεται λίγο πιο δεξιά στον χάρτη, με
κατεύθυνση προς την θάλασσα, κοντά
στα σύνορα με τη Σομαλία. Κατοικώ με
την οικογένειά μου σε ένα μικρό σπίτι
που νοικιάζουμε.
Εκτός από το Λεζότο, η Αιθιοπία είναι η περισσότερο ορεινή χώρα της Αφρικής. Περισσότερο
από το μισό της χώρας βρίσκεται σε υψόμετρο
πάνω από 1 200 μέτρα. Ενώ στα πεδινά το
κλίμα είναι ζεστό και ξηρό, στα βουνά, στα
βουνά μπορεί ακόμη και να χιονίζει. Τα Όρη
Σιμιέν, στα βόρεια της χώρας, αποτελούν ένα
εθνικό πάρκο, όπου μπορούμε να δούμε
κυρίως, λεοπαρδάλεις, μπαμπουίνους και
Ύαινες με κηλίδες. Αγαπώ πολύ τα ζώα
και αγαπώ την χώρα μου και τους
ανθρώπους που κατοικούν σε
αυτήν. Για να παραμένω καθημερινά ενημερωμένη, βλέπω ειδήσεις στην τηλεόραση και διαβάζω
εφημερίδα. Γνωρίζω την ιστορία
της Αιθιοπίας και ανυπομονώ
να ανακαλύψω σε ποια κατεύθυνση θα αναπτυχθεί στο
μέλλον η χωρα μου.
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Η φωτογραφία αυτή είναι στην τάξη του σχολείου
μου. Σε αυτήν δεν βλέπετε όλους τους συμμαθητές
μου, επειδή στην τάξη μου είμαστε περίπου 45
μαθητές. Πηγαίνω στην έκτη τάξη, έχω τις ευκολίες
και τις εγκαταστάσεις για να μαθαίνω. Για να πάω
όμως στο σχολείο, πρέπει να περπατήσω τρία
χιλιόμετρα. Στην Αιθιοπία πολλοί μαθητές
πρέπει να διασχίσουν μεγαλύτερες αποστάσεις, ιδιαίτερα στα
υψίπεδα. Τελικά ίσως να είναι αυτή η αιτία που πολλοί ικανοί
δρομείς προέρχονται από την χώρα μου – και έχουν κερδίσει
συνολικά 53 ολυμπιακά μετάλλια.

Συναντώ τους φίλους μου για να παίξουμε
κοντά στο σπίτι μου. Μου αρέσει να παίζω
ποδόσφαιρο, αλλά και παιχνίδια στον
υπολογιστή. Η καλύτερη φίλη μου ονομάζεται
Μαχαντέρ: είναι έξυπνη και πολύ αξιαγάπητη,
είναι πολύ ήρεμη, αλλά γελάει πολύ. Πηγαίνει
στην έκτη τάξη όπως κι εγώ.

Μου αρέσει η μουσική και μαθαίνω γρήγορα τα
νέα τραγούδια. Αυτά που προτιμώ, είναι οι
ύμνοι της Εκκλησίας μας. Εδώ, με βλέπετε
ανάμεσα σε δύο φίλες της παιδικής χορωδίας.
Θα επιθυμούσα να μάθω να παίζω ένα
μουσικό όργανο, για παράδειγμα, αρμόνιο.
Η οικογένειά μου: Ο πατέρας μου ονομάζεται
Γίρμα και είναι σαράντα ετών. Στην κοινότητά
μας είναι ευαγγελιστής και καθοδηγητής
κοινότητας. Η μητέρα μου ονομάζεται Κίντιστ,
εργάζεται στο εμπόριο. Επειδή είμαι
μοναχοπαίδι, η οικογένειά μου με φροντίζει
ιδιαίτερα καλά και με βοηθά κάθε φορά που
χρειάζομαι την υποστήριξή της. Είμαι
ευτυχισμένη που έχω τους γονείς
μου. Είθε ο Θεός να τους
ευλογεί και να τους χορηγεί
μακροζωία.
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■ Πγή: Περιοδικό «Wir Kinder» -Τεύχος 07/2017 - Φωτογραφίες Fotolia.com : Wollwerth Imagery, alekosa, Adrian, simoneemanphoto, wiw, Bernd Jürgens,
privé

Μπορούμε να πούμε ότι αυτό έχει σχέση με υγιεινή διατροφή;
Από την πλευρά μου, θα μπορούσαν να τρώω συνεχώς,
σπαγγέτι με σάλτσα μπολονέζ και φρούτα.

■ Φωτό: Oliver Rütten
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Η αληθινή παρηγοριά: Η πίστη
περισσότερο από τα σημάδια
Η αντίληψή μας σχετικά με το σύμπαν των εκλιπόντων
αποτελεί μέρους του πλούτου της Νεοαποστολικής
Εκκλησίας. Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ δεν
αφήνει καμιά αμφιβολία επάνω σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά,
μας προτρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό με
προσοχή και διαύγεια πνεύματος.
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«Πρόσφατα, ένοιωσα μεγάλη διαβάζοντας ότι όλο και
περισσότεροι χριστιανοί ισχυρίζονται ότι πιστεύουν
στον Ιησού Χριστό, αλλά όχι και στη ζωή στην άλλη
όχθη. Άλλοι πάλι σκέπτονται ότι η λήψη των μυστηρίων εξαρτάται από την παρουσία του σώματος· σύμφωνα με αυτούς, η ψυχή που αποχωρίζεται το σώμα
δεν μπορεί πλέον, παρά να περιμένει την ανάσταση
των νεκρών. Στην τελική Κρίση, οι αναστημένοι
νεκροί τότε, στο μέτρο που αυτοί θα γίνουν αποδεκτοί από τον Θεό, θα εισέλθουν στην βασιλεία του.
Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος επιβιώνει μετά τον
φυσικό του θάνατο: η ψυχή του και το πνεύμα του
δεν πεθαίνουν, επομένως η προσωπικότητά του
επιβιώνει. Στους τομείς της άλλης όχθης, ο άνθρωπος
μπορεί να επιλέξει να είναι μαζί με τον Θεό ή έναντίον του. Είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία της απόφασης που του ανοίγει την πρόσβαση στα μυστήρια,
ακόμη και αν το σώμα δεν είναι πλέον παρόν.
Μόνον ο Θεός γνωρίζει τις ψυχές που έχουν την απαραίτητη πίστη για να λάβουν τις πράξεις σωτηρίας.
Τότε οι ψυχές αυτές βαπτίζονται ή λαμβάνουν την
Αγία Σφράγιση κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας υπέρ των εκλιπόντων. Δεν μπορούμε να τις σώσουμε με τις προσευχές μας – μόνο ο Ιησούς το μπορεί –, αλλά μπορούμε να τους δώσουμε μαρτυρία της
αγάπης μας. Οι προσευχές μας είναι οι αγορεύσεις
που απευθύνονται στον Θεό, ο οποίος τις προσκαλεί.

Ας είμαστε συνετοί, προσεκτικοί και διαυγείς σε ότι
αφορά το σύμπαν των εκλιπόντων. Ορισμένοι
αδελφοί και αδελφές διηγούνται μερικές φορές
όνειρα ή ιστορίες που αφορούν την άλλη όχθη.
Τέτοιες εμπειρίες αποτελούν αποκλειστικά μέρος
προσωπικών βιωμάτων που αφορούν ένα πρόσωπο
και δεν μπορούν να γενικεύονται. Αυτές επομένως
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανυψωθούν σε
επίπεδο άυλης αλήθειας. Και ιδού ένα παράδειγμα:
Πρόσφατα, δύο πρόσωπα από διαφορετικές περιοχές,
μου διηγήθηκαν ότι είχαν «δει» την ίδια γνωστή
προσωπικότητα που είχε ήδη πεθάνει. Στο πρώτο από
τα δύο πρόσωπα, η προσωπικότητα αυτή είχε δώσει
μαρτυρία της χαράς της επειδή είχε σωθεί· στο
δεύτερο, λίγες εβδομάδες αργότερα, είπε ότι
χρειαζόταν επειγόντως βοήθεια … Ποιον πρέπει να
πιστέψουμε εδώ;
Μπορώ να καταλάβω ότι ο ένας ή ο άλλος χρειάζεται
μια διαβεβαίωση σχετικά με την μοίρα των εκλιπόντων που ήταν κοντά του, παρ’ όλα αυτά δεν πιστεύω
ότι αυτά τα «σημάδια» θα ήταν η καλύτερη πηγή
παρηγοριάς που υπάρχει. Η αληθινή παρηγοριά προέρχεται από την πίστη στην αγάπη του Θεού και την
εμπιστοσύνη που απορρέει από αυτήν. Αποστολή μας
είναι να μοιραζόμαστε τον πόνο εκείνων που δοκιμάζονται, να προσευχόμαστε μαζί τους και να ενισχύουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη τους στον Θεό».

Η αντίληψή μας για το σύμπαν
των εκλιπόντων – τα θεμέλια
Η Νεοαποστολική πίστη σε ότι σχετίζεται με τους εκλιπόντες, διαφοροποιείται από όλους
τους άλλους χριστιανούς. Που οφείλεται αυτό; Και πώς δικαιολογείται; – Ακολουθούν
ορισμένες εξηγήσει που αφορούν τη διδασκαλία του σύμπαντος των εκλιπόντων.
Το «σύμπαν των εκλιπόντων» περιλαμβάνει όλα όσα
σχετίζονται με τους νεκρούς. Με τη στενή έννοια, η
έκφραση αυτή περιγράφει την πρακτική μας που
συνίσταται, όχι μόνο στην παρέμβαση υπέρ των
εκλιπόντων μέσα στις προσευχές μας αλλά επίσης
και στην χορήγηση των μυστηρίων σε αυτές,
διαμέσου των Αποστόλων. Απαραίτητη προϋπόθεση
για όλα αυτά είναι η πίστη στη ζωή μετά τον θάνατο.
Η αθανασία της ψυχής αποτελεί μέρος από τις
θεμελιώδεις βεβαιότητες της πίστης μας.
Σε αυτά εξάλλου προστίθεται η αντίληψη σύμφωνα με
την οποία, η κατάσταση των ψυχών στην άλλη όχθη
έχει την πιθανότητα, ως ζήτημα αρχής, να αλλάξει
και κατά συνέπεια, η σωτηρία μπορεί επίσης να απόκτηθεί και μετά τον φυσικό θάνατο. Η βεβαιότητα
21

αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις του Ευαγγελίου
που επιβεβαιώνει ότι η σχέση του Θεού με τον
άνθρωπο δεν διακόπτεται με τον θάνατο αυτού του
τελευταίου.
Η Κατήχηση λέει σχετικά με το θέμα αυτό: «Οι
Νεοαποστολικοί χριστιανοί κάνουν προσευχές
μεσιτείας υπέρ των εκλιπόντων: προσεύχονται στον
Κύριο να σώσει τις ψυχές της άλλης όχθης που
βρίσκονται εκεί φυλακισμένες». (σημείο 9.6.1).

Ο θάνατος ενός αβάπτιστου παιδιού
Ο Απόστολος Φρίντριχ Βίλχελμ Σβάρτς (1815-1895)
ήταν ο πρώτος που έκανε πράξη τη διαχείριση των
μυστηρίων προς ζωντανούς, στην θέση και αντί των
εκλιπόντων. Μια συγκεκριμένη περίπτωση που συνέ-
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βη στην κοινότητα του Άμστερνταμ, την εποχή
εκείνη, αποτέλεσε την ενεργοποίησή της. Εκεί το
1872, ένα παιδί πέθανε προτού να λάβει το βάπτισμα
(ή είχε γεννηθεί νεκρό) και οι γονείς του αναρωτιόντουσαν σχετικά με τη σωτηρία του. Τότε λοιπόν
τέθηκε το ερώτημα, αν ήταν δυνατόν και με ποιο
τρόπο, να χορηγηθούν τα μυστήρια στο παιδί αυτό.
Ο Απόστολος Σβαρτς, στον οποίο είχε τεθεί το
ερώτημα, μελετούσε ήδη από καιρό το απόσπασμα
από την Α’ Κορινθίους 15:29. Ανέφερε αργότερα ότι
η αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερης και ξεχωριστής
περίπτωσης του είχε επιτρέψει να καταλάβει το
νόημα αυτού του μυστηριώδους στίχου από την
πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους.
Από τότε, το απόσπασμα αυτό από την Α’ προς
Κορινθίους 15:29 αποτελεί μέρος των βιβλικών
επιχειρημάτων που επικαλούνται υπέρ της χορήγησης
του βαπτίσματος και της Αγίας Σφράγισης στους
εκλιπόντες. Στην αρχή της όγδοης δεκαετίας του 19ου
αιώνα, χορηγήθηκε επίσης στους εκλιπόντες και η
Αγία Κοινωνία.

με αυτή την πρακτική. Στόχος του επομένως δεν
είναι να δικαιολογήσει την λήψη των μυστηρίων
στην θέση και αντί των εκλιπόντων. Είναι προφανές
ωστόσο, ότι εδώ μοιάζει περισσότερο να είναι μια
κοινή πρακτική, που δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα
απολύτως. Ο Παύλος γράφει (Α’ Κορινθίους 15:29) :
«Επειδή, τι θα κάνουν αυτοί που βαπτίζονται υπέρ
των νεκρών; Αν πραγματικά οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών;»
Η πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, που γράφτηκε
πιθανότατα περίπου το 54 μ. Χ., αποτελεί την αρχαιότερη ερμηνεία σχετικά με την πρακτική αυτή. Το
δεύτερο απόσπασμα σχετικά με το θέμα αυτό,
γράφτηκε πολύ αργότερα και βρίσκεται στην πρώτη
επιστολή του Πέτρου, της οποίας η σύνταξη ανάγεται
χωρίς αμφιβολία στο 90 μ. Χ. Στην Α’ Πέτρου 3:19
και μετά, δεν υπάρχει παρ’ όλα αυτά μια απόδειξη
για την λήψη των μυστηρίων από τους εκλιπόντες·
υπάρχει εκεί μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Ιησούς
Χριστός «κατήλθε στα κατώτατα», όπως αναφέρεται
στο Σύμβολο των Αποστόλων: « ... όπου πορεύτηκε,
κήρυξε και προς τα πνεύματα που ήσαν στη φυλακή,
τα οποία κάποτε απείθησαν, όταν η μακροθυμία τού
Θεού, στις ημέρες τού Νώε, τους πρόσμενε, καθώς
κατασκευαζόταν η κιβωτός, στην οποία διασώθηκαν
από το νερό λίγες (δηλαδή, οκτώ) ψυχές». Το
απόσπασμα από την Α’ Πέτρου 4:6 παραπέμπει για
μια φορά ακόμη σε αυτό το γεγονός, λέγοντας ότι
«κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς».

Είναι με την βοήθεια οραμάτων και προφητικών
σημείων που γινόταν κατ’ αρχήν γνωστή η
ταυτότητα των εκλιπόντων που επρόκειτο να
βαπτιστούν ή να λάβουν την Αγία Σφράγιση. Μέχρι
τη δεκαετία του είκοσι, κατά τον 20ο αιώνα, μόνον οι
αναφερόμενοι ονομαστικά εκλιπόντες, λάμβαναν το
βάπτισμα και την Αγία Σφράγιση. Στη συνέχεια
δόθηκε ένα τέλος στη συνήθεια αυτή επειδή κανείς
δεν μπορεί να ξέρει σε ποιον ο Θεός παραχωρεί το Είναι κυρίως το απόσπασμα από την πρώτη Επιστολή
προς Κορινθίους που έδωσε έδαφος για πολλές
βάπτισμα ή την Αγία Σφράγιση στην άλλη όχθη.
σκέψεις. Κάποιοι ερμηνευτές υπέθεσαν ότι αυτό το
Αρχικά, η θεία λειτουργία υπέρ των εκλιπόντων, βάπτισμα για τους νεκρούς ήταν μια πρακτική, που
λάμβανε χώρα τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ήταν σε χρήση στο περιθώριο της χριστιανικής
(26 Δεκεμβρίου). Το 1954, ο Πρωταπόστολος Μπί- κοινότητας. Ένα πιο πρόσφατο σχόλιο της πρώτης
σοφ έδωσε την εντολή η Αγία Κοινωνία να καθίστα- Επιστολής προς Κορινθίους βλέπει τα πράγματα με
ται προσιτή στους εκλιπόντες όλες τις Κυριακές. άλλο μάτι και δηλώνει ότι το «βάπτισμα για τους
Από τότε, οι θείες λειτουργίες υπέρ των εκλιπόντων νεκρούς που ήταν πράξη στην Εκκλησία της Κορίνπραγματοποιούνται επιπλέον τρεις φορές τον χρόνο, θου (και μάλιστα πέρα από τις άλλες κοινότητες του
κατά την διάρκεια των οποίων χορηγούνται επίσης Παύλου) ήταν μια αυτονόητη πρακτική αποδεκτή
στους εκλιπόντες το βάπτισμα και η Αγία Σφράγιση. ακόμη και από αυτούς που αρνούνταν την ανάσταση».

Οι ενδείξεις στην Αγία Γραφή

Η Εκκλησία της μετά τους Αποστόλους εποχή της,
υιοθέτησε μια στάση απόρριψης σε ότι αφορά την
χορήγηση των μυστηρίων στην θέση και αντί των
νεκρών. Το βάπτισμα για τους νεκρούς, απαγορεύτηκε
το έτος 397, κατά την 3η Σύνοδο της Καρχηδόνας.

Δεδομένου ότι η πίστη μας και οι πρακτικές της υπέρ
των εκλιπόντων διαφέρουν από εκείνες όλων των
άλλων χριστιανών, είναι απαραίτητο να τις
εξηγήσουμε τουλάχιστον στις γενικές τους γραμμές.
Αρχίζοντας, θέτουμε το ερώτημα, να μάθουμε ποιες Ανάκτηση και ανάπτυξη
είναι οι ενδείξεις της Καινής Διαθήκης σχετικά με τη
Αν οι Απόστολοι της Αποστολικής-Καθολικής
διαχείριση των μυστηρίων προς τους εκλιπόντες.
Εκκλησίας τήρησαν την παράδοση της αρχαίας
Στην πρώτη του Επιστολή προς Κορινθίους, ο Παύλος Εκκλησίας, καθώς και την χρήση της απλής
αναφέρει από την μία πλευρά, την χρήση που συνιστά παρέμβασης υπέρ των εκλιπόντων, όπως και οι
η βάπτιση για τους νεκρούς. Είναι κατά την διάρκεια καθολικοί και οι ορθόδοξοι, οι Απόστολοι της νέας
μιας συζήτησης του με εκείνους που αρνούνται την αποστολικής κίνησης που γεννήθηκε το 1863,
ανάσταση, της οποίας ο Παύλος επικαλείται τη σχέση προχώρησαν πολύ περισσότερο.
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■ Φωτό: Daniel Rudolph
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Αρχικά, αναφέρθηκαν στις βάσεις της Καινής
Διαθήκης, οι οποίες αναφέρονται επίσης πιο πάνω,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τους τις εξηγήσεις που
δόθηκαν παραπάνω, ζητώντας να ανακτηθούν και να
αναπτυχθούν. Και είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει
τα 140 τελευταία χρόνια.

ρητά και κατηγορηματικά και χωρίς καμία
αμφιβολία: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των
νεκρών και των ζωντανών· το Ευαγγέλιό του
προορίζεται γι’ αυτούς. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι
οι άνθρωποι (Α’ Τιμόθεος 2:4-6 - Ιωάννης 3:16):
επομένως το θέλημά του καλύπτει ολόκληρο τον
κόσμο. Όμως η σωτηρία προσφέρεται διαμέσου του
Αυτό που είναι θεμελιώδες για (σύμφωνα με τη δική
κηρύγματος, της συγχώρησης των αμαρτιών και των
μας αντίληψη) το σύμπαν των εκλιπόντων, είναι η
μυστηρίων, πράγματα τα οποία προορίζονται επίσης
πίστη στο οικουμενικό σωτήριο σχέδιο του Θεού που
και. Γι’ αυτούς, όπως και για τους ζωντανούς, η
συμπεριλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο τους ζωντανούς
πίστη στον Ιησού Χριστό είναι απαραίτητη για την
και τους νεκρούς.
απόκτηση της σωτηρίας. Μόνον ο Ιησούς Χριστός
Η Νεοαποστολική Εκκλησία (σημείο 9.6.3) αναφέρει επιχειρεί την λύτρωση»

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: www.print-time.gr/
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■ Φωτό: Genalyn Mosura

community 04/2017 ΝΕΑ

Καθ’ οδόν για την θεία
λειτουργία με ένα τρίκυκλο
Όταν ο Φρουαλάν Καντεράο μεταβαίνει στην εκκλησία, είναι μόνον τρεις οι τροχοί που
έρχονται σε επαφή με τον δρόμο – δεν σημαίνει ότι το όχημά του είναι γρήγορο, αλλά δεν
διαθέτει περισσότερους τροχούς. Και αυτό είναι ευχάριστο για τους επιβάτες του.
Όσον αφορά τη γη του, το Μποχόλ είναι το δέκατο
μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων, ακόμη και αν μόνο
το ένα από τα εκατό εκατομμύρια των κατοίκων τους
ζει σε αυτό. Το ενενήντα τοις εκατό του πληθυσμού
ομολογεί την χριστιανική του πίστη· ένας αριθμός
των κατοίκων των Φιλιππίνων είναι μέλη της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Νοτιοανατολικής
Ασίας. Μιλούν την μποχολάνο, μια διάλεκτο
σεμπουάνο και μεμονωμένα, μιλούν επίσης αγγλικά
και τάγκαλογκ.

Πηγαίνοντας στην εκκλησία επάνω
σε τρεις τροχούς

Ο Φρουαλάν Καντεράο (48 ετών) ζει στην
πρωτεύουσα της νησιωτικής επαρχίας, στο
Ταγκμπιλαράν Σίτυ, με τη σύζυγό του και τα δύο
τους παιδιά. Είναι ευαγγελιστής και καθοδηγητής
της ομώνυμης κοινότητας. Πριν και μετά την θεία
λειτουργία, τρέχει στους δρόμους όπως κανένας
άλλος: με ένα φανταχτερό κίτρινο τρίκυκλο.

Είναι πολλές οι παραλλαγές του τρικύκλου που βρίσκονται σε κυκλοφορία: με ή χωρίς πλευρικό όχημα
για άλλους επιβάτες, χωρίς οροφή ή με προστασία
από την βροχή. Ως μέσο μεταφοράς, το όχημα αυτό,
μπορεί να μεταφέρει μέχρι εννέα επιβάτες, ανάλογα
με το μοντέλο: ανάλογα με τον τύπο του, οι επιβάτες,
στη διαδρομή τους, κάθονται ή στέκονται όρθιοι.
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Είναι το ποιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς στις πόλεις
των Φιλιππίνων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές:
το μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ένα είδος αυτοκινήτου.
Το όχημα αυτό, που ονομάζεται επίσης απλά
«tricycle», αποτελεί μέρος της οδικής κυκλοφορίας
των Φιλιππίνων, όπως αλλού οι λεωφορειακές
γραμμές ή τα τραμ.
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Ο ευαγγελιστής Φρουαλάν Καντεράο ζει με την
οικογένειά του στις Φιλιππίνες. Μεταβαίνει
στην θεία λειτουργία με ένα φανταχτερό
κίτρινο τρίκυκλο. Με χαρά, μεταφέρει
εθελοντικά αδελφούς και αδελφές.

έμβλημα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας και με
τεράστια γράμματα, γράφει στα αγγλικά – «Η χαρά
στον Χριστό», το σύνθημα του έτους 2015 που είναι
Αυτό είναι το είδος του τρικύκλου που χρησιμοποιεί γραμμένο πάνω από το έμβλημα, το οποίο είναι
ο ευαγγελιστής Καντεράο για να μεταβαίνει στην βαμμένο με μαύρο χρώμα. Και ακριβώς επάνω από
εκκλησία. Αρχικά, το είχε αποκτήσει για δικό του το παρμπρίζ, στην μετώπη του οχήματος, είναι
λογαριασμό και για την οικογένειά του. Ωστόσο, γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, στην αγγλική
γρήγορα άρχισε να μεταφέρει άλλα μέλη της γλώσσα και πάλι: «Ο υπηρέτης του Θεού».
κοινότητας για την κοινή τους διαδρομή μέχρι την
εκκλησία. Ο Φρουαλάν Καντεράο αγόρασε το Πηγαίνετε και διδάσκετε …
τρίκυκλο αποκλειστικά για την μετάβασή του στην Για τον σχεδιασμό και τη ζωγραφική, ο καθοδηγητής
εκκλησία: Για τη σύζυγό του Ωρέα (45 ετών), την της κοινότητας ζήτησε τη συνδρομή ενός ζωγράφου.
κόρη του Γκουίνεθ (13 ετών), τον γιο του Γκουίλεμ Με μια δόση υπερηφάνειας εξηγεί: «Είμαι ο μόνος
(8 ετών) και για τον εαυτό του. Δεν έχει που έχει μια τέτοια ζωγραφική στο τρίκυκλό του.»
προγραμματίσει να το χρησιμοποιεί για δημόσιες Το παρατηρούν επίσης οι γείτονες και οι γνωστοί
μεταφορές ή για να κερδίζει χρήματα και κρατά αυτή του. Πολλοί τον αμφισβητούν σχετικά με το φαντατη συμπεριφορά μέχρι και σήμερα.
χτερό κίτρινο τρίκυκλό του. Για τον ευαγγελιστή
όμως, αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να
Μια εργασία που επιταχύνει τις
μιλήσει για την πίστη του και για την Εκκλησία του.
δημόσιες σχέσεις
Και είναι κάτι που το κάνει συνεχώς: με χαρά στον
Το τρίκυκλο αναγνωρίζεται από μακριά: είναι Χριστό. Η ιστορία δεν λέει αν όλα αυτά, έχουν γίνει
βαμμένο με ένα φανταχτερό κίτρινο χρώμα και στο μέχρι στιγμής αιτία για να φτάσει καθυστερημένος
μπροστινό μέρος του πλευρικού οχήματος λάμπει το στην θεία λειτουργία.

Δεν είναι ένα ταξί, αλλά μεταφέρει
πολλούς επιβάτες
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Ένας σταθερός και διακριτικός
συνεργάτης

■ Φωτό: Ν.Ε. Ινδονησία

Κάτω: Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ (δεξιά) τοποθετεί τον Απόστολο Έντυ Ισνουγκρόχο
(στο κέντρο) ως αναπληρωτή του Αποστόλου Περιφερείας Ουρς Χεμπάιζεν (αριστερά)

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διατήρηση της ενότητας. Στις 21 Μαΐου,
η Εκκλησία της Νοτιοανατολικής Ασίας προικοδοτήθηκε με ένα δυναμικό
συνεργάτη, τον Απόστολο Έντυ Ισνουγκρόχο.
«Το 2018, ο Απόστολος Περιφερείας Χεμπάιζεν θα
συνταξιοδοτηθεί και με παρακάλεσε να τοποθετήσω
στο πλάι του ένα αναπληρωτή Απόστολο Περιφερείας. Είναι ο Απόστολος Έντυ Ισνουγκρόχο από την
Ινδονησία, που προβλέφτηκε για την θέση αυτή» –
είναι με αυτό τον τρόπο που ο Πρωταπόστολος Ζαν
Λυκ Σνάιντερ πληροφόρησε τους Αποστόλους Περιφερείας και τους αναπληρωτές τους, τον Ιανουάριο.
Στις 21 Μαΐου 2017, ο διεθνής πρόεδρος της Εκκλησίας προχώρησε στην εγκατάστασή του σε αυτό το
φορτίο, κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας που
τέλεσε στην εκκλησία του Ντεπόκ (Ινδονησία).
Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που οι αδελφοί και οι
αδελφές στην Ινδονησία ονομάζουν με τρυφερότητα,
«ο Απόστολος Έντυ;» «Είναι ένας συνεργάτης σοβαρός και διακριτικός. Όσον αφορά το προφίλ της προσωπικότητάς του, είναι λίγο αντίθετος από εμένα»,
εξηγεί ο Απόστολος Περιφερείας Ουρς Χεμπάιζεν
γελώντας. Για τις διατάξεις διαδοχής, είναι ακριβώς
αυτό που πρέπει, προσθέτει. Από το 2009 ο Απόστολος Περιφερείας Ουρς Χεμπάιζεν διευθύνει τη Νεοαποστολική Εκκλησία της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Στις 18 χώρες που διευθύνει, υποστηρίζεται από δέκα
Αποστόλους και 4300 αδελφούς υπηρεσίας. Το πεδίο
δραστηριότητάς του περιλαμβάνει 80 000 αδελφούς
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και αδελφές σε περισσότερες από 2 200 κοινότητες.
Ο Απόστολος Έντυ Ισνουγκρόχο , γεννήθηκε στις 28
Απριλίου 1963 και προέρχεται από Νεοαποστολική
οικογένεια. Ο πατέρας του, Γιουσάκ Σαπτοχαντιπραγίτνο, υπηρέτησε ως Απόστολος στους κόλπους του
Έργου στην Ινδονησία, από το 1979 έως το 2002, που
τέθηκε σε ηρεμία. Ο παππούς του Αποστόλου Ισνουγκρόχο ήταν επίσης ένας αδελφός υπηρεσίας στους
κόλπους της Εκκλησίας· ήταν ο καθοδηγητής της
κοινότητας Λιράπ, στην κεντρική Ιάβα. Είναι παντρεμένος και έχει τρεις γιους ηλικίας 25, 21 και 14 ετών.
■

Έχετε εκπαιδευτεί ως δάσκαλος. Εργάζεστε σε
κάποιο σχολείο ή ασχολείστε αποκλειστικά με την
υπηρεσία σας στην Εκκλησία;
Ο Απόστολος Έντυ Ισνουγκρόχο: Δίδαξα μόνο για
λίγο σε ένα γυμνάσιο. Στη συνέχεια παραιτήθηκα,
επειδή ο Απόστολος Περιφερείας Τανζατικνό με
παρακάλεσε να τον υποστηρίξω στη Διοίκηση της
Εκκλησίας.
■ Τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας; Ποια είναι τα
χόμπι σας;
Αφιερώνω τον ελεύθερο χρόνο μου στη σύζυγό μου
και στα παιδιά μου, στο σπίτι μας. Χόμπι μου είναι
το τρέξιμο και το ποδήλατο.
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Το ζεύγος Ισνουγκρόχο με τους τρεις γιους του

■ Ποια είναι η κοινότητά σας; Τι τι ιδιαίτερο έχει;
Είμαι μέλος της κοινότητας της Γκεντέγκ (Γιογκιακάρτα). Εκεί βρίσκονται πολλοί σπουδαστές, που
έρχονται από άλλες πόλεις για να σπουδάσουν. Κάθε
χρόνο ο αριθμός των μελών της κοινότητας αλλάζει,
επειδή σπουδαστές έρχονται και φεύγουν.

Επιθυμία μου είναι να προσφέρω την αγάπη μου σε
όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά διαφοροποίηση.

■ Γνωρίζετε τον Απόστολο Περιφερείας Ουρς
Χεμπάιζεν εδώ και πολλά χρόνια. Θέλετε να
εργαστείτε μαζί του και γιατί;
Φυσικά, επιθυμώ να υποστηρίξω τον Απόστολό μου
Περιφερείας. Αισθάνομαι την αγάπη του για μένα και
■ Ποια είναι η αγαπημένη σας ιστορία από την Αγία
τον αγαπώ. Είναι ο μέντοράς μου και διαθέτει μια
Γραφή; Και τι συνδέετε με την ιστορία αυτή;
Η αγαπημένη μου ιστορία από την Αγία Γραφή είναι μεγάλη σοφία. Με διδάσκει κυρίως να σκέπτομαι σε
του Δαυίδ. Ήταν ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος με παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να ενεργώ τοπικά, Και
ταπεινή καρδιά. Ο Θεός τον επέλεξε. Χάρη στη επίσης να σκέπτομαι τον χρόνο σε 10, 15 ή ακόμη
στάση της καρδιάς του, ο λαός του Ισραήλ και σε 20 χρόνια και έτσι να κοιτάζω προς το μέλλον.
ευημερούσε κάτω από την ηγεσία του. Ο Θεός τον ■ Η Εκκλησία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις.
ευλόγησε πλουσιοπάροχα.
Ποιες είναι αυτές που σας ανησυχούν περισσότερο;

Τα παιδιά του Θεού στην Ινδονησία προέρχονται από
■ Είστε Απόστολος εδώ και 15 χρόνια, Σε ποιες
πολλές φυλές, διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις,
χώρες έχετε εργαστεί μέχρι τώρα;
Μέχρι τώρα, έχω εργαστεί σχεδόν σε όλες τις διαφορετικά πλαίσια και παραδόσεις. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για τη Νοτιοανατολική Ασία. Για μένα, η
περιοχές της Ινδονησίας.
μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ενότητα.
■ Διηγηθείτε μας μια ιστορία που σας πρόσφερε μια
■ Στους κόλπους της Εκκλησιαστικής Περιφέρειας
ξεχωριστή και ιδιαίτερη χαρά.
της Νοτιοανατολικής Ασίας, πρέπει να διανύετε –
Στην υπηρεσία των παιδιών του Θεού είμαι συχνά
όπως σε όλο τον κόσμο – μεγάλες αποστάσεις. Πώς
αντιμέτωπος με μικρά και με μεγάλα προβλήματα.
θα παραμένετε σε επαφή με τους αδελφούς
Αναζητώντας τις λύσεις στα μεγάλα προβλήματα,
υπηρεσίας, τους αδελφούς και τις αδελφές;
πέρασα άγρυπνος μερικές νύχτες, έζησα κάποιες
απογοητεύσεις. Όσο όμως δείχνω εμπιστοσύνη στον Θα παραμένω σε επαφή με τους αδελφούς υπηρεΘεό, τόσο εκείνος μου δίνει τις αναγκαίες δυνάμεις σίας, τους αδελφούς και τις αδελφές, SMS, Whats
για να τις ξεπεράσω. Και μου επιτρέπει επίσης να ζω App και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (E-mail).
την επίλυση των προβλημάτων αυτών, χάρη στην ■ Τι είναι αυτό που σας κάνει να χαίρεστε
παρέμβασή του. Ο Θεός πάντα έρχεται την
περισσότερο σε αυτή τη νέα εργασία;
κατάλληλη στιγμή για να με βοηθήσει και αυτό με Χαίρομαι ακόμη πιο πολύ που θα έχω την ευκαιρία
κάνει ευτυχισμένο.
να συναντιέμαι με τον Πρωταπόστολό μας και τους
Αποστόλους Περιφερείας. Στις συναντήσεις αυτές,
θα μπορώ να αντλώ καινούριες δυνάμεις και μια νέα
χαρά για να υπηρετώ τον Κύριο και την Εκκλησία.

■ Ως Απόστολος έχετε επίσης και μια ιεραποστολή.
Υπάρχει κάποια μυστική συνταγή για τη σωστή και
καλή διάδοση του Ευαγγελίου;
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■ Φωτό: Oliver Rütten

Όλοι οι Απόστολοι Περιφερείας με τους αναπληρωτές τους συγκεντρωμένοι στην αίθουσα
συνεδριάσεων μαζί με τον Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ Σνάιντερ για μια Συνέλευση των Αποστόλων
Περιφερείας που είχε διάρκεια δύο ημερών

LΟ αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Ρόμπερτ
Μ. Νσάμπα, συμβουλεύεται το νέο παιδαγωγικό
υλικό που μόλις παρουσιάστηκε και που προορίζεται
για τα μαθήματα θρησκευτικής εκπαίδευσης

Νέος κύκλος για τον
καθορισμό του αξιώματος
Για πρώτη φορά εφέτος, όλοι οι Απόστολοι Περιφερείας και οι αναπληρωτές τους,
συγκεντρώθηκαν στην Βιέννη (Αυστρία). Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ τους
προσκάλεσε σε μια Διεθνή Συνέλευση των Αποστόλων Περιφερείας (ΔΣΑΠ). Στο
επίκεντρο των συζητήσεών τους.
Για μια ακόμη φορά, ήταν το ζήτημα του καθορισμού
του αξιώματος. Για μια Εκκλησία αξιώματος, όπως
είναι η Νεοαποστολική Εκκλησία, είναι ένα κεντρικό
θέμα της διδασκαλίας της. Το θέμα αυτό είναι επίσης
πολύ σημαντικό στα μάτια του διεθνούς Προέδρου
της Εκκλησίας: Γι’ αυτόν, η διδακτική αυθεντία του
αποστολικού αξιώματος δεν είναι μόνον μια δήλωση
που αναγράφεται μέσα στην Κατήχηση. Θέλει
επίσης, οι δογματικές δηλώσεις να εκπονούνται με
συλλογικό τρόπο μέσα στους κόλπους του κύκλου
των Αποστόλων Περιφερείας και των Αποστόλων.
Είναι για τον λόγο αυτό που ήδη από τον περασμένο
χρόνο, ενσωμάτωσε, στη διαδικασία της συζήτησης
με γραπτό λόγο, τους περίπου 350 ενεργούς ανά τον
κόσμο Αποστόλους.
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Ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο
Όλες οι δηλώσεις που είναι σχετικές με τον καθορισμό
του αξιώματος δεν διατυπώνονται εξαντλητικά μέσα
στην Κατήχηση. Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο για τον
Πρωταπόστολο: το αξίωμα του διακόνου, η ιεροσύνη
(το ιερατικό αξίωμα) καθώς και το αποστολικό αξίωμα είναι οι τρεις ιεραρχικές κατηγορίες, που είναι
προικισμένες με ξεχωριστές και διακριτές πνευματικές
δυνάμεις. Υπάρχουν επιπλέον αναθέσεις ιεραρχικού
χαρακτήρα που είναι σε σχέση και σύνδεση με το
αξίωμα: καθοδηγητής κοινότητας ή υπεύθυνος
περιφέρειας, αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας
ή αναπληρωτής Πρωταπόστολος.
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για τα παιδιά

Ωστόσο, τι είναι λοιπόν συγκεκριμένα, ένα αξίωμα,
μια ανάθεση, μια υπηρεσία και σε τι διαφέρουν
μεταξύ τους; Ο καθορισμός της χειροτονίας είναι
σαφής και ξεκάθαρος: Αποτελεί την τοποθέτηση σε
ένα πνευματικό αξίωμα και πραγματοποιείται από
ένα Απόστολο, στο όνομα της Αγίας Τριάδας, με την
τοποθέτηση των χεριών και με προσευχή
(ΚΑΤΗΧΗΣΗ 7.1). Είναι η επικοινωνία με την εξουσία και τη δύναμη, τον εξαγιασμό και την ευλογία.
Εκτελείται λαμβάνοντας υπ’ όψη τις δεξιότητες που
απαιτούνται για την εκπλήρωση και εκτέλεση των
υπηρεσιών που είναι εκ των προτέρων συνδεδεμένες
αντίστοιχα με τα διάφορα αξιώματα.

Δεύτερη προτεραιότητα για τη συνέλευση, ήταν ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξη του παιδαγωγικού υλικού
για τα μαθήματα των θρησκευτικών που πραγματοποιούνται στην Εκκλησία. Σε αντίθεση με άλλα
θέματα, εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν
υπόψη οι πολιτιστικές και πολιτισμικές, συνήθειες
των διαφόρων περιοχών του κόσμου. Η διαφορετικότητα των χωρών αντανακλάται στην ποικιλομορφία
των προγραμμάτων και των παιδαγωγικών μεθόδων
που αφορούν την κάθε χώρα. Παρ’ όλα αυτά, οι
Απόστολοι Περιφερείας έχουν την έννοια να
ενημερώσουν και να εκσυγχρονίσουν το εκπαιδευτικό
υλικό που ήδη υπάρχει. Έχουν διεξαχθεί έρευνες σε
στοχευμένες ομάδες, των οποίων τα αποτελέσματα
Η τοποθέτηση σε μια επιφόρτιση έχει ως στόχο την
βρίσκονται τώρα στο στάδιο της μελέτης.
ιεράρχηση ορισμένων καθηκόντων, προκειμένου να
αποτελέσουν την αρχή της τάξης και να εγγυηθούν Σχετικά με την γενική συνέλευση των
μια οργάνωση απαλλαγμένη από συγκρούσεις και Αποστόλων Περιφερείας
προστριβές. Παρέχει μια υπηρεσία που συνδέεται με
ένα πνευματικό αξίωμα και περιλαμβάνει μια Λίγες μέρες πριν την Πεντηκοστή, όλοι οι Απόστολοι
διευθυντική ή καθοδηγητική λειτουργία στους κόλ- Περιφερείας και οι Απόστολοι συγκεντρώθηκαν στην
πους της κοινότητας, της περιφέρειας, της τοπικής Βιέννη. Σήμερα είναι συνολικά 27. Για πρώτη φορά,
Εκκλησίας ή της Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσμο. δύο νέοι αναπληρωτές Απόστολοι Περιφερείας ήταν
επίσης παρόντες, δηλαδή ο Απόστολος Γιουργκ
Όλες αυτές οι έννοιες οφείλουν τώρα να κοινοποι- Ζμπίντεν (Ελβετία) και ο Απόστολος Έντυ
ούνται στον κύκλο των αξιωμάτων της Εκκλησίας. Ισνουγκρόχο (Ινδονησία). Ο Πρωταπόστολος Ζαν
Οι Απόστολοι Περιφερείας έχουν εγκρίνει μια Λυκ Σνάιντερ τους είχε τοποθετήσει στη νέα τους
παρουσίαση για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, γράφηκε θέση, στην Βέρνη (Ελβετία) στις 14.01.2017 και στο
ένα σχετικό άρθρο που εκδόθηκε σε ένα, εκτός Ντεπόκ (Σουμάτρα), στις 21.05.2017. Την Κυριακή,
σειράς τεύχος, του Οδηγού των θείων λειτουργιών.
τελέστηκε η θεία λειτουργία της Πεντηκοστής που
Η σημασία της θρησκευτικής διδασκαλίας μεταδόθηκε δορυφορικά από το Συναυλιακό Μέγαρο
της Βιέννης.
Από δεξιά προς τα αριστερά: Ο αναπληρωτής Απόστολος
Περιφερείας Φρανκ Ντζουρ (στην πίσω σειρά), ο
Απόστολος Περιφερείας Τζον Κρίελ και ο Απόστολος
Περιφερείας Λέοναρντ Κολμπ
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Σαμ, ο διερμηνέας του
Πρωταποστόλου
Προκαλεί μεγάλη εντύπωση: «Υπέροχη μετάφραση», ακούγεται να λέγεται στις κοινότητες και
διαβάζεται στα κοινωνικά δίκτυα. Και προκύπτει πάντα το ίδιο ερώτημα: « Ποιος είναι αυτός ο
άνθρωπος, που εργάστηκε τόσο σκληρά, κατά την θεία λειτουργία της Πεντηκοστής;»
Ο Σαμουήλ Μυέλερ (Σαμ) μετέφραζε για πολλές
ώρες στην Βιέννη (Αυστρία), κατά την διάρκεια της
εβδομάδας της Πεντηκοστής και πολλές ήταν οι
φορές που ίδρωνε, μέσα στην μικρή καμπίνα
μετάφρασης, που είχε τοποθετηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων, τόσο κατά την διάρκεια της διήμερης
συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Αποστόλων
Περιφερείας, όσο και στις πολλές συνεντεύξεις,
ακόμη και την Κυριακή το πρωί, δίπλα στον Πρωταπόστολο, στο Συναυλιακό Μέγαρο της Βιέννης.

Σύζυγος, πατέρας, συγγραφέας και
επίσκοπος

Ο Σαμ (Σαμουήλ) Μυέλερ είναι 46 ετών· είναι
παντρεμένος με την Χριστίνα. Έχουν «δύο θαυμάσια
παιδιά», την κόρη τους Κρίστιν, 10 ετών και τον γιο
τους Βίκτωρα 7 ετών. Η οικογένεια ζει στο Οντάριο,
στα Νοτιοανατολικά του Καναδά. Προσκολλημένος
πολύ στην οικογένειά του, ο άνθρωπός μας απολαμβάνει την κηπουρική κατά την διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του, του αρέσει η πεζοπορία με την οικο«Βρήκες χρόνο για να στεγνώσεις το πουκάμισο και γένειά του, ή ακόμη του αρέσει επιπλέον να γράφει
το κουστούμι σου?» Την ερώτηση αυτή, ο Σαμ μυθιστορήματα. Προφανώς έχει πολύ λίγο χρόνο για
Μυέλερ την άκουσε πολλές φορές τις περασμένες να τον αφιερώνει στην λογοτεχνική του δραστηριόημέρες. Ο ιδρώτας που κυλούσε από το μέτωπό του, τητα, κάτι που ελπίζει να αλλάξει κάποια στιγμή,
την Πεντηκοστή, ενέπνευσε ένα αστείο στους όπως μας αποκαλύπτει.
καναδούς φίλους του: «Ποιο είναι το όνομα της νέας
λίμνης που εμφανίστηκε στην Αυστρία;» Ο Σαμ Επαγγελματίας μεταφραστής ο επίσκοπός μας, είναι
Μυέλερ παρέμεινε ατάραχος και χαμογέλασε. υπεύθυνος για 20 κοινότητες στο Τορόντο, στο
Χρειάζονται πολλά περισσότερα για να κάνουν ένα Κεμπέκ και στις ακτές του Καναδά. Είναι επίσης
αναπληρωτής υπεύθυνος της νεολαίας του Καναδά.
Καναδό να χάσει την ψυχραιμία του.
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Ο σημερινός υπεύθυνος επίσκοπος θα συνταξιοδοτη- είναι έτοιμος να πει ότι τον κουράζουν οι γλώσσες:
θεί στο τέλος του έτους· το πεδίο δραστηριότητας «Θα επιθυμούσα να μάθω ιταλικά, κατόπιν την
του Σαμ Μυέλερ θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.
λινγκάλα», την μία από τις γλώσσες που μιλούν στις
δύο χώρες Κονγκό.

Traduire l’interprète

Η κοινότητα του Χάλιφαξ στη Νέα Σκωτία, είναι μια
από τις πιο απομακρυσμένες από την μητρόπολη·
μεταβαίνει εκεί συχνά με αεροπλάνο, επειδή με το
αυτοκίνητο, θα χρειαζόταν είκοσι ώρες για να
διασχίσει τις εκατοντάδες χιλιόμετρα που τον
χωρίζουν από αυτή.

Η μετάφραση είναι μια πολυτέλεια, η
ερμηνεία μια πρόκληση
«Το να έχω χρόνο για αναζητήσεις μέσα σε ένα
λεξικό ή στο διαδίκτυο, είναι μια πολυτέλεια, εξηγεί
ο Σαμ Μυέλερ για να δείξει τη διαφορά ανάμεσα
στην μετάφραση και την ερμηνεία. Ο διερμηνέας
υποφέρει από την ομιλητή: κάθε λέξη θα πρέπει να
είναι σωστή, επειδή δε υπάρχει χρόνος για σκέψη ή
για επαλήθευση σε ένα λεξικό. Αισθάνεται
ανακούφιση κάθε φορά που πετυχαίνει.».

Κατά τις μετακινήσεις του αυτές, μπορεί να του
συμβεί να κηρύττει στα αγγλικά και να μεταφράζεται
στα γαλλικά από ένα διερμηνέα. «Σε ορισμένες
κοινότητες, ένα μέρος των πιστών είναι καθαρά
αγγλόφωνος, καθώς οι άλλοι είναι καθαρά Κάποιες φορές ο διερμηνέας ενώνει
γαλλόφωνοι», εξηγεί ο ειδικός μας στις γλώσσες.

τον λόγο με μια χειρονομία

Κάθε γλώσσα έχει τις ιδιαιτερότητές της

Την Κυριακή της Πεντηκοστής, κατά την παρέμβαση
στο βήμα, του Αποστόλου Περιφερείας Μπερντ
Κομπερστάιν, ο επαγγελματίας διερμηνέας μας
ένοιωσε μεγάλη έκπληξη: ο Απόστολος Περιφερείας
της Γερμανίας μιλώντας για τη συναυλία που δόθηκε
το προηγούμενο βράδυ, ανέφερε τα λόγια του
επικεφαλής της χορωδίας των νέων: «Αυτοί οι εκατό
νέοι χορωδοί είναι φωτιά και φλόγα!» Μέσα στον
ενθουσιασμό του, ο Απόστολος Περιφερείας,
κραδαίνοντας απότομα τη δεξιά γροθιά του,
αναφώνησε: «Γιαααα!», φροντίζοντας να πει στον
διερμηνέα: «Αυτό δεν χρειάζεται να το
Κάθε γλώσσα έχει τις ιδιαιτερότητές της, εξηγεί μεταφράσεις!», αλλά για τον Σαμ Μυέλερ, ήταν
αυτός ο εραστής των γλωσσών. Τα ισπανικά εκφρά- αυτονόητα απαραίτητο να μεταφραστεί αυτή η
ζουν αισθήσεις και συναισθήματα, τα γερμανικά χειρονομία, έτσι που το «Για» έγινε «Ναιιι!»,
ξεχωρίζουν για την ακρίβεια της γλώσσας, τα συνοδευόμενο από την ίδια χειρονομία. Και οι δύο
γαλλικά είναι η ευγλωττία. Αυτό που γοητεύει τον στο βήμα, άφησαν να διαφανεί ένα χαμόγελο,
άνθρωπό μας, είναι οι σχέσεις και τα κοινά στοιχεία χαμόγελο που μπορούσε να διαβαστεί επίσης και στα
που συνδέουν αυτές τις γλώσσες μεταξύ τους. Και δεν πρόσωπα του εκκλησιάσματος.
Ο Σαμ Μυέλερ μιλάει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά,
ισπανικά και λίγο την γλώσσα της Καμπότζης. Δεν
έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις για κάποια συγκεκριμένη
γλώσσα. Αυτό επαληθεύθηκε σε όλη την διάρκεια
της τετραήμερης συνάντηση για την Πεντηκοστή
στην Βιέννη: περνούσε με μεγάλη ευκολία από την
μια γλώσσα στην άλλη στις συνομιλίες του με
πιστούς από όλο τον κόσμο, Το έκανε με τόσο
μεγάλη άνεση που έδινε την εντύπωση ότι γι’ αυτόν
ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.

αριστερά και στο κέντρο: ο Σαμ Μυέλερ εργάζεται στο γραφείο του και στον
κήπο· δεξιά : η σύζυγός του Χριστίνα και τα παιδιά τους Κρίστιν και Βίκτωρ
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Ένα πενθήμερο με τον Απόστολο
Περιφερείας Κομπερστάιν και τους
απεσταλμένους του Κυρίου
Γνωρίζουμε από καιρό ότι σύντομα ο Απόστολος Περιφερείας Μπερντ Κομπερστάιν θα συνταξιοδοτηθεί
και θα τεθεί σε ηρεμία. Είναι επίσης γνωστό, ότι διάδοχός του θα είναι ο Απόστολος Περιφερείας Ράινερ
Στορκ, απόδειξη ότι ο επουράνιος Πατέρας φροντίζει
τα παιδιά του με τον καλύτερο τρόπο. Μια ακόμη
φροντίδα του Κυρίου για τις κοινότητες της Ελλάδας
και όχι μόνο ήταν η δυνατότητα για τους αδελφούς
υπηρεσίας να περάσουν περισσότερο χρόνο κοντά
του, κάποιοι από αυτούς μέχρι και ένα πενθήμερο.

Έργο σωτηρίας και λύτρωσης του Θεού με ζήλο
όπως αυτός αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο.
Ευχαρίστησε επίσης θερμά τον ιερέα σε ηρεμία
Δημήτρη Κωστούδη, για τα πολλά χρόνια που
αφιέρωση στην υποστήριξη της Ελλάδας, ενώ όρισε
ως νέο προϊστάμενο της κοινότητας της
Θεσσαλονίκης, τον ιερέα Αλέξανδρο Νοβάρα.

Ο Απόστολος Περιφερείας
Ο Απόστολος Περιφερείας
ορίζει τον Αλέξανδρο Νοβάρα
θέτει σε ηρεμία τον ευαγγελιστή νέο προϊστάμενο για την
Νίκο Προδρομίδη.
κοινότητα της Θεσσαλονίκης.

Λίγο πριν την θεία λειτουργία. Στην κοινότητα της
Αιγύπτου υπάρχουν πολλά παιδιά και νέοι.

Συγκεκριμένα: ο Απόστολος Περιφερείας συγκέντρωσε όλα τα αξιώματα της Περιφέρειάς του της
Ανατολικής Μεσογείου σε μια διήμερη συνάντηση
στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου υπήρξε η δυνατότητα
συμμετοχής σε μια πανηγυρική θεία λειτουργία, την
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου με τους αδελφούς και
τις αδελφές μας από την χώρα αυτή. Δόθηκε
επιπλέον η δυνατότητα σε όλους τους αδελφούς
υπηρεσίας να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και
να έχουν όμορφες συζητήσεις μεταξύ τους και με τον
Απόστολο Περιφερείας.

Ο Απόστολος Περιφερείας Μπερντ Κομπερστάιν ευχαριστεί τον
ιερέα, πλέον σε ηρεμία Δημήτρη Κωστούδη

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Απόστολος
Περιφερείας Κομπερστάιν υπηρέτησε για τελευταία
φορά την κοινότητα της Αθήνας με μια όμορφη και
συγκινητική θεία λειτουργία μετά το τέλος της
οποίας μας δόθηκε η ευκαιρία για να περάσουμε για
μια ακόμη φορά όμορφες στιγμές μαζί του και με
τους αδελφούς και τις αδελφές της κοινότητας της
Αθήνας.

Οι αδελφοί υπηρεσίας της Περιφέρειας της Ανατολικής
Μεσογείου στην αυλή της εκκλησίας του Καΐρου, μετά την
Θεία λειτουργία.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, το πρωί του Σαββάτου,
ο Απόστολος Περιφερείας και οι απεσταλμένοι του
Κυρίου, μετέβησαν στην Θεσσαλονίκη, όπου το πρωί
της Κυριακής 1 Οκτωβρίου και κατά την διάρκεια της
θείας λειτουργίας που τέλεσε εκεί, έθεσε σε ηρεμία
τον προϊστάμενο της κοινότητας της Θεσσαλονίκης,
ευαγγελιστή Νίκο Προδρομίδη, ο οποίος μπορούμε
να πούμε ότι κατέχει ένα ξεχωριστό ρεκόρ στο έργο
του Κυρίου, καθώς υπήρξε ο μεγαλύτερος σε ηλικία
ενεργός υπηρέτης του Κυρίου, που υπηρέτησε στο

Η θεία λειτουργία στην κοινότητα της Αθήνας

Το αξέχαστο αυτό πενθήμερο τελείωσε με ένα
συγκινητικό αποχαιρετισμό τη Δευτέρα το
μεσημέρι, στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

