
 
 

 

 
 
   

Η Νεοαποστολική Εκκλησία, ανά τον Κόσμο 
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Νικώ μαζί με τον Χριστό:   
 

Το παν είναι να  
επιμένουμε 

  

Θεία λειτουργία στην Αγκόλα: 
Εξαγορασμένοι με ένα μεγάλο 
τίμημα 

Απόσπασμα από την 
Κατήχηση: Η διδασκαλία των 
τελευταίων καιρών 

Ματιές στην ιστορία του 
Χριστιανισμού 

 
 
 

Διεθνής  

Νεοαποστολική Εκκλησία 
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■ Κύριο άρθρο 
 

3 Το παν είναι να επιμένουμε 
 

■ Θεία λειτουργία 
στην Αφρική 

 

4 Εξαγορασμένοι με ένα μεγάλο      
     τίμημα 

 

■ Σε μια επίσκεψη στην  

    Ευρώπη 
 

10 Το μεγάλο πρόγραμμα της θείας  
     παρηγοριάς 

 

■ Σε μια επίσκεψη στην 
 Αμερική 

 

12 Τα σημεία επίθεσης του 

αντιπάλου μας 
 

■ Σε μια επίσκεψη στην Ασία 
 

14 Εξέλιξη και όχι επανάληψη 
 

■ Χώρος για παιδιά 
 

16 Ο Ιησούς προσεύχεται στον Κήπο  
       της Γεθσημανή 

 

18 Στο σπίτι του Έλμπερτ στη  
       Γιογκιακάρτα (Ινδονησία) 

 

■ Διδασκαλία 
 

20 Η διδασκαλία των Έσχατων     
       ημερών 
 

22 Ματιές στην ιστορία του  

       χριστιανισμού 

 

■ Νέα από όλο τον κόσμο 
 

24 Υλοποίηση της αντίληψης 

του αξιώματος 
 

25 Η Νεοαποστολική Εκκλησία 

συναντά την αποστολική 

Κοινότητα στη Νότια Αφρική 
 

26 Συγχώνευση δύο εκκλησιών  
       στη Γερμανία 

 

27 Μια από τις σπάνιες 

συναντήσεις δύο 

Πρωταποστόλων 
 

28 Οι Απόστολοι στα σχολικά 

θρανία 
 

29 Μία θρησκευτική συναυλία 

στο δρόμο: το Άνγκλουνγκ 

βρίσκει την ιδανική αποδοχή 
 

30 Το να είμαστε μια βοήθεια για 

τους εκλιπόντες, είναι η 

έκφραση του θείου θελήματος 

 

 
ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

Δημητρίου Ράλλη 47, ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 697 9936 165 

Θείες λειτουργίες: Κυριακή 10:00 π.μ. 
Τετάρτη 19:30 μ.μ. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 
 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ν. Μανδηλαρά 23, Σταυρούπολη 
Τηλ.: 23990 20273 

Θεία λειτουργία: Κυριακή 10π.μ. 
 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 

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

Θεία Λειτουργία, Κυριακή 11:00 π.μ 
 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Διονυσίου Κυκκότη 24 

4043 Γερμασόγεια Λεμεσού 
Θεία λειτουργία, Κυριακή 10:00 π.μ. 

 
 
■ Φωτογραφία εξωφύλλου : Ν.Ε. Αγκόλα 
■ Φωτογραφία Πρωταποστόλων στο οπισθόφυλλο: Μαρσέλ Φελντ 
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Το παν είναι 
να επιμένουμε 

 
 
 

 
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, 

Στις Επιστολές της Καινής Διαθήκης, βρίσκουμε 
πολλές ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούμε να νικήσουμε μαζί με τον Χριστό. 

Βρίσκουμε κυρίως την ανασκόπηση της ζωής του 
Αποστόλου Παύλου: «Τον αγώνα τον καλό 
αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη 
διατήρησα· τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι 
της δικαιοσύνης…» (βλ. Β’ Τιμόθεος 4:7-8). Σε 
θέματα πίστης επομένως, «νικώ» δεν σημαίνει να 
είμαι ο καλύτερος απ’ όλους, αλλά να επιμένω στην 
επίτευξη του στόχου μου. 

Οι Επιστολές προς Κορινθίους (9:25-26), προς 
Εβραίους (12:1) και προς Φιλιππησίους (3:13-14) 
χρησιμοποιούν επίσης την εικόνα του αθλητισμού 
και του ανταγωνισμού. Μας βοηθούν να ασκήσουμε 
την αντοχή μας. Εκείνος που θέλει να επιμείνει μέχρι 
τέλους, μέχρι το στόχο του, οφείλει κατά συνέπεια να, 

■  γνωρίζει το στόχο: Θέλουμε να εισέλθουμε 

στην αιώνια δόξα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει 
όλο και περισσότερο να γίνουμε παρόμοιοι με 
τον Χριστό. Ασχολούμαστε αρκετά με αυτό; 

■    λαμβάνει υπ’ όψη του το στόχο: Δεν αφηνόμα-

στε να παρεκκλίνουμε από το δρόμο μας εξ 
αιτίας των ζητωκραυγών ή της αποδοκιμασίας 
στην άκρη του δρόμου 

■  χωρίζει το δρόμο: Το γεγονός ότι είμαστε 

ακόμη τόσο μακριά από την φύση του Ιησού, 
δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει. Μπορούμε 
διαρκώς να επιλέγουμε ένα καθοριστικό 
χαρακτηριστικό της φύσης του Κυρίου, για να 
ζούμε εν γνώσει μας, για ένα χρονικό 
διάστημα, συμμορφούμενοι με αυτό. 

■  ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του: Εκείνος που 

έχει την εντύπωση ότι έχει μείνει πίσω σε ότι 
αφορά τη ζωή του στην πίστη, μπορεί να 
μειώσει τις δραστηριότητες που αφορούν τη 
ζωή του εδώ στη γη, για να επικεντρωθεί σε 
πνευματικά πράγματα. 

 
 
 
 
 
 
 

■ κάνει παραχωρήσεις: Το λάθος και το 

ασυμβίβαστο μπορούν να δυσκολέψουν την 
πρόοδο. Αναζητούμε επομένως τη συγχώρηση 
και χορηγούμε τη συγνώμη! 

■  κάνει μια δίαιτα: Ποια είναι η τροφή που μας 

δυναμώνει στον αγώνα μας στην πίστη; Δεν 
διατρέφουμε την ψυχή μας παρά μόνο με αυτό 
που την ενισχύει διαρκώς, δηλαδή, πριν απ’ 
όλα: τον λόγο του Θεού και την Αγία Κοινωνία. 

Το παν είναι η συμμετοχή – αυτό είναι το περίφημο 
Ολυμπιακό σύνθημα. Για τον αγώνα της πίστης, αυτό 
γίνεται: Το παν είναι η επιμονή. Αφηνόμαστε να 
ενθαρρυνθούμε από την βοή που αναφέρεται στην Α’ 
προς Τιμόθεο Επιστολή 6:12: «Αγωνίζου τον καλό 
αγώνα τής πίστης, κράτα την αιώνια ζωή, στην οποία 
και προσκλήθηκες...» 

Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, σας απευθύνω 
τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου. 

 

 

 
 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
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Εξαγορασμένοι με     
ένα μεγάλο τίμημα 

 
 

Α’ Κορινθίους  7 : 23 

 
«Αγοραστήκατε με τιμή· μη 

γίνεστε δούλοι ανθρώπων.» 
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Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ο ύμνος της χορωδίας 
είναι η έκφραση της χαράς μας, που μπορούμε σήμερα 
να ζήσουμε αυτή την θεία λειτουργία. Συμμερίζομαι 
μαζί σας τη χαρά αυτή. Ωστόσο, μπορώ να φανταστώ 
ότι μεταξύ μας, υπάρχουν επίσης αδελφοί και αδελφές 
που δεν έχουν μια τόσο χαρούμενη διάθεση· όχι επει-
δή δεν θα ήσαν ικανοί να πιστέψουν, αλλά επειδή 
είναι αντιμέτωποι με δοκιμασίες, που έχουν πολλές 
ανησυχίες και που έχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με 

Με την πτώση του Αδάμ στην αμαρτία, όλοι οι αν-
θρωποι έγιναν δούλοι της αμαρτίας. Υποφέρουμε από 
την επίδραση του πονηρού, επειδή είμαστε υποταγ-
μένοι στην εξουσία του. Όλες οι ασθένειες, οι αδικίες, 
ο πόνος και ο θάνατος είναι συνέπειες της αμαρτίας.  
Ήδη από τη γέννησή του, ο άνθρωπος είναι δούλος 
της αμαρτίας. Ο Κύριος θέλει να μας απελευθερώσει 
από αυτήν. Γι’ αυτό, μας εξαγόρασε με ένα μεγάλο 
τίμημα. Έδωσε τη ζωή του, καταδικάστηκε στην θέση     

το  μέλλον  τους και το μέλ-
λον των παιδιών τους. Θα 
επιθυμούσα να πω σε αυτούς 
τους αδελφούς και αδελφές: 
Αδελφέ, αδελφή, ο Θεός δεν 
σε έχει ξεχάσει. Σήμερα ο 
Θεός θέλει να σε παρηγορή-
σει και να σε ενδυναμώσει. 
Θέλει να σου προσφέρει την 
εγγύτητά του, έτσι ώστε να 
τη νοιώσεις: Ο Θεός είναι 
πολύ κοντά μου. Σου εξα-
σφαλίζει την βοήθειά του. 
 
Η μεγαλύτερη βοήθεια που 
θέλει να μας προσφέρει ο 
Θεός είναι η απελευθέρωση  

μας, κυνηγήθηκε, σκοτώθη-
κε. Εκείνος, που ήταν τέλει-
ος, που ποτέ δεν είχε δια-
πράξει την παραμικρή αμαρ-
τία, πήρε επάνω του την κα-
ταδίκη, για να μην καταδι-
καστούμε εμείς. Τιμωρήθη-
κε για να μη τιμωρηθούμε 
εμείς εξ αιτίας των λαθών 
και των αμαρτιών μας. Μπο-
ρούμε να είμαστε ελεύθεροι 
με τη δική του αξία. 
 
Ο Θεός μας αγαπά τόσο, που 
ο  Υιός του πέθανε για εμάς. 
Σκεπτόμαστε επίσης ότι ο 
Θεός  μας  ανέλαβε μετά την 

από κάθε κακό. Αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο 
από την απελευθέρωση από μια προσωρινή ασθένεια. 
Θέλει να βεβαιωθεί ότι θα είμαστε στην αιωνιότητα 
ελεύθεροι από κάθε πόνο, κάθε κακό. Ως εκ τούτου 
έχε παρηγοριά: Ο Θεός εργάζεται για να σε βοηθήσει. 
 
Το έργο αυτό άρχισε όταν ο Υιός του Θεού θυσίασε 
τη ζωή του για εμάς. Ο Παύλος το επικαλέστηκε όταν 
είπε: «Εξαγοραστήκατε με ένα μεγάλο τίμημα.» 

θυσία του Υιού του, για να μπορούμε να επωφελη-
θούμε από την αξία του: απέστειλε το Άγιο Πνεύμα, 
έδωσε τους Αποστόλους και, διαμέσου των αιώνων, 
διασφάλισε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα 
μεταδίδεται. Υπήρχαν ορισμένες περίοδοι, όπου 
πολλοί άνθρωποι αποδέχθηκαν το Ευαγγέλιο· αλλά 
υπάρχουν επίσης, άλλες περίοδοι, κατά την διάρκεια 
των οποίων οι χριστιανοί καταδιώχθηκαν, αλλά ο 
Θεός εξασφαλίζει ότι το Ευαγγέλιο δεν θα πάψει να 
διαδίδεται.  

 

13 800 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο μπάσκετ 

«Σιταντέλα» και στην παρακείμενη αίθουσα, για να ζήσουν την 

θεία λειτουργία. 
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Σκεφτόμαστε επίσης τους πολλούς ανθρώπους που 
έπραξαν έτσι, ώστε σήμερα να μπορούμε να ζούμε το 
μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε 
ένα μεγάλο τίμημα για εμάς και πολλοί άνθρωποι 
στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού, προσέφεραν 
θυσίες για να μπορούμε σήμερα να είμαστε 
απελευθερωμένοι. Πόσες θυσίες έχουν προσφερθεί 
για να μπορεί σήμερα το αποστολικό αξίωμα  να 
ενεργεί ανάμεσά μας! 

καμία αποζημίωση για την εργασία του, όλα τα κάνει 
δωρεάν. Εμείς, ως παιδιά του Θεού, δεν πρέπει να γί-
νουμε εκ νέου δούλοι του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό; 
 
Μέσα στην Αγία Γραφή, υπάρχουν πολλά παραδείγ-
ματα ανθρώπων που εκλέχθηκαν, ή εξαγοράστηκαν 
και που έχασαν τα πάντα εξ αιτίας μιας κακής επιλο-
γής. Σκεφτείτε τον Ησαύ. Ήταν εκλεγμένος, ήταν 
πρωτότοκος  και  επρόκειτο  να  λάβει μια ξεχωριστή  

 
Τώρα ο Παύλος μας 
λέει το εξής: «Αγορα-
στήκατε με τιμή· μη 
γίνεστε δούλοι ανθρώ-
πων.» Αυτό δεν έχει 
να κάνει με συγκεκρι-
μένα πρόσωπα, αλλά 
αναφέρεται στη δυο-
λεία του κόσμου: Ο 
Θεός σας απελευθέρω- 

ευλογία·  ωστόσο  ήταν  
φυλακισμένος  στις  
επίγειες  ανάγκες του. 
Επειδή ακριβώς ήταν 
φυλακισμένος δεν μπο-
ρούσε να αποφασίσει 
ελεύθερα. Πούλησε την 
ευλογία του, τα πρωτο-
τόκια του για ένα 
πιάτο φακές. Στα μάτια 
του, τα επίγεια πράγμα-

σε πληρώνοντας ένα μεγάλο τίμημα, έτσι ώστε να μη 
γίνετε εκ νέου δούλοι του κόσμου. Μάλιστα λέει: 
«δούλοι ανθρώπων». Ο δούλος δεν είναι ελεύθερος, 
είναι δεμένος στα δεσμά του. Ο ελεύθερος δεν χρειά-
ζεται να δίνει λογαριασμό για τις πράξεις του, ο δού-
λος οφείλει να κάνει αυτό που θέλει ο αφέντης του. 
Είναι υποχρεωμένος να εργάζεται χωρίς να λαμβάνει  

πράγματα ήταν πιο σημαντικά από την ευλογία.  Για 
τον  λόγο αυτό και έγινε σκλάβος του αδελφού του.  
Στο ερώτημα του σχετικά με το αν δεν θα υπήρχε 
πλέον ευλογία γι’ αυτόν, ο πατέρας του, του 
απάντησε: «Δες, τον έκανα κύριό σου, και όλους 
τους αδελφούς του, τους έκανα δούλους του, και τον 
στήριξα με σιτάρι και κρασί· και τι να κάνω, λοιπόν,  
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Το κήρυγμα ολοκληρώθηκε με την ομιλία των 

Αποστόλων Περιφερείας  Πάτρικ Μκβανάζι 

(Νοτιοανατολική Αφρική, φωτογραφία επάνω δεξιά) 

και Νοέλ Μπαρνς (Ακρωτήριο) 

 
σε σένα, παιδί μου;» (Γένεση 27:37). 

 
Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος που 
διατρέχουμε, να γίνουμε δούλοι και φυλα-
κισμένοι των επίγειων αναγκών μας και η 
επίγεια καλοπέραση να είναι πιο σημαντική 
στα μάτια μας από τη σωτηρία της ψυχής 
μας. Κάποιοι τότε θα πουν: «Δεν μπορώ 
να έλθω στην θεία λειτουργία, επειδή 
πρέπει να ασχοληθώ με την εργασία μου.» 
Άλλοι θα πουν: «Δεν μπορώ να υπακούσω 
στον Θεό, δεν μπορώ να ζήσω σύμφωνα 
με τις εντολές, όταν πρόκειται για χρήμα-
τα.» Κατά το Άγιο Βάπτισμα, κατά την 
Αγία Σφράγιση, κατά την επικύρωση, από- 
φάσισαν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και να 
ζήσουν σύμφωνα με τις Εντολές του Θεού. Όμως, 
επειδή έγιναν δούλοι επίγειων πραγμάτων, δεν είναι 
πλέον ελεύθεροι και δεν μπορούν πλέον να σεβαστούν 
την υπόσχεσή τους. Δεν σέβονται πλέον τις εντολές, 
εξ αιτίας των επίγειων αναγκών τους. Εξαγοραστή-
καμε με ένα μεγάλο τίμημα. Δεν γινόμαστε εκ νέου 
δούλοι επίγειων πραγμάτων. Είμαστε αποφασισμένοι 
να παραμείνουμε κοντά στον Κύριο και είμαστε 
ελεύθεροι, ακολουθούμε το δρόμο που χάραξε ο 
Θεός για εμάς. 
 
Ο Απόστολος Παύλος κατέστησε σαφές το γεγονός 
ότι δεν είχε σημασία για τη σωτηρία της ψυχής,  το 
αν κάποιος ήταν δούλος ή ελεύθερος άνθρωπος, αν 
ήταν ή όχι Εβραίος, αν ήταν πλούσιος ή πτωχός. 
Είναι η στάση του καθενός που έχει σημασία. Ας 
έχουμε τη σωστή διάταξη καρδιάς. Δεν αφηνόμαστε 
να οδηγηθούμε από τις επίγειες ανάγκες μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ένα άλλο παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι η 
ιστορία του Σαμψών, Κριτή του Ισραήλ. Μόλις ήλθε 
στον κόσμο η μητέρα του τον αφιέρωσε στον Θεό. Ο 
Θεός επέλεξε τον άνθρωπο αυτό για να πολεμήσει 
τους Φιλισταίους, τους εχθρούς του Ισραήλ. Την 
εποχή εκείνη ήταν συνηθισμένο, όταν ένας άνθρωπος 
ήταν αφιερωμένος στον Θεό, όταν ήταν στην υπηρε-
σία του Θεού, δεν έπρεπε να κόβει τα μαλλιά του. 
Όλοι το γνώριζαν: Εάν κάποιος είχε μακριά μαλλιά, 
ήταν αφιερωμένος στον Θεό, αυτός ήταν ένας 
υπηρέτης του Θεού. Ανάλογη αργότερα, ήταν και η 
περίπτωση του Σαμουήλ. Ούτε κι εκείνος είχε το 
δικαίωμα να κόψει τα μαλλιά του (Α’ Σαμουήλ 1:11). 
 
Ο Σαμψών ήταν πολύ δυνατός και πολεμούσε τους 
Φιλισταίους. Μία ημέρα γνώρισε τη Δαλιδά και η 
γυναίκα αυτή, ήταν διεφθαρμένη από τους 
Φιλισταίους. Οι άρχοντες των Φιλισταίων πήγαν να 
την βρουν και της είπαν: «Κολάκευσέ τον, και δες σε  
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αριστερά: Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, χειροτονεί τον πρεσβύτερο 

περιφερείας Χοσέ Καλένγκα Μπάζα (γονατιστός) στο αξίωμα του Αποστόλου 

και θέτει σε ηρεμία τον Απόστολο Αλφόνσο Αβελίνο (όρθιος), μετά από 

τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως αξίωμα. 
 

τι στηρίζεται η μεγάλη του δύναμη, και με ποιον 
τρόπο μπορούμε να υπερισχύσουμε εναντίον του, 
ώστε να τον δέσουμε, για να τον δαμάσουμε· κι εμείς, 
ο καθένας μας, θα σου δώσουμε 1.100 αργύρια.» Η 
Δαλιδά παρενόχλησε το Σαμψών: «Πες μου σε παρα-
καλώ, από πού προέρχεται η μεγάλη σου δύναμη»! 
Μετά από λίγο ο Σαμψών δεν παρέλειψε να την ευχ-
αριστήσει και της είπε: «Ξυράφι δεν ανέβηκε επάνω 
στο κεφάλι μου· επειδή, εγώ είμαι Ναζηραίος στον 
Θεό από την κοιλιά τής μητέρας μου. Αν ξυριστώ, 
τότε η δύναμή μου θα φύγει από μένα, και θα αδυνα-
τήσω, και θα γίνω όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι.» 
(Κριτές 16:5-17). Με άλλα λόγια: Η Δύναμή του 
βρισκόταν στη στενή του σχέση με τον Θεό. Και τι 
έκανε η γυναίκα του; Έκοψε τις μπούκλες του 
Σαμψών. Κατά συνέπεια αφαίρεσε το σημάδι της 
σχέσης του με τον Θεό. Ο Σαμψών έγινε αδύναμος, 
φυλακίστηκε και έγινε σκλάβος των Φιλισταίων. 
Γιατί; Επειδή έλαβε την λάθος απόφαση. Η 
ικανοποίηση της γυναίκας αυτής ήταν στα μάτια του, 
πιο σημαντική από την ικανοποίηση του Θεού. 

Προσπαθούμε να κρατάμε την θέση μας στους κόλ-
πους της κοινωνίας και να διατηρούμε τις καλές μας 
σχέσεις με τους συγχρόνους μας. Ωστόσο, η σχέση 
με τους ανθρώπους δεν μπορεί να γίνεται πιο σημαν-
τική από τη σχέση με τον Θεό. Θέλουμε να ικανοποι-
ούμε περισσότερο τον Θεό από τους ανθρώπους. 
Κάποιες φορές είμαστε αναγκασμένοι να πούμε: 
«Όχι, δεν συμμετέχω σε αυτό, ακόμη και αν δεν σ’ 
αρέσει. Δεν το κάνω αυτό, επειδή είναι πιο 
σημαντικό στα μάτια μου, να ευχαριστώ τον Θεό.» 

Ένα τρίτο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη: Ο 
Ισραήλ ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Προφανώς 
αυτό δεν ήταν αρεστό σε άλλους λαούς. Για μια 
ακόμη φορά οι Φιλισταίοι ήλθαν να πολεμήσουν τον 
λαό του Ισραήλ. Οι εχθροί είχαν μαζί τους ένα γίγαντα  

ένα πανύψηλο άνδρα με βαρύ οπλισμό, ήταν ο Γολιάθ  
που τον φοβόντουσαν όλοι. Χλεύαζε τους Ισραηλίτες, 
χλεύαζε τον Θεό και είπε: «Διαλέξτε για τον εαυτό 
σας έναν άνδρα, και ας κατέβει σε μένα· και αν μεν 
μπορέσει να πολεμήσει μαζί μου, και με θανατώσει, 
τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας· αλλά, αν εγώ υπε-
ρισχύσω εναντίον του, και τον θανατώσω, τότε εσείς 
θα είστε δούλοι μας, και θα δουλεύετε σε μα.» (Α’ 
Σαμουήλ 17:8-9). ΟΙ Ισραηλίτες φοβήθηκαν και από 
τον φόβο τους έγιναν σχεδόν υπηρέτες των εχθρών 
τους. Ευτυχώς ήλθε ο μικρός Δαυίδ που δεν φοβόταν. 
Ήξερε: Μαζί με τον Θεό, μπορώ να νικήσω τον 
Γολιάθ. Ο Δαυίδ απελευθέρωσε τον λαό του. 

Κι εμείς επίσης μερικές φορές πιστεύουμε ότι 
είμαστε αδύναμοι και ότι το πνεύμα του κόσμου είναι 
τόσο ισχυρό. Οι θεωρίες του διαδίδονται με μεγάλη 
δύναμη. Εκείνοι που το ακολουθούν στέφονται τόσο 
από επιτυχία και εμείς πολλές φορές έχουμε τόσο 
κακό μέσα στη ζωή μας. Ο διάβολος διαθέτει τόσα 
πολλά μέσα που δεν μπορούμε να τον πολεμήσουμε! 
– Αυτό δεν είναι αλήθεια! Ακόμη και αν ο εχθρός 
μας είναι τόσο ισχυρός, εμείς ξέρουμε: Μαζί με τον 
Χριστό, μπορούμε να νικήσουμε! Ο Χριστός είναι 
πιο ισχυρός από τον εχθρό του! Ακολουθούμε τον 
Ιησού Χριστό και δεσμευόμαστε μαζί του για να 
καταπολεμήσουμε το κακό. Μαζί του θα νικήσουμε.  
Δεν θέλουμε να γίνουμε δούλοι του κακού. 

Και ένα τελευταίο παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος ο 
Ιησούς. Έδειξε μια εικόνα στους μαθητές και τους  
είπε: «Όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον 
άνθρωπο, διέρχεται μέσα από άνυδρους τόπους και 
ζητάει ανάπαυση· και μη βρίσκοντας, λέει: Ας γυρίσω 
στο σπίτι μου, απ' όπου βγήκα. Και όταν έρθει, το 
βρίσκει σκουπισμένο και στολισμένο. Τότε, πηγαίνει 
και παίρνει άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα από 
τον εαυτό του, και αφού μπουν μέσα, κατοικούν εκεί· 
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και γίνονται τα τελευταία εκείνου τού ανθρώπου 
χειρότερα από τα πρώτα.» (Λουκάς 11:24–26). Η 
εικόνα αυτή ψάχνει να μας δείξει κάτι. 

Καθαριστήκαμε με το βάπτισμά μας, με την Αγία 
μας Σφράγιση. Διώχθηκε το κακό, δεν έχει πλέον 
δικαιώματα επάνω μας, ανήκουμε στον Ιησού 
Χριστό. Τώρα είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε 
ποιος θα πρέπει να ζει μέσα στην καρδιά μας. Το 
ακάθαρτο πνεύμα, μαζί με τα επτά άλλα πνεύματα 
μπορούσε να επιστρέψει, επειδή η καρδιά ήταν 
άδεια, υπήρχε χώρος σ’ αυτήν. 

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα 
κατοικεί μέσα στην καρδιά μας  και γεμίζει όλη την 
καρδιά μας, όλη τη ζωή μας. Μέσα μας οφείλει να 
ανθίζει το νέο δημιούργημα στον Ιησού Χριστό. Εάν 
η ζωή που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα γεμίζει 
όλη την καρδιά μας, τα άλλα πνεύματα δεν θα βρί-
σκουν πλέον θέση σ’ αυτήν. Αντίθετα σε ένα πρόσω-
πο που βαπτίστηκε και έλαβε την Αγία Σφράγιση και 
η καρδιά του δεν είναι πλήρης από το Άγιο Πνεύμα, 
τα ακάθαρτα πνεύματα θα επιστρέψουν και τότε, το 
πρόσωπο αυτό θα είναι πολύ δυστυχισμένο. 

Τότε, το πνεύμα που είχε έλθει επίσης για να πειράξει 
τον Ιησού, θα επιστρέψει στο πρόσωπο αυτό, λέγον-
τας: «Χρησιμοποίησε λοιπόν την θεία υιοθεσία, για 
να έχεις μια καλύτερη ζωή εδώ στη γη.» Έρχεται στην 
θεία λειτουργία, αλλά αυτό που είναι σημαντικό για 
αυτό το πρόσωπο, είναι μόνον η επίγεια ζωή: «Καλέ 
Θεέ, επίτρεψε να πάνε όλα καλά για μένα. Καλέ Θεέ, 
είμαι παιδί σου, επίτρεψε να γίνω πλούσιος.» Το 
παλαιό πνεύμα επέστρεψε και είναι αυτό που αποφα-
σίζει για το τι θα προσευχηθούμε, για το τι πρέπει να 
κάνουμε. Ένα τέτοιο πρόσωπο δεν νοιώθει καλά 
επειδή συνειδητοποιεί:  Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αν 
και είμαι Νεοαποστολικός, δεν γίνομαι πλούσιος. Αι- 

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο Πρωταπόστολος 

Σνάιντερ απαντά στις ερωτήσεις των τοπικών μέσων 

ενημέρωσης. 

 
σθάνεται χειρότερα από πριν. Βαπτίστηκε, έλαβε την 
Αγία Σφράγιση, η καρδιά καθαρίστηκε, εξαγιάστηκε, 
αλλά δεν άφησε το Άγιο Πνεύμα να ανθίσει πλήρως. 
Τότε είναι που επιστρέφει ένα άλλο πνεύμα. 

Ένα άλλο παράδειγμα: Θέλουμε να έχουμε μια κάποια 
σημασία στους κόλπους της κοινότητας, στους κόλ-
πους της Εκκλησίας. Τότε αυτό που είναι σημαντικό 
είναι μόνον η αξιοποίησή μας στους κόλπους της 
Εκκλησίας και διαμέσου της Εκκλησίας. Ψάλουμε 
στην χορωδία, αλλά όχι για να δοξάσουμε τον Θεό, 
αλλά για να είμαστε σε πρώτο πλάνο. Και ο αδελφός 
κάνει τα πάντα για να λάβει ένα ανώτερο αξίωμα, 
επιθυμεί να γίνει επικεφαλής. Γίνεται σκλάβος ενός 
πνεύματος, δεν υπηρετεί πλέον τον Κύριο. Θέλει να 
εργάζεται για λογαριασμό του. Κάθε τι που κάνει, το 
κάνει με υστεροβουλία. Ο ένας θέλει να γίνει πλούσι-
ος, ο άλλος θέλει να είναι σημαντικός στους κόλπους 
της Εκκλησίας. Τα πρόσωπα αυτά γίνονται δούλοι 
ενός πνεύματος και δεν λαμβάνουν αυτό που 
επιθυμούν · μια ημέρα θα απογοητευθούν. 

Αυτά είναι μερικά απλά παραδείγματα προσώπων 
που ο Θεός επέλεξε για να είναι μια ευλογία, αλλά 
που έλαβαν μια κακή απόφαση. Κατάφεραν να 
ξαναγίνουν «δούλοι ανθρώπων». 

Ας είμαστε υπηρέτες του Ιησού. Από αγάπη για τον 
Ιησού Χριστό, είμαστε στενά συνδεδεμένοι μαζί του. 
Δεν ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο, αλλά 
ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Ξέρουμε: Εκείνος 
που μάχεται μαζί με τον Χριστό, θα κατακτήσει τη 
νίκη. Εκείνος που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, δεν 
το κάνει μάταια, θα λάβει το στέμμα της αιώνιας 
ζωής, τον μεγαλύτερο μισθό που θα μπορούσε να 
υπάρχει. Επειδή εξαγοραστήκαμε με ένα τόσο μεγάλο 
τίμημα, ας είμαστε αληθινοί μαθητές, υπηρέτες του 
Ιησού Χριστού. Ο μισθός θα είναι άπειρα μεγάλος. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
 

Εξαγορασμένοι μέσα από την θυσία του 
Χριστού, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι 
■    δεν θα γίνουμε δούλοι επίγειων 

πραγμάτων, 

■   θα ευχαριστούμε τον Θεό περισσότερο 
από τους ανθρώπους, 

■    δεν θα αφεθούμε να εντυπωσιαστούμε 
από το κακό, 

■   θα επιτρέψουμε στο Άγιο Πνεύμα να 
γεμίσει όλη την καρδιά μας. 
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Το μεγάλο πρόγραμμα  
της θείας παρηγοριάς 

 

Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ ανέπτυξε ένα πρόγραμμα παρηγοριάς 

με πολλές διαστάσεις, κατά την θεία λειτουργία του, που τέλεσε στις 14 Φεβρουαρίου 

2016 στο Βερολίνο (Γερμανία). 8 100 συμμετέχοντες έζησαν την θεία λειτουργία 

επί τόπου και σε 70 κοινότητες συνδεδεμένες με βιντεομετάδοση. 
 

Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: «Ως Νεοαποστολικοί 
χριστιανοί, δεν είμαστε καλύτεροι, ούτε χειρότεροι 
από τους άλλους», δήλωσε ο Πρωταπόστολος: 
«Είμαστε άνθρωποι και είμαστε αντιμέτωποι με την 
ασθένεια, με τον θάνατο και με την αδικία.» Και 
ίσως και κάτι περισσότερο από όλα αυτά: «Παρ’ όλα 
όσα μας συμβαίνουν, προσπαθούμε να παραμένουμε 
πιστοί στον Θεό.» Αυτός είναι ο λόγος που κάποιες 
φορές είναι απαραίτητο να αγωνιζόμαστε. 

«Θα σας παρηγορήσω όπως μια μητέρα παρηγορεί 
τα παιδιά της», υποσχέθηκε ο Κύριος. «Ο Θεός μας 
παρηγορεί ακόμη και σήμερα, διαμέσου του Αγίου 
Πνεύματος.» Εκείνος που έρχεται να μας βοηθήσει, 
δεν μας επιβάλλεται. «Δεν έρχεται παρά μόνο αν τον 
καλέσουμε». 

Το πρόγραμμα παρηγοριάς του Θεού 

Κατά την διάρκεια του κηρύγματός του, ο Πρωταπό-
στολος Σνάιντερ ανέπτυξε τρεις φορές τρείς πτυχές 
του προγράμματος της θείας παρηγοριάς: «Η πρώτη 
πτυχή παρηγοριάς είναι η ανακούφιση του πόνου.» 
Διαμέσου της αγάπης: «Ο Θεός δεν σε ξέχασε. Σε 
αγαπά όπως αγάπησε τον Υιό του τον Ιησού, όταν 
εκείνος  ήταν  εδώ  στη  γη.»·  διαμέσου  της ελπίδας:  

«Αυτό δεν θα παραμείνει έτσι. Σύντομα τα πράγματα 
θα αλλάξουν τελείως.»· και διαμέσου της εγγύτητας: 
«Παρατηρούμε, αισθανόμαστε και βιώνουμε την 
εμπειρία της εγγύτητας  μέσα σε μικρά σημάδια και 
μικρές εμπειρίες.» 

«Αυτή είναι η δεύτερη πτυχή:  Ο Θεός μας 
ενδυναμώνει διαμέσου του Αγίου του Πνεύματος.» 
«Μας δείχνει πως οφείλουμε να προσευχόμαστε.»· 
«Σε κάθε θεία λειτουργία, το Άγιο Πνεύμα μας 
χορηγεί τη δύναμη του Θεού, διαμέσου της Αγίας 
Κοινωνίας.»· και «Όταν ο Θεός επιτρέπει μια 
δοκιμασία, μας δίνει μια κάποια ευθύνη. Οφείλεις 
τώρα να γίνεις μια ευλογία για τον πλησίον σου, ένα 
πρότυπο.»  

«Κατόπιν έρχεται η Τρίτη πτυχή – παρηγοριά του 
Θεού, είναι επίσης η λύτρωση.» Ο Θεός χορηγεί την 
χάρη του: «Εάν έχεις κάνει κάτι το κακό, μην 
ανησυχείς, όλα θα είναι και πάλι εντάξει.» Ο Ιησούς 
νίκησε το κακό: «Η εργασία της λύτρωσης βρίσκεται 
ήδη σε εξέλιξη, το μεγαλύτερο μέρος της έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί.» Η υπόσχεση για το μέλλον: «Και 
η μεγάλη λύτρωση είναι ακόμη στον ερχομό της, 
όταν θα μπορούμε να εισέλθουμε στην βασιλεία του, 
εκεί όπου ο Θεός θα στεγνώσει όλα τα δάκρυα.» 
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1500 αδελφοί και αδελφές συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο –

Λίχτενμπεργκ. Κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας, ο 

Απόστολος Χανς Γιούργκεν Μπερντ, τέθηκε σε ηρεμία, μετά από 

μια μακρά υπηρεσιακή δραστηριότητα. 

 

Να είσαι από μόνος σου, ένας 
παρηγορητής 

 

«Αυτό που ο Θεός κάνει σε εμάς, οφείλουμε να το 
κάνουμε στον πλησίον μας», προέτρεψε ο 
Πρωταπόστολος, ζητώντας από εμάς, να είμαστε κι 
εμείς παρηγορητές. Οι οδηγίες του ακολουθούσαν το 
πρόγραμμα παρηγοριάς του Θεού: Μειώστε τον 
πόνο: Ανακαλέσατε την κρίση: «Η ανόητη αυτή 
φράση: «Είναι δικό σου το λάθος!» δεν βοηθά 
κανένα.»· συμπάσχουμε: «Αφιερώνουμε χρόνο για 
να ακούμε.»· και για να δίνουμε ελπίδα: «Μην 
ανησυχείς, δεν θα παραμείνει έτσι αυτό. Ο Κύριος θα 
αλλάξει τις καταστάσεις.» 

Προσφέρουμε βοήθεια και ενίσχυση: Παρεμβαίνουμε: 
«Η πρώτη βοήθεια είναι να προσευχόμαστε για τον 
πλησίον μας.»· να προσφέρουμε μαρτυρία: Τελείως 
απλά μιλούμε για την βοήθεια του Θεού που έχουμε 
βιώσει προσωπικά:· εκφράζοντας την εκτίμησή μας 
«Ξέρεις, είσαι ένα πρότυπο για εμένα. Υψώνω τα 
μάτια προς εσένα, βλέποντας με ποιο τρόπο 
διαχειρίζεσαι την κατάσταση αυτή.» 

Συμβάλλουμε στην λύτρωση: Εργαζόμαστε και για τη 
δική μας λύτρωση: «Όσο περισσότερο ξεπερνώ το 
κακό μέσα στην καρδιά μου, τόσο λιγότερο είμαι μια 
πέτρα όπου μπορεί να σκοντάψει ο πλησίον μας.» 
Μαχόμαστε το κακό με το καλό: «Αν συμβαίνει κάτι, 
κάνουμε πιο πολύ το καλό για να αποκατασταθεί η 
ισορροπία. Το καλό οφείλει πάντα να είναι μεγαλύτε-
ρο, ανώτερο και καλύτερο από το κακό.» Και προσευ-
χόμαστε για την επιστροφή του Κυρίου: «Δεν σταμα-
τάμε να προσευχόμαστε : Κύριε, έλα σύντομα!» 

 
 

 
 

 

   ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Β’ Κορινθίους  1:3-4 
 

«Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας 
των οικτιρμών και Θεός κάθε 
παρηγορίας, αυτός που μας παρηγορεί 
σε κάθε μας θλίψη, για να μπορούμε κι 
εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι 
σε κάθε μορφής θλίψη, με την 
παρηγορία, με την οποία εμείς οι ίδιοι 
παρηγορούμαστε από τον Θεό!» 

■ Το Άγιο Πνεύμα μας παρηγορεί μέσα στην 
θλίψη μας, μειώνει τον πόνο μας, μας 
ενδυναμώνει και μας απελευθερώνει από 
το κακό. 

■  Από την πλευρά μας, παρηγορούμε 
εκείνους που είναι θλιμμένοι, 
μοιραζόμαστε τον πόνο τους και τους 
υποστηρίζουμε πολεμώντας το κακό. 
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Τα σημεία επίθεσης  
του αντιπάλου μας 
 

Η θεία λειτουργία που τελέστηκε από τον Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ Σνάιντερ  

στις  3 Απριλίου 2016 στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή) συνένωσε περίπου  

30 000 συμμετέχοντες. Οι κοινότητες της Αργεντινής, της Χιλής, της Παραγουάης  

και της Ουρουγουάης, ήταν συνδεδεμένες με βιντεομετάδοση. Η απιστία,  

η ανυπακοή, το ασυμβίβαστο: το κακό διαθέτει πολλά μέσα για να απομακρύνει  

τον άνθρωπο από τον Θεό. Υπάρχει ωστόσο ένα αντίδοτο. 
 

«Το να έχουμε την ειρήνη του Χριστού δεν σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις, ούτε δυσκολίες και 
ότι όλα είναι ήρεμα και απολαμβάνουμε τη ζωή 
μας», εξήγησε ο Πρωταπόστολος. Η ειρήνη του 
Ιησού σημαίνει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό: «Η 
ειρήνη στον Θεό σημαίνει την τέλεια ενότητα.» 

«Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να είναι σε κοινωνία 
με τον Θεό.» Ως συνέπεια της πτώσης στο προπατο-
ρικό αμάρτημα, οι άνθρωποι όφειλαν να εγκαταλεί-
ψουν αυτή την κοινωνία. Όμως η θυσία του Χριστού 
πρόσφερε τη δυνατότητα της μετάνοιας και το Ευαγ- 

γέλιο δείχνει το δρόμο προς τα εμπρός. 

Οι προσπάθειες του κακού 

Παρ’ όλα αυτά: «Έχουμε ένα αντίπαλο», τόνισε ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ: «Δεν επιθυμεί να έχουμε 
αυτή την ειρήνη με τον Θεό. Κάνει τα πάντα για να 
μας χωρίσει από τον Θεό.»  Είναι πολύ σημαντικό 
να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειές του και να τις 
αντιμετωπίζουμε – συμμορφούμενοι με την εικόνα 
του Ιησού Χριστού.
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Συγκεκριμένα ο Προκαθήμενος της 
Εκκλησίας ανέφερε πέντε σημεία: 

Το κακό επωφελείται από τον πόνο των ανθρώπων 
για να σπείρει την αμφιβολία σχετικά με την αγάπη 
του Θεού. «Κάποιες φορές δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός 
επιτρέπει το ένα ή το άλλο πράγμα. Ωστόσο, δεν 
αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Κυρίου, αλλά 
εμπιστευόμαστε την αγάπη αυτή.» 

Το κακό κάνει ελκυστικές προτάσεις. «Το μόνο που 
αναζητεί, είναι να μας παρασύρει στην αμαρτία και 
αυτό επειδή ξέρει ότι η αμαρτία μας χωρίζει από τον 
Θεό.» Το αντίδοτο: Υπακούμε τον Θεό, με τη διαβε-
βαίωση σύμφωνα με την οποία ο Θεός μπορεί να μας 
προσφέρει πολύ περισσότερα από το κακό. 

Το κακό αξιοποιεί την ελεύθερη βούληση για λογα-
ριασμό του: «Αυτό καθίσταται πρόβλημα όταν οι 
ιδέες μας είναι διαφορετικές από αυτές του Θεού. 
Τότε, δεν μπορούμε να είμαστε σε κοινωνία μαζί 
του.» Το πρότυπό μας, ο Ιησούς: οικειοποιούνταν το 
θέλημα του επουράνιου Πατέρα, έτσι ώστε να μπορεί 
να κάνει ακριβώς αυτό πού ήθελε πραγματικά: να 
εισέλθει στην βασιλεία του Θεού. 

Το κακό επωφελείται από την αδικία για να σπείρει το 
αδίκημα και την επιθυμία για εκδίκηση: «Οι σκέψεις 
αυτές τότε, λαμβάνουν μια όλο και μεγαλύτερη 
διάσταση μέσα στην καρδιά μας, μέχρι να φτάσουμε 
στο σημείο, να μην είμαστε πλέον διατεθειμένοι να 
συγχωρήσουμε.» Ωστόσο: «Εάν δεν συγχωρούμε, 
ούτε κι εμείς θα μπορέσουμε να συγχωρηθούμε». Το 
αντίδοτο: «Επειδή φιλοδοξούμε να αποκτήσουμε την 
χάρη, συγχωρούμε τον πλησίον μας.» 

Το κακό επωφελείται από τις αδυναμίες των ανθρώ-
πων, σύμφωνα με το ακόλουθο σύνθημα: «Το να πάω

στην εκκλησία δεν θα μου προσφέρει τίποτα, επειδή 
η εκκλησία είναι πάντα γεμάτη με αμαρτωλούς». 
Ωστόσο: «Το να πάψουμε να πηγαίνουμε στην θεία 
λειτουργία, σημαίνει τον χωρισμό μας από τον Θεό. 
Επειδή τότε, δεν θα λαμβάνουμε πλέον την Αγία 
Κοινωνία. Και χωρίς την Αγία Κοινωνία, δεν 
μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Ιησού.» 

«Αναγνωρίζουμε ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο 
αντίπαλος που θέλει να μας χωρίσει από τον Θεό»· 
αυτό ήταν το συμπέρασμα του Πρωταποστόλου: 
«Όμως, εσύ κι εγώ, έχουμε αποφασίσει να είμαστε 
ένα με τον Θεό. Για τον λόγο αυτό αγωνιζόμαστε και 
υψώνουμε τα μάτια μας προς τον Χριστό, το Νικητή 
και ακολουθούμε το παράδειγμά του. Και μαζί με τον 
Χριστό, θα νικήσουμε!» 

      ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
 
 

Ιωάννης 16:33 

«Αυτά τα μίλησα σε σας, ώστε, ενωμένοι 
μαζί μου, να έχετε ειρήνη. Μέσα στον 
κόσμο θα έχετε θλίψη· αλλά, να έχετε 
θάρρος· εγώ νίκησα τον κόσμο.» 

 
Η αμφιβολία, η ανυπακοή, η έλλειψη 
συναίνεσης σε σχέση με τον Θεό, η άρνηση 
για συγχώρηση και η μη συμμετοχή στην 
Αγία Κοινωνία μας χωρίζουν από τον Θεό. 
Χάρη στον Ιησού Χριστό, μπορούμε να 
υπερνικήσουμε τις δυσκολίες αυτές και να 
είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό.  
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Εξέλιξη και όχι επανάληψη 

 

Δεν τίθεται κάποιο ζήτημα: το φως εκδιώκει τη νύχτα. Και θα αρχίσει η ημέρα του 

Κυρίου. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να ξυπνήσουμε έγκαιρα και να κάνουμε αυτό 

που πρέπει να γίνει. Όλα αυτά έρχονται στο φως, ως αποτέλεσμα μιας θείας 

λειτουργίας του Πρωταποστόλου μας στην Αστάνα (Καζακστάν). 
 

 
 

 
 

Είτε πρόκειται για την ιστορία της Δημιουργίας, είτε 
για την γέννηση του Ιησού, για την απελευθέρωση 
του Πέτρου ή την μεταστροφή του Παύλου: «Εκεί 
όπου ο Θεός είναι παρών, εκεί όπου ο Θεός ενεργεί, 
βρίσκεται το φως, η διαύγεια. Εκεί διαμένει η 
αλήθεια, η ασφάλεια, η ζωή», εκφράστηκε ο 
Πρωταπόστολος. « Η εικόνα αυτή βρίσκεται διαρκώς 
μέσα στην Αγία Γραφή.» 

Η εικόνα της ημέρας που ακολουθεί τη νύχτα οφείλει 
να τονίζει το γεγονός ότι η επιστροφή του Χριστού 
είναι αναπόφευκτη: «Ακόμη και αν η νύχτα είναι 
πολύ σκοτεινή, ακόμη και αν διαρκεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ο καθένας το ξέρει: Το σκοτάδι 
δεν μπορεί να καταπιεί την ημέρα. Η ημέρα θα έλθει, 
αυτό είναι απόλυτα βέβαιο.»

Προειδοποίηση και εγερτήριο κάλεσμα 

Ωστόσο, υπάρχει ένα κάλεσμα που είναι συνδεδεμένο 
με αυτό: «Είναι ήδη ώρα να εγερθούμε.» Ο Παύλος 
δίνει την ανάλογη προτροπή, ήδη από το στίχο 11. 
Εδώ ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ βλέπει δύο πτυχές: 
Εκείνος που κοιμάται δεν μπορεί να δείξει αντίδραση: 
«Κάθε φορά που ακούμε: Ο Κύριος έρχεται σύντομα, 
οφείλουμε να αντιδράσουμε. Ας είμαστε πλήρεις από 
ζήλο: Οφείλω να προετοιμαστώ, τι πρέπει να κάνω 
ακόμη;» 

 
 

 

Εκείνος που κοιμάται δεν μπορεί να αναγνωρίσει 
τους κινδύνους: «Εάν σκεπτόμαστε: «Είμαι βαπτι-
σμένος και έχω λάβει την Αγία Σφράγιση, παρακο-
λουθώ την κάθε θεία λειτουργία, θα συμμετάσχω 
στην Ημέρα του Κυρίου», διατρέχουμε κάποιους 
κινδύνους. Επειδή: «Η πίστη μας δεν είναι μια πίστη 
παραδόσεων. Δεν πρόκειται για διαιώνιση της 
επανάληψης των ίδιων πραγμάτων, αλλά για εξέλιξη, 
για μια πλήρη αλλαγή σε όλα τα πράγματα που 
αφορούν την πίστη μας.» 
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Υποδοχή με την ευκαιρία της προώθησης 
του ειρηνικού θρησκευτικού διαλόγου: Μετά 
το τέλος της θείας λειτουργίας, ο Πρωταπό-
στολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, συνάντησε τους 
εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, των 
άλλων Εκκλησιών και του Ισλάμ. 
. 

 

Τα έργα και τα όπλα 
 

Η Επιστολή προς Ρωμαίους αναφέρει ακόμη δύο 
προτροπές για δράση στο στίχο 12: την απόρριψη 
των έργων του σκότους και την επένδυση με τα όπλα 
του φωτός. 

«Έργο του σκότους είναι  το κάθε τι που γίνεται κρυ-
φά και μυστικά», εξήγησε ο Πρωταπόστολος: «Δεν 
θέλουμε μόνο να καθαρίσουμε και να εξαγνίσουμε 
τις πράξεις μου. Θέλουμε επίσης να εξαγνίσουμε τις 
σκέψεις μας. Να θριαμβεύσουμε επίσης επάνω στις 
κρυφές αμαρτίες. Εκείνες που κανείς δεν γνωρίζει, 
που κανείς δεν βλέπει. Όμως για τον Κύριο, είναι 
επίσης το ίδιο σημαντικές, όπως και όλες οι άλλες.» 

Τα όπλα του φωτός μπορούν να χρησιμοποιηθούν το 
ίδιο καλά, τόσο με αμυντικό τρόπο, όσο και με 
επιθετικό: Η πίστη μας επιτρέπει να αντιστεκόμαστε 
στη σκέψη, σύμφωνα με την οποία ο Θεός θα μας 
είχε ξεχάσει: «Ακόμη κι αν βρισκόμαστε στο πιο βαθύ 
σκοτάδι της νύχτας, χρησιμοποιούμε το όπλο αυτό 
και λέμε στο κακό: Το πιστεύω, ο Θεός με αγαπά!» 

«Η αγάπη είναι το μόνο όπλο που δεν πληγώνει 
κανένα, αλλά που κατακτά πάντα τη νίκη.» 
Χρησιμεύει στην υπεράσπισή μας, «όταν δεχόμαστε 
επίθεση από τις αδυναμίες του πλησίον μας». Και: 
«Με το όπλο αυτό, αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία του 
πλησίον μας.» 

Η ελπίδα μάχεται την αποθάρρυνση: «Μας απασχολεί  

η μέλλουσα δόξα. – Αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας. 
Επειδή ξέρουμε ότι αυτό αξίζει πάντοτε τον κόπο.»  

«Υπερασπίζουμε τον εαυτό μας και αγωνιζόμαστε ενάντια 
στο κακό με πίστη, με αγάπη και με ελπίδα», συμπλήρωσε 
ο Πρωταπόστολος: «Η νίκη μας είναι εξασφαλισμένη. 
Εκείνος που μάχεται μαζί με τον Χριστό, κατακτά 
πάντοτε τη νίκη.»

      ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
 

 
Ρωμαίους 13:12 

 
«Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα 
πλησίασε· ας απορρίψουμε, λοιπόν, τα 
έργα τού σκότους, και ας ντυθούμε τα 
όπλα του φωτός.» 

 

 

Η επιστροφή του Κυρίου είναι αναπόφευκτη. 

Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτήν με το να 

■   καθαρίζουμε τις σκέψεις μας, 

■   μεγαλώνουμε μέσα στην αγάπη, 

■    μαχόμαστε ενάντια στο κακό με τα όπλα 

της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. 
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Ο Ιησούς προσεύχεται 
στον κήπο της 
Γεθσημανή 
(Μάρκος 14:26-43) 

 

 

Κατά την εορτή του Πάσχα, ο 
Ιησούς μαζί με τους μαθητές 
του εόρτασε το τελευταίο Άγιο 
Δείπνο. Ο Ιησούς ξέρει ότι 
σύντομα θα προδοθεί και ότι θα 
πρέπει με την θυσία του να 
πεθάνει. Μαζί με τους μαθητές 
του, πηγαίνει προς το όρος των 
Ελαιών. 

 
 

Στο δρόμο προς τον κήπο της 
Γεθσημανή, ο Ιησούς λέει στους 
μαθητές του: «Σε λίγες ώρες θα 
με εγκαταλείψετε όλοι. Προτού 
πολύ καιρό ένας προφήτης είχε 
προβλέψει ότι τα πρόβατα θα 
διασκορπιστούν όταν θανατωθεί ο  
βοσκός. Ωστόσο, μετά τον θάνατό  

μου, θα αναστηθώ και θα 
εμφανιστώ εκ νέου σε σας.» Ο 
Πέτρος αντιδρά: «Ακόμη και αν 
όλοι οι άλλοι σε εγκαταλείψουν, δεν 
θα σε εγκαταλείψω ποτέ.» 

Ο Ιησούς του λέει: «Τη νύχτα 
αυτή, προτού ο πετεινός λαλήσει 
δύο φορές, εσύ θα δηλώσεις τρεις 
φορές ότι δεν με γνωρίζεις και θα 
με αρνηθείς.» 

Ο Πέτρος ξεφωνίζει: «θα 
προτιμούσα να πεθάνω μαζί σου 
παρά να σε αρνηθώ.» 

Οι άλλοι μαθητές λένε το ίδιο 
πράγμα με τον Πέτρο. Μόλις 
φθάνουν στον κήπο της 
Γεθσημανή, ο Ιησούς ζητεί από 
τους μαθητές του να καθίσουν, 
όση ώρα εκείνος θα προσεύχε-
ται.  Μαζί του παίρνει τον Πέτρο, 
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τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. 

Ο Ιησούς είναι θλιμμένος μέχρι 
θανάτου. Λέει στους τρεις μαθητές 
που τον συνοδεύουν: «Μείνετε εδώ 
και αγρυπνείτε.» 

Απομακρύνεται μερικά βήματα, 
πέφτει καταγής και προσεύχεται: 
«Πατέρα,  εάν αυτό είναι δυνατό, 
απομάκρυνε από εμένα αυτό το 
ποτήρι του πόνου! Αλλά ας μη 
γίνει, αυτό που θέλω εγώ, αλλά το 
δικό σου θέλημα, να γίνει.» 

Επιστρέφοντας, οι μαθητές έχουν 
αποκοιμηθεί. Ξυπνάει τον Πέτρο: 
«Κοιμάσαι; Δεν μπορείς να μείνεις 
άγρυπνος για μια ώρα; Αγρυπνείτε 
και προσεύχεστε.» 

Ο Ιησούς απομακρύνεται εκ νέου 
μερικά βήματα και κάνει την ίδια 
προσευχή. 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν επιστρέφει, οι μαθητές και πάλι 
κοιμούνται. Τα μάτια τους είναι κλειστά 
και δεν ξέρουν τι να απαντήσουν στον 
Κύριο. 

Για μια τρίτη φορά ο Ιησούς 
προσεύχεται μόνο του και για μια 
ακόμη φορά, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και 
ο Ιωάννης, είναι αποκοιμισμένοι.  

Τους ξυπνάει και τους λέει ότι έφτασε 
η ώρα που θα προδοθεί. 

Ήδη, ο Ιούδας ο προδότης τον 
προσεγγίζει ακολουθούμενος από ένα 
οπλισμένο πλήθος που ήλθε για να 
σταματήσει τον Ιησού. 

 
 
 

Γεθσημανή σημαίνει ελαιοτριβείο. 

Είναι ένας κήπος με πολλά 

ελαιόδενδρα. Βρίσκεται έξω από την 

Ιερουσαλήμ, στους πρόποδες του 

όρους των Ελαιών. 
 

 
 

 

             17 



ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 

community  03/2016  

 

 

18 

 
 

 
  

 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Στην κατοικία του Έλμπερτ στην 
Γιογκιακάρτα (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ) 

 
 

 

Ονομάζομαι Έλμπερτ και είμαι ένδεκα ετών. 
Ζω στη Γιογκιακάρτα, στο νησί Ιάβα της 
Ινδονησίας. Είμαι ο νεώτερος από τρία 
αδέλφια, ο δύο αδελφοί μου είναι ηλικίας 22 
και 18 ετών.  

Κάθε ημέρα, πηγαίνω στο σχολείο με 
το ποδήλατο, ευτυχώς έχω μόνο μερι-
κές εκατοντάδες μέτρα να διανύσω. 
Πηγαίνω στην πέμπτη τάξη και αυτό 
που προτιμώ, είναι οι φυσικές 
επιστήμες. Μία φορά την εβδομάδα 
επίσης, πηγαίνω με το ποδήλατο  και 
στο μάθημα βιολιού που κάνω.  

Το απόγευμα κάνω αμέσως τα 
καθήκοντά μου, στη συνέχεια βοηθώ 
τη μητέρα μου, στο νοικοκυριό της. 
Ψυχαγωγία και χόμπι μου είναι το 
βιολί και το διάβασμα. Μου αρέσει να 
διαβάζω βιβλία που αφορούν 
διάσημα πρόσωπα. 

 Την Κυριακή το πρωί, πηγαίνω στο 
κυριακάτικο σχολείο, όπου έχω πολλούς 
φίλους. Μου αρέσει να ψάλλω στην 
εκκλησία. Κατά την διάρκεια της θείας 
λειτουργίας, ορισμένες φορές συνοδεύω την 
χορωδία με το βιολί μου.  

Στην Εκκλησία, ο πατέρας μου έχει το 
αξίωμα του Αποστόλου. Τον αγαπώ πολύ 
και προσεύχομαι πάντα γι’ αυτόν, όταν 
ταξιδεύει. Κάποιες φορές έχω το δικαίωμα 
να τον συνοδεύω, για παράδειγμα όταν 
επισκέπτεται την κοινότητα Κεντόγια, στην 
Τζακάρτα. Στις κοινότητες της Ινδονησίας, 
συχνά δεν υπάρχει όργανο· στην θέση του 
υπάρχει μια ορχήστρα Άνγκλουνγκ. 
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Όλο τον χρόνο χαίρομαι ενόψει της ημέρας 
των παιδιών. Εκεί συναντώ πολλά άλλα 
παιδιά μαζί με τα οποία μπορώ να παίξω. 
Επειδή ο πατέρας μου είναι υπεύθυνος πολλών 
περιοχών, μπορώ να συμμετέχω σε ημέρες 
παιδιών στην Γιογκιακάρτα, στη Δυτική Ιάβα, 
στην Τζακάρτα και στην Βόρεια ακτή της Ιάβα. 
Στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε το πόσο 
πολύ διασκεδάζω. 

Στην Γιογκιακάρτα έρχονται πολλοί τουρίστες, αλλά 
επίσης και πολλοί φοιτητές από όλη την Ινδονησία 
επειδή υπάρχουν εδώ πολλά Πανεπιστήμια. Μέσα  
στην πόλη, μπορεί ο καθένας να επισκεφτεί απ’ ευθείας 
το παλάτι του Σουλτάνου. Πηγαίνοντας περίπου 30 
χιλιόμετρα προς τα βόρεια, μπορεί να δει το όρος 
Μεράπι, που είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο. 
Περίπου 40 χιλιόμετρα στα νότια της Γιογκιακάρτα, 
υπάρχουν πολύ όμορφες παραλίες. Πηγαίνω πολύ 
συχνά στην παραλία.  

Αγαπημένο μου πιάτο είναι το Νασί 
γκορένγκ της Ιάβα, ένα πιάτο που έχει 
ως βάση το τηγανητό ρύζι, ή το 
μαγκελανγκάν, με βάση πάλι ένα μείγμα 
από τηγανητό ρύζι και ζυμαρικά. Ως 
συνοδευτικό πίνω τσάι με τζίντζερ.  

Στις διακοπές μου, επισκέπτομαι τον θείο 
μου στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της 
Ινδονησίας. Εκεί μπορώ να δω πολύ 
ενδιαφέροντα πράγματα. Μία ημέρα, 
επισκέφτηκα τον βοτανικό κήπο που 
περιλαμβάνει επίσης και ένα 
ορνιθολογικό πάρκο, με θαυμάσια 
πτηνά. Ένα από αυτά πέταξε επάνω 
στον ώμο μου, ήταν τόσο συναρπαστικό! 
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Η διδασκαλία των 
Έσχατων ημερών 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2015 παρουσιάστηκε η Κατήχηση της Νεοαποστολικής  
Εκκλησίας σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Μεταξύ των 750 ερωτήσεων  

και απαντήσεων, το περιοδικό μας παρουσιάζει, αποστάγματα μερικών ερωτήσεων και 
απαντήσεων, – στο τεύχος αυτό υπάρχει το θέμα «Της διδασκαλίας  

των έσχατων ημερών» και ένα « Απόσταγμα της ιστορίας του Χριστιανισμού». 
 
Ποιο μελλοντικό γεγονός αποτελεί το στόχο της 
πίστης των Νεοαποστολικών χριστιανών; 

Ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει: αυτό είναι το κεν-
τρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Ανάληψή του 
και μετά, οι Απόστολοι κηρύττουν την επιστροφή του 
Κυρίου. Στόχος της πίστης που οι Νεοαποστολικοί 
χριστιανοί φιλοδοξούν να επιτύχουν, είναι να γίνουν 
αποδεκτοί απ’ αυτόν, όταν συμβεί το γεγονός αυτό. 

Ποιος υποσχέθηκε την επιστροφή του Ιησού 
Χριστού; 

Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε στους Απο-
στόλους του: «Και αφού πάω και σας ετοιμάσω 
τόπο, έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε 
μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ» (Ιωάννης 
14:3). Η υπόσχεση αυτή του Ιησού επιβεβαιώθηκε 
από τους αγγέλους του, κατά την Ανάληψή του: 

«Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από σας στον 
ουρανό, θάρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον 
είδατε να πορεύεται στον ουρανό» (Πράξεις των 
Αποστόλων 1:11).

Ποιος γνωρίζει την ημερομηνία επιστροφής του 
Χριστού;  

Ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι άγγελοι, αλλά μόνον ο 
τριαδικός Θεός γνωρίζει την ημέρα και την ώρα της 
επιστροφής του Ιησού Χριστού. 

Πόσο σημαντική είναι μπροστά στα μάτια μας 
η υπόσχεση της επιστροφής του Χριστού; 

Η επιστροφή  του Χριστού με σκοπό να πάρει κοντά 
του την Εκκλησία Νυμφία, είναι μια από τις 
θεμελιώδεις βεβαιότητες του Ευαγγελίου. Ο ίδιος ο 
Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε ότι θα επέστρεφε (βλ. 
Ιωάννης 14:3). 

Γιατί πιστεύουμε ότι πλησιάζει η επιστροφή του 
Χριστού;  

Η ανακατάληψη του αποστολικού αξιώματος αποτε-
λεί τον προάγγελο της σύντομης επιστροφής του Χρι-
στού.  Η προσδοκία της πραγματοποίησης της υπόσχε-
σης αυτής είναι σήμερα στο επίκεντρο της Νεοαπο-
στολικής πίστης, όπως ακριβώς και η ελπίδα του κάθε
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ανθρώπου να ζήσει προσωπικά την επιστροφή του 
Χριστού και την αρπαγή του προς αυτόν. 

Πως εκτυλίσσεται η προετοιμασία για την 
επιστροφή του Κυρίου;  

Είναι με τη δράση του λόγου και των μυστηρίων που 
οι Απόστολοι προετοιμάζουν τους πιστούς ενόψει 
της επιστροφής του Χριστού. Οι πιστοί εστιάζουν 
συνειδητά τη ζωή τους επάνω σε αυτό το γεγονός. 

Τι θα συμβεί κατά την επιστροφή του Χριστού; 

 Συνοψίζουμε αυτές τις δηλώσεις του Αποστόλου 
Παύλου: Κατά την επιστροφή του Χριστού, οι νεκροί 
εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, άφθαρτοι. Οι 
ζωντανοί που θα έχουν αφεθεί να προετοιμαστούν 
ενόψει της επιστροφής του Χριστού, θα 
μεταμορφωθούν χωρίς να έχουν υποστεί φυσικό 
θάνατο. Οι νεκροί και οι ζωντανοί θα ενδυθούν ένα 
ένδοξο σώμα, παρόμοιο με το αναστάσιμο σώμα του 
Χριστού. Θα ανυψωθούν μαζί για να συναντήσουν 
τον Ιησού Χριστό και θα φτάσουν έτσι στην αιώνια 
κοινωνία με τον Θεό. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν 
μέρος της πρώτης ανάστασης, το θέμα της οποίας 
αναφέρεται στην  Αποκάλυψη 20:5-6. 

Ποιοι θα ανυψωθούν κατά την επιστροφή του 
Χριστού;  

Η υπόσχεση της ανύψωσης κατά την επιστροφή του 
Χριστού, έχει δοθεί κατά πρώτον σε εκείνους που 
έχουν αναγεννηθεί με νερό και Πνεύμα, που πιστεύ-
ουν στον Ιησού Χριστό και τον ακολουθούν.  Η 
ομάδα αυτή αποκαλείται επίσης «Εκκλησία Νυμφία» 
ή ο «γιος» (το «αρσενικό παιδί» − Αποκάλυψη 12:5). 
Όσον αφορά για το αν, επιπλέον, άλλα ανθρώπινα 
όντα θα έχουν την χάρη να ανυψωθούν, αυτό είναι 
πέρα από κάθε ανθρώπινη κρίση και εξαρτάται από 
την επιλογή του Θεού και μόνο. 

Εκείνοι που αποτελούν μέρος της Εκκλησίας 
Νυμφίας, παρουσιάζουν ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά;  

Ναι και ένα από τα μεγαλειώδη χαρακτηριστικά 
βρίσκεται στο γεγονός ότι προσμένουν καθημερινά 
την επιστροφή του Χριστού και επιμένουν λέγοντας 
αυτή την προσευχή: «Έλα, Κύριε Ιησού!» (βλ. 
Αποκάλυψη 22:17.20). 

Ποια γεγονότα συμπεριλαμβάνονται στην 
πρώτη ανάσταση; 

Κατά την πρώτη ανάσταση, οι «νεκροί εν Χριστώ» 
θα αναστηθούν και θα ανυψωθούν προς τον Θεό μαζί  

με τους ζωντανούς που αποτελούν μέρος της Εκκλη-
σίας Νυμφίας. Μετά τους «γάμους στον ουρανό», οι 
μάρτυρες της «μεγάλης θλίψης» θα αναστηθούν και 
θα αποτελέσουν μέρος του βασιλικού ιερατείου. Τα 
δύο αυτά γεγονότα αποκαλούνται «πρώτη 
ανάσταση» : «Μακάριος και άγιος όποιος έχει μέρος 
στην πρώτη ανάσταση· επάνω σ' αυτούς ο δεύτερος 
θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς τού 
Θεού και του Χριστού, και θα βασιλεύσουν μαζί του 
για χίλια χρόνια» (Αποκάλυψη 20:6). 

Τι θα συμβεί μετά την πρώτη ανάσταση;  

Μετά την πρώτη ανάσταση, ο Χριστός θα αναγείρει 
την βασιλεία του της ειρήνης επί της γης και θα 
βασιλεύσει για «χίλια χρόνια». Αυτά τα «χίλια 
χρόνια» συμβολίζουν μια μακρά χρονικά εποχή, η 
οποία ωστόσο είναι περιορισμένη. 

Τι θα συμβεί επί της γης κατά την διάρκεια της 
περιόδου της βασιλείας της ειρήνης; 

Κατά την περίοδο της βασιλείας της ειρήνης, ο 
Ιησούς Χριστός και το βασιλικό ιερατείο θα 
διακηρύττουν το Ευαγγέλιο ασταμάτητα και χωρίς 
κανένα περιορισμό. Το Ευαγγέλιο θα φτάσει ως 
γνώση σε όλους τους ζωντανούς επί της γης ανθρώ-
πους, καθώς και στις ψυχές όλων των τομέων των 
εκλιπόντων. Στο τέλος της βασιλείας της ειρήνης, 
όλοι οι άνθρωποι, όλων των εποχών, θα κατέχουν 
την γνώση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. 

Ποια θα είναι η τύχη εκείνων που θα εμφανι-
στούν για να αντιμετωπίσουν την Τελική Κρίση; 

Εκείνοι που κατά την Τελική Κρίση θα λάβουν χάρη, 
θα κατοικήσουν τη Νέα Δημιουργία μαζί με εκείνους 
που θα έχουν λάβει μέρος στην πρώτη ανάσταση. 
Όλοι θα έχουν τη χάρη να ζουν σε αιώνια κοινωνία 
μαζί με τον Θεό. Οι άλλοι θα παραμείνουν στη 
δυστυχία της απομάκρυνσης από τον Θεό. 

Τι αναφέρει η Αγία Γραφή σχετικά με τη νέα 
δημιουργία;  

Μετά την Τελική Κρίση, ο Θεός θα αντικαταστήσει 
την παλαιά δημιουργία με μια νέα: «Θα σκηνώσει 
μαζί τους, κι αυτοί θα είναι λαοί του, κι αυτός ο Θεός 
θα είναι μαζί τους Θεός τους.» (Αποκάλυψη  21:3).  
Έτσι θα υλοποιηθεί η προσμονή που διατυπώνεται 
στην Β’ Πέτρου 3:13: «Όμως, σύμφωνα με την 
υπόσχεσή του, καινούργιους ουρανούς και καινούρια 
γη προσμένουμε, στους οποίους δικαιοσύνη κατοι-
κεί.» Η βασιλεία αυτή θα είναι αιώνια και τότε ο Θεός 
θα είναι τα πάντα σε όλα (βλ. Α’ Κορινθίους 15:28)
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Ματιές στην ιστορία του  
χριστιανισμού 

 
 
 
Πως διαμορφώθηκαν οι πρώτες χριστιανικές 
κοινότητες; 

Η πρώτη χριστιανική κοινότητα γεννήθηκε στην 
Ιερουσαλήμ, κατά την Πεντηκοστή (βλ. Πράξεις των 
Αποστόλων 2:37-42) και αποτελούνταν αποκλειστικά 
από Εβραίους. Ως συνέπεια των διωγμών, πολλοί 
πιστοί εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ (βλ. Πράξεις 
των Αποστόλων 8:1 - 11:9) και άρχισαν να κηρύττουν 
το Ευαγγέλιο στο νέο τους περιβάλλον·  που έλαβαν 
πιστές καρδιές. Έτσι και σε πολλά άλλα μέρη ακόμη, 
διαμορφώθηκαν χριστιανικές κοινότητες. 

Πως αναπτύχθηκε ο χριστιανισμός από τον 2ο 
αιώνα και μετά; 

Ο λιθοβολισμός του Διακόνου Στέφανου σηματοδό-
τησε την αρχή των διωγμών:  πολλοί χριστιανοί θα-
νατώθηκαν εξ’ αιτίας της πίστης τους και έτσι έγιναν 
μάρτυρες. Όμως, παρά τις διώξεις αυτές και τις 
πολλές αντιστάσεις, ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε σε 
όλη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Πως εξελίχθηκε ο χριστιανισμός μέχρι τον 
Μεσαίωνα; 

Κατά την εποχή των Μεγάλων Επιδρομών (4
ος

 και 
5

ος
 αιώνες), ο χριστιανισμός διαδόθηκε στην Ευρώπη 

και στην Ασία. Με την εμφάνισή του στην Αίγυπτο, 
ήδη από τον 3ο αιώνα, ο μοναχισμός διαδραμάτισε 
ένα σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του χριστιανι-
σμού. Ένα από τα κύρια καθήκοντα των μοναχών, 
ήταν το να ζουν μέσα στην φτώχεια , σύμφωνα με το 
παράδειγμα του Ιησού Χριστού και να διαδίδουν την 
χριστιανική πίστη. Κατά τον Μεσαίωνα, οι μοναχοί 
και οι μοναχές πραγματοποίησαν σπουδαία επιτεύγ-
ματα στον τομέα των επιστημών, της γεωργίας και 
της κοινωνικής οργάνωσης. Στην Ευρώπη, ο 
χριστιανισμός άσκησε μια αυξανόμενη επιρροή στη 
ζωή των ανθρώπων καθώς και στον πολιτισμό, την 
πολιτική και την κοινωνία. Το 1054, το  «σχίσμα της 
Ανατολής» σηματοδότησε τον διαχωρισμό της 
Δυτικής Εκκλησίας (Ρωμαιοκαθολική) από αυτήν 
της Ανατολής (Ορθόδοξη). 

Με τι βρέθηκαν, συχνά, όλο και περισσότερο, 
αντιμέτωποι οι χριστιανοί, από τον 7ο αιώνα; 

Στην Ασία, στην Αφρική, ακόμη και στην Ευρώπη, οι 
χριστιανοί είδαν να βρίσκονται αντιμέτωποι, συχνά,  

 

όλο και περισσότερο από την αρχή του 7
ου

 αιώνα, με 
μια νέα θρησκεία: τον Μωαμεθανισμό (Ισλάμ). Πολλές 
ήταν οι περιοχές που απώλεσαν την χριστιανική πίστη, 
ιδιαίτερα στην Εγγύς Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. 
Μάχες διεξάχθηκαν, κυρίως κατά τις Σταυροφορίες 
που έλαβαν χώρα στην ανατολή, μεταξύ του, 1095 και 
1270 και αποσκοπούσαν στην κατάκτηση της Ιερου-
σαλήμ και των Αγίων Τόπων από τους χριστιανούς. 

Γιατί καταβλήθηκαν προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση μιας μεταρρύθμισης της Εκκλησίας; 

Κατά τον μεσαίωνα, η Εκκλησία, παραλείποντας να 
αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, γνώρισε μια βαθειά εκκο-
σμίκευση: η πίστη και η διδασκαλία δεν σταμάτησαν 
να χάνουν τη σημασία τους.   Καταβλήθηκαν επίσης 
προσπάθειες ενόψει μια μεταρρύθμισης της Εκκλησί-
ας, τόσο από υποστηρικτές του μοναχισμού, όσο και 
από άλλους ανθρώπους, όπως ο Γάλλος Πιέρ Βάλντο 
(1140, πέθανε πριν το 1218), ο Άγγλος θεολόγος Ζαν 
Βύκλιφ (1330-1384) και ο Ζαν Χους, ο πρύτανης του 
Πανεπιστημίου της Πράγας, (1369-1415). Όλοι αυτοί 
άσκησαν σοβαρή κριτική στην εκκοσμίκευση της 
Εκκλησίας. Οι αρχικές κινήσεις που συνοδεύτηκαν 
από αυτούς επηρέασαν μεγάλες περιοχές της 
Ευρώπης και τελικά οδήγησαν στην Μεταρρύθμιση. 

Τι είναι η Μεταρρύθμιση; 

Η Μεταρρύθμιση (από το λατινικό «reformatio», που 
σημαίνει αποκατάσταση, ανανέωση) είναι ένα 
ευρωπαϊκό κίνημα θρησκευτικής ανανέωσης, που 
είναι θεμελιωμένο στην επιθυμία για επιστροφή στο 
Ευαγγέλιο. Είναι στενά συνδεδεμένο με τον Γερμανό 
μοναχό Μαρτίνο Λούθηρο (1483-1546). Είχε φτάσει 
στην πεποίθηση ότι το μοναδικό θεμέλιο της διδα-
σκαλίας θα όφειλε να είναι η μαρτυρία της Αγίας 
Γραφής για τον Ιησού Χριστό. Ο Λούθηρος μετέφρα-
σε την Αγία Γραφή από τα Εβραϊκά και τα Ελληνικά, 
στα Γερμανικά, για να την καταστήσει προσιτή στον 
λαό. Στην Αγγλία, με ένα αυτόνομο τρόπο, θεσπίστη-
κε το 1534, η Εθνική Αγγλικανική Εκκλησία. 

Ποια ήταν η κατάσταση του χριστιανισμού 
κατά τον 19ο αιώνα 

Τον 19
ο
 αιώνα, ξεκίνησε μια προσέγγιση των ανθρώ-

πων, οι οποίοι, εξ αιτίας της φτώχειας και της άγνοιάς 
τους, είχαν απομακρυνθεί από τον χριστιανισμό·  μια 
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προσπάθεια για να τους κερδίσει εκ νέου το 
Ευαγγέλιο (η «εσωτερική αποστολή»). Επιπλέον, 
θεμελιώθηκαν οι «Κοινωνίες αποστολής» που 
εργάστηκαν για τη διάδοση του χριστιανισμού εκτός 
της Ευρώπης και κυρίως στην Αφρική.

Ποιες ήταν οι σημαντικές εξελίξεις για τον 
χριστιανισμό που έγιναν γνωστές κατά τον 19ο 
αιώνα; 

Στους κόλπους του Προτεσταντισμού στην Αγγλία και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, απόκτησαν μια κεφαλαιώδη 
σημασία, τα λεγόμενα κινήματα της «Αφύπνισης». 
Αφοσιωμένοι χριστιανοί καλούσαν στην επιστροφή 
σε μια «θρησκεία ρουτίνας» σε μια ζωντανή χριστια-
νική πίστη. Το κάλεσμα αυτό συχνά συνδεόταν με 
την ελπίδα της επιστροφής του Χριστού. Αυτό είναι 
το ιστορικό υπόβαθρο, από το οποίο ο Θεός 
φρόντισε με τέτοιο τρόπο ώστε οι Απόστολοι να 
μπορούν να εργαστούν εκ νέου. 

Ποια είναι η γένεση της ανακατάληψης του 
αποστολικού αξιώματος τον 19ο αιώνα; 

Μεταξύ του 1826  και του  1829, πιστοί άνθρωποι 
συμμετείχαν σε συνεδριάσεις που οργανώθηκαν στο 
Άλμπουρυ  (Νότια Αγγλία) και αφιερώθηκαν στην 
από κοινού μελέτη της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Οι 
συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με την 
προτροπή του Ενρύ Ντρυμόντ (1786-1860), τραπεζίτη 
στο επάγγελμα και σε στενή συνεργασία με τον 
Έντουαρντ Ίρβινγκ (1792-1834), ένα κληρικό της 
Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας της Σκωτίας. Οι συμμε-
τέχοντες αναζητούσαν μια πιο σωστή κατανόηση 
ορισμένων δηλώσεων της Αγίας Γραφής, σχετικά με 
τη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος και την επι-
στροφή του Χριστού. Στη Σκωτία επίσης, πιστοί  δια- 
φόρων ομολογιών,  περίμεναν μια ενίσχυση  της δρα-
στηριότητας  του  Αγίου Πνεύματος, Στο περιβάλλον  
τους έλαβαν χώρα, κατά το 1830, 
θεραπείες, γλωσσολαλιές (ομιλίες σε 
άγνωστες γλώσσες) και προφητείες 
που προκάλεσαν ζωντανό ενδιαφέρον. 
Το φθινόπωρο του 1832, ο Τζον Μπέ-
ιτ Καρντέιλ (1802- 1877) κλήθηκε 
στο αποστολικό αξίωμα, στο Λονδίνο 
από το Άγιο Πνεύμα και χαρακτηρί-
στηκε ως Απόστολος από τον Ενρύ 
Ντρυμόντ. Από το Σεπτέμβριο του 
1833, έλαβαν χώρα ένδεκα ακόμη 
προφητικές κλήσεις για το αποστολι-
κό αξίωμα, ουσιαστικά από τον προ-
φήτη Όλιβερ Τάπλιν (1800-1862). 

Πως προέκυψε η αποστολική - 
καθολική Εκκλησία; 

Το 1835, οι Απόστολοι αποσύρθηκαν 
για ένα χρόνο στο Άλμπουρυ για 
κοινές συζητήσεις και συλλογισμούς. 
Ανάπτυξαν το «Μεγάλο μανιφέστο» 
(1837)  που  το  απέστειλαν  σε όλους  

τους πνευματικούς και κοσμικούς επικεφαλής της 
χριστιανοσύνης. Στο μανιφέστο αυτό, οι Απόστολοι 
προέτρεπαν τους χριστιανούς να συγκεντρωθούν 
κάτω από την δικαιοδοσία τους, έτσι ώστε να προε-
τοιμαστούν ενόψει της επιστροφής του Χριστού. Δεν 
ήθελαν να θεμελιώσουν μια νέα Εκκλησία, αλλά να 
ενώσουν όλες τις υπάρχουσες Εκκλησίες κάτω από 
την δικαιοδοσία των Αποστόλων. Ωστόσο, οι περισ-
σότεροι χριστιανοί δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
των Αποστόλων. Ο μικρός αριθμός εκείνων που 
πίστεψαν στους Αποστόλους συγκεντρώθηκαν σε μια 
νέα Εκκλησία: την αποστολική-καθολική Εκκλησία. 

Πως γεννήθηκε η Νεοαποστολική Εκκλησία; 

Τις 10 Οκτωβρίου 1862, στο Κένινγκσμπεργκ, ο ιε-
ρέας Ρούντολφ Ροζοχάκυ (1815-1894), καθοδηγητής 
της αποστολικής-καθολικής κοινότητας της πόλης, 
κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα από τον προφήτη 
Γκάγιερ. Οι Απόστολοι της αποστολικής-καθολικής 
Εκκλησίας δεν αναγνώρισαν αυτή την κλήση. Όμως 
ο προφήτης Γκάγιερ και ο Φρίντριχ Βίλχελμ Σβαρτς 
(1815-1895), καθοδηγητής της αποστολικής-καθολι-
κής κοινότητας του Αμβούργου, ήταν πεπεισμένοι 
ότι η κλήση αυτή ήταν πράγματι έργο του Αγίου 
Πνεύματος.  Στις 4 Ιανουαρίου 1863, η κοινότητα 
του Αμβούργου αναγνώρισε την εγκυρότητα αυτής 
της κλήσης στο αποστολικό αξίωμα, πράγμα που 
στοίχισε τον αποκλεισμό της από την καθολική-
αποστολική Εκκλησία. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία 
της γένεσης της Νεοαποστολικής Εκκλησίας, 
τοποθετείται στον μήνα Ιανουάριου, του έτους 1863. 
Όταν στη συνέχεια ο Απόστολος Ροζοχάκυ 
παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ο Γκάγιερ, ο Σβαρτς 
και οι πιστοί της κοινότητας του Αμβούργου παρ’ 
όλα αυτά ενέμειναν στην πεποίθησή τους ότι ήταν 
καλό που ενέργησαν κάτω από μια θεία κλήση. 
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Υλοποίηση της αντίληψης 
του αξιώματος 

 
 

Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα ένα αξίωμα; Και ποια είναι η οργανωτική δομή; 
Ζητήματα του είδους αυτού σήμερα, δεν ενδιαφέρουν μόνο την γενική συνέλευση 
των Αποστόλων Περιφερείας (Γ.Σ.Α.Π.), αλλά επίσης και όλους τους Αποστόλους 

της Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. 
 

Το θέμα, επάνω στο οποίο εργάζεται η διεύθυνση της 
Εκκλησίας τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2014 με 
εντατικό τρόπο, φέρει το όνομα «Αντίληψη του 
αξιώματος». Στο ερώτημα: «Πως αντιλαμβανόμαστε 
το αξίωμα;», η Κατήχηση, που εκδόθηκε το τέλος 
του 2012, μας δίνει βέβαια ένα κεφάλαιο πλήρες σε 
απαντήσεις. «Εντούτοις προκύπτουν τώρα συμπλη-
ρωματικά ερωτήματα», τόνισε ο Πρωταπόστολος σε 
ηρεμία Βίλχελμ Λέμπερ το 2013, κατά την διάρκεια 
μιας συνέντευξης. 

Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ εξήγησε περί 
τίνος πρόκειται, τον Ιούνιο του 2014, κατά την 
διάρκεια μιας συζήτησης στρογγυλής τράπεζας, στη 
Διεθνή θρησκευτική Συνάντηση στο Μόναχο: Τι είναι 
ένα  αξίωμα; Τι  είναι μια υπηρεσία; Τι συμβαίνει  σε  

μια χειροτονία; Δεν είναι παρά μόνον όταν θα έχουν 
επανασχεδιαστεί οι θεολογικές βάσεις που θα μπορούν 
να επισημανθούν οι κοινωνικές πτυχές: Ποιος μπορεί 
να αναλάβει ένα αξίωμα; Ποιον αποδέχεται η 
κοινότητα; Τι είναι δυνατόν σε περιφερειακό επίπεδο; 

1| Ο Απόστολος Περιφερείας Λέοναρντ Ρ. Κολμπ (Η.Π.Α.)  συμβάλλει 

στη συνέλευση των Αποστόλων Περιφερείας. 

2| Ο Απόστολος Περιφερείας Νοέλ Ε. Μπαρνς και ο αναπληρωτής  
    Απόστολος Περιφερείας Τζον Λ. Κρίελ  (Ακρωτήριο) 
3| Ο Απόστολος Περιφερείας Τσίτσι Τσισεκέντι (Λ.Δ. Κονγκό) και ο 

αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Άρνολντ Ν. Μάνγκο (Ζάμπια) 

4| Ο Απόστολος Περιφερείας  Βίλφριντ Κλίνγκλερ (Κεντρική Γερμανία)  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 
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Συμμετοχή των Αποστόλων από όλο τον 
κόσμο 

Η θεμελιώδης θεολογική εργασία άρχισε να πραγμα-
τοποιείται από την άνοιξη του 2014 από την θρη-
σκευτική ομάδα εργασίας «Ερωτήσεις σχετικές με 

την πίστη». Επιπλέον, η Γ.Σ.Α.Π.*, ως ανώτερη εκτε-
λεστική επιτροπή της Νεοαποστολικής Εκκλησίας, 
παρέχει τακτικά τις συμβουλές της ήδη από τον 
Μάρτιο του 2015. 

Οι συζητήσεις έχουν τώρα φτάσει σε ένα νέο στάδιο: 
με πρωτοβουλία του Πρωταποστόλου Σνάιντερ, οι 
Απόστολοι όλου του κόσμου – περίπου 350 σήμερα 
– πληροφορήθηκαν για την πρόοδο και για τα ζητή-
ματα που εκκρεμούν και κλήθηκαν να διατυπώσουν 
τις απόψεις τους. Επειδή η Κατήχηση ορίζει το απο-
στολικό, ως το αξίωμα που καθορίζει τη διδασκαλία. 

Η Γ.Σ.Α.Π.* εξέτασε τις αποδόσεις των 19 εκκλησια-
στικών περιφερειών σχεδόν στο σύνολο της ημέρας 
10 Μαρτίου. Ήταν δεκάδες οι ενδείξεις και προτάσεις 
που περίμεναν να συγκριθούν. Τα αποτελέσματα 
τώρα θα επιστρέψουν στην εξειδικευμένη ομάδα, η 
οποία προετοιμάζει ένα νέο  στρογγυλό τραπέζι 
συμβουλίου, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η κατάσταση στην Κατήχηση 

Το 7
ο
 κεφάλαιο της Κατήχησης είναι συνολικά 

αφιερωμένο στην αντίληψη του αξιώματος. Σε αυτό, 
το πνευματικό αξίωμα καθορίζεται ως να είναι 
«δύναμη, ευλογία και εξαγιασμός που χορηγούνται 
με τη χειροτονία για τους σκοπούς της υπηρεσίας 
μέσα στην Εκκλησία του Χριστού», το οποίο 
«ασκείται μέσα στην δύναμη του Αγίου Πνεύματος». 

Άλλα αποσπάσματα τονίζουν το θεμέλιο του αξιώμα-
τος στην αποστολή του Ιησού Χριστού και στις διά-
φορες ενδείξεις μέσα στην Αγία Γραφή. Η χειροτονία 
και η άσκηση του αξιώματος αποτελούν μέρος των 
ανάλογων θεμάτων. Η ιεραρχία των αξιωμάτων 
παρουσιάζεται βασικά σε τρία επίπεδα (τη διακονία, 
το ιερατικό και το αποστολικό αξίωμα). Είναι το 
αποστολικό αξίωμα που ορίζεται και αναλύεται με 
περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στην Κατήχηση.

4 

 

Η Νεοαποστολική Εκκλησία συναντά 
την αποστολική Κοινότητα στη Νότια 
Αφρική 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η «Ένωση αποστολικών κοινοτήτων» (ΕΑΚ) της 
Νότιας Αφρικής – αυτός είναι ο επίσημος τίτλος – 
υπάρχει ήδη από την δεκαετία του 1950. Την 
εποχή εκείνη, σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης 
και στη Νότια Αφρική, είχε υπάρξει μια διάσπαση 
με την μητέρα Νεοαποστολική Εκκλησία. 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2016, για πρώτη φορά, 
εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας, επισκέφτηκαν με 
αποστολή της διεύθυνσης της Νεοαποστολικής  
Εκκλησίας, το Πορτ Ελίζαμπεθ, όπου όφειλαν να 
πραγματοποιήσουν μια επίσημη συνάντηση με την 
Αντιπροσωπεία της ΕΑΚ. Συμμετέχοντες από την 
πλευρά της ΕΑΚ ήταν ο Απόστολος Γιόχανες Έρα-
σμους, ο επίσκοπος Ρόμπερτ Σβιγκελάαρ, ο πρε-
σβύτερος περιφερείας Κόλιν Ρίχτερ και ο πρεσβύ-
τερος κοινότητας Κάρελ Σμιθ. Αντιπρόσωποι της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας ήταν ο αναπληρωτής 
Απόστολος Περιφερείας Τζον Κρίελ, οι Απόστολοι 
Ζερόμ Μίντοορ και Μπράιαν Σβαρτμπόοι, καθώς 
και ο επίσκοπος Φρανς Φλόρες. 

Για τους εκπροσώπους των δύο Εκκλησιών, σκο-
πός της συνάντησης αυτής ήταν πριν απ’ όλα να 
ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τα περιεχόμενα 
και τις διδασκαλίες της άλλης Εκκλησίας. Κατά 
την διάρκεια των πολλών ετών μετά τον χωρισμό 
τους, οι δύο Εκκλησίας πέρασαν από  μεγάλες 
αλλαγές και σημαντικές εξελίξεις. 

Η εγκάρδια αυτή ατμόσφαιρα δίνει πολλές ελπίδες 
στη δυνατότητα να οργανωθούν και άλλες συναν-
τήσεις και συζητήσεις. Οι δύο αντιπροσωπείες 
συμφώνησαν ομόφωνα στο σημείο αυτό. Ο 
Απόστολος Τζον Κρίελ πρότεινε την αντιπρόταση, 
τη φορά αυτή να πραγματοποιηθεί από τη 
Νεοαποστολική Εκκλησία στο Ακρωτήριο. Πριν 
την αποχώρησή τους οι συμμετέχοντες, 
προσευχήθηκαν το «Πατέρα μας». 
 

 

*  Γ.Σ.Α.Π.: Γενική Συνέλευση Αποστόλων Περιφερείας 
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Ο απερχόμενος Απόστολος Περιφερείας Βίλφριντ 

Κλίνγκλερ απαντά σε μια συνέντευξη που διεξάχθηκε 

από τον Επίσκοπο Πίτερ Γιόχανινγκ.  

 

 

Συγχώνευση δύο 
εκκλησιών στη Γερμανία 

 

 

Η μία είναι στο ξεκίνημα, πολλές άλλες προετοιμάζονται να γράψουν μια νέα σελίδα: 

Η συγχώνευση των εκκλησιαστικών περιφερειών της Βόρειας και της Κεντρικής 

Γερμανίας πλησιάζει. Τα ορόσημα έχουν τεθεί, τα πρώτα αποτελέσματα έχουν αποκτηθεί. 
 

Το μέλλον της Εκκλησίας ήταν ανέκαθεν μία από τις 
μεγαλύτερες ανησυχίες της. Ο Απόστολος Περιφε-
ρείας Βίλφριντ Κλίνγκλερ δεν ανησυχεί μόνο στο 
δικό του πεδίο δραστηριότητας στην Κεντρική Γερ-
μανία, αλλά επίσης και σε διεθνές επίπεδο. Έτσι 
προήδρευσε για πολλά χρόνια στην ομάδα 
συντονισμού, το ανώτατο διοικητικό όργανο του 
Πρωταποστόλου. Και να, τώρα στο ξεκίνημα είναι 
που  ο Απόστολος Περιφερείας Βίλφριντ Κλίνγκλερ, 
θα συνταξιοδοτηθεί στα μέσα αυτού του έτους. 

Δεν είναι κάτι το πραγματικά εύκολο, ακριβώς τη 
στιγμή που η εργασία για το μέλλον της Εκκλησίας 
συνεχίζεται, κυρίως σε ότι αφορά τον ορισμό του 
αξιώματος. Ο Απόστολος Περιφερείας συμφώνησε 
κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης που χορήγησε 
στον Πίτερ Γιόχανινγκ τον εκπρόσωπο της Εκκλησί-
ας. Το βίντεο καταγράφηκε στο περιθώριο της τελευ-
ταίας γενικής συνέλευσης των Αποστόλων Περιφε-
ρείας. Για τον Βίλφριντ Κλίνγκλερ, αυτή ήταν η τε-
λευταία του επίσημη συμμετοχή σε μια τέτοιου είδους 
συνέλευση. Επίσης ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνά- 

ιντερ άρπαξε την ευκαιρία για να τον ευχαριστήσει 
θερμά, για όλη αυτή την σκληρή εργασία που 
πραγματοποίησε και εκπλήρωσε για πολλά χρόνια. 

Οι διευθύνσεις των δύο Εκκλησιών 
είναι σε επαφή από το 2015 

Στην Κεντρική Γερμανία προετοιμάζονται ενεργά για 
την μετά τον Βίλφριντ Κλίνγκλερ εποχή. Θα είναι 
ένα κοινό μέλλον μαζί με την Εκκλησιαστική Περι-
φέρεια της Βόρειας Γερμανίας. Και το Ιούνιο, κατά 
τη συνταξιοδότηση του Αποστόλου Περιφερείας 
Κλίνγκλερ, είναι ο Απόστολος Περιφερείας 
Ρούντιγκερ Κράουζε που θα αναλάβει τα ηνία των 
δύο αυτών πεδίων δραστηριότητας. 

Στις πρώτες συγκεκριμένες συνομιλίες μεταξύ των 
δύο προέδρων της Εκκλησίας, που έλαβαν χώρα ήδη 
τον Ιανουάριο του 2015, οι Απόστολοι και οι επί-
σκοποι των δύο πεδίων δραστηριότητας γνωρίστηκαν 
περισσότερο και εξοικειώθηκαν μεταξύ τους. Η συ-
νάντησή τους στο Αννόβερο, είχε ως σύνθημα το εξής: 
«Γι' αυτό, προσδέχεστε  ο ένας τον άλλον, όπως και ο 
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Χριστός προσδέχθηκε εμάς προς δόξα του Θεού» 
(Ρωμαίους 15:7). 

Οι ομάδες εργασίας έθεσαν τις βάσεις 

Οι προετοιμασίες για τη συγχώνευση είχαν ξεκινήσει 
στην αρχή του έτους 2015, σε επίπεδο συνεργασίας 
των δύο εκκλησιαστικών διοικήσεων. Η ομάδα 
εργασίας «Γενική Διοίκηση» παρουσίασε τα πρώτα 
αποτελέσματα. Διαπιστώθηκε ότι οι δύο διοικήσεις 
εργάζονταν σύμφωνα με τις διαδικασίες, σε πολύ 
διαφορετικά τμήματα. Ενόψει της εφαρμογής του 
νέου κανονισμού, από τα μέσα του Ιουνίου τίθεται σε 
εφαρμογή, μια κοινή πλατφόρμα Intranet*. 

Όλοι οι ειδικοί στα οικονομικά, όπως και οι δύο 
υπηρεσίες «Κληρονομιάς» συνεργάζονται στενά. 
Στον τομέα αυτό εγκαταστάθηκε η κύρια ομάδα 
εργασίας «Ανάπτυξη ιστοσελίδων». Βρίσκονται 
επίσης σε εξέλιξη προετοιμασίες που σκοπό έχουν 
την ένωση των δύο Εκκλησιών σε μια κοινή 
οντότητα, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

Εκκλησιαστική συγκέντρωση στη 
Γερμανία 

Η συγχώνευση είχε ανακοινωθεί ήδη από το 2014. Η 
απόφαση αυτή λήφθηκε, προκειμένου να υπολογιστεί 
η δημογραφική εξέλιξη της Γερμανίας και αυτή της 
Εκκλησίας σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι σαφές ότι 
εάν εδώ, το δυναμικό των κοινοτήτων μειώνεται εξ 
αιτίας της κλίμακας της ηλικίας των πιστών, οι Από-
στολοι Περιφερείας που εργάζονται για παράδειγμα 
στην Αφρική, είναι επιφορτισμένοι εκεί, με ένα πολύ 
μεγαλύτερο αριθμό μελών. 

Το νέο πεδίο δραστηριότητας περιλαμβάνει τα 
γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια της Κάτω Σαξονίας, 
Σλέσβιχ-Χολστάιν, Αμβούργου, Βρέμης, Μεκλεμ-
βούργου, Δυτικής Πομερανίας, Σαξονίας , Σαξονίας -
Άνχαλτ και Θουριγκίας. Σε αυτά προστίθεται η 
υπηρεσία της Πολωνίας των νήσων της Βρετανίας και 
οι χώρες της βόρειας Ευρώπης, από την Γροιλανδία 
μέχρι την Εσθονία. 

Μια νέα ιστοσελίδα από τον Ιούνιο 

Η νέα εκκλησιαστική περιφέρεια θα ονομάζεται: 
«Νεοαποστολική Εκκλησία της Βορειοανατολικής 
Γερμανίας». Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας 
έρευνας που διεξάχθηκε στο διαδίκτυο, από το 
φθινόπωρο του 2015, μεταξύ των μελών της 
Εκκλησίας. Η δημοφιλής πρόταση «Βόρεια Ευρώπη» 
δεν ήταν επιτυχής, επειδή είναι εσφαλμένη 
γεωγραφικά. Η τελική ονομασία ωστόσο είχε 
συλλέξει και αυτή επίσης πολλές ψήφους.  

Ακριβώς την ημέρα της συνταξιοδότησης του Από-
στόλου Περιφερείας Κλίνγκλερ, ο εκκλησιαστικός 
γεωγραφικός χάρτης, θα αλλάξει επίσης και στο δια-
δίκτυο. Οι δύο τρέχουσες ιστοσελίδες της Βόρειας και 
της Κεντρικής Γερμανίας θα δώσουν την θέση τους 
σε μια νέα ιστοσελίδα, που θα τεθεί τότε σε χρήση.

Μια από τις σπάνιες συναντήσεις δύο 
Πρωταποστόλων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Νόρντχάιντ είναι μια πόλη στα προάστια του 
Αμβούργου (Γερμανία). Από εκεί, χρειάζονται 
περίπου 30 λεπτά μέχρι το μητροπολιτικό 
λιμάνι, την πύλη που δίνει την πρόσβαση στον 
Κόσμο. Εκεί στο Νόρντχάιντ, ζει ο Πρωταπόστο-
λος Βίλχελμ Λέμπερ. Μετά τη συνταξιοδότησή 
του, την Πεντηκοστή του 2013, είναι μέλος της 
κοινότητας, το οποίο περιστασιακά, παίζει το 
όργανο. Αυτή ακριβώς ήταν η περίπτωση στην 
τελευταία Μεγάλη Παρασκευή. Ο Πρωταπόστο-
λος Ζαν Λυκ Σνάιντερ είχε ανακοινώσει την 
επίσκεψή του και είχε μεγάλη χαρά να δει τον 
προκάτοχό του επί τω έργω, ως οργανίστα. Γι’ 
αυτόν επίσης ήταν μια θεία λειτουργία με μια 
ξεχωριστή και ιδιαίτερη σφραγίδα: χωρίς 
δορυφορική αναμετάδοση, προσκαλεσμένοι 
ήταν μόνον η μικρή αυτή κοινότητα, καθώς και ο 
Απόστολος Περιφερείας, ο Απόστολος και ο 
επικεφαλής επίσκοπος της περιφερείας. 

Η ατμόσφαιρα ευημερίας στην μικρή κοινότητα, 
δεν άφησε να εγκατασταθεί η συνηθισμένη βαρύ-
τητα μιας Μεγάλης Παρασκευής. Στο κήρυγμά του, 
ο επικεφαλής της Εκκλησίας κατέστησε προφανές 
το γεγονός ότι ένας χριστιανός θα μπορούσε να 
κοιτάζει με ευγνωμοσύνη την Μεγάλη Παρασκευή. 
Ως βάση του κηρύγματός του, ο Πρωταπόστολος 
επέλεξε τον λόγο από τον Ησαΐα 53:10. Τόνισε το 
γεγονός ότι, από αγάπη για τους ανθρώπους, ο 
Υιός του Θεού, στάθηκε στο ύψος τους. 
«Υπερνίκησε τα κακό. Όταν είμαστε εκτεθειμένοι 
στο κακό, βρίσκουμε τη δύναμη στον Χριστό, να 
παραμείνουμε πιστοί στον Θεό, να εστιαζόμαστε 
στο θέλημά του, να τον υπηρετούμε και να 
συγχωρούμε τον πλησίον μας.  

 

* Intranet: Ιδιωτικό δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί   
   τα πρωτόκολλα και τις τεχνολογίες του διαδικτύου 
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Οι Απόστολοι στα  
σχολικά θρανία 

 

«Εκπαιδεύοντας τους ηγέτες» – Ελεύθερα επάνω στο θέμα αυτού του συνθήματος, ένα  νέο 
πρόγραμμα κατάρτισης άρχισε στην Αφρική. Το πρόγραμμα αυτό δίνει συνέχεια σε μια 

δήλωση του Πρωταποστόλου: κατά συνέπεια, η διεύθυνση της Εκκλησίας χρειάζεται κάτι 
περισσότερο από μια ισχυρή πίστη και μια καλή γνώση της Αγίας Γραφής. 

 
Αυτό ήταν ένα ξεκίνημα, με την ευκαιρία του οποίου 
οι Απόστολοι και οι επίσκοποι συγκεντρώθηκαν στο 
τέλος Ιανουαρίου στο κέντρο εκπαίδευσης Ντενεκρά-
αλ, κοντά στην πόλη του Ακρωτηρίου (Νότια Αφρι-
κή). Ουσιαστικά, το θέμα ήταν το ακόλουθο: η δογ-
ματική της χριστιανικής πίστης, δηλαδή η συστηματι-
κή ανάπτυξη και η παρουσίαση των αρχών της πίστης. 

Οι βάσεις της διδασκαλίας 

Για περισσότερους από ένα συμμετέχοντες, η αμιγώς 
ορθολογική προσέγγιση σε θέματα που σχετίζονται 
με την πίστη ήταν ακριβώς τόσο ασυνήθιστη όσο και 
πολλοί από τους τεχνικούς όρους. Μπόρεσαν να 
επωφεληθούν από τις υπηρεσίες ενός ικανού 
μεταφραστή που βρέθηκε στο πρόσωπο του Μάρκου 
Κορμχάουτ, από το Γιοχάνεσμπουργκ, που εργάζεται 
για την εκκλησιαστική περιφέρεια της Νοτιοανατολι- 

-κής Αφρικής. Απόκτησε το διδακτορικό του στη 
θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Πρετόρια, και εκτός 
από πολυάριθμα άρθρα που δημοσίευσε σε 
εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά έχει εκδώσει 
επίσης δύο βιβλία. 

Στο πρόγραμμα αυτού του πιλοτικού γεγονότος, 
υπήρχαν, μια εισαγωγή στην θεολογία, η δογματική 
της πρώτης Εκκλησίας και η θεία διδασκαλία. Τα 
επερχόμενα θέματα για τις δύο άλλες ημερομηνίες, 
τον Ιούλιο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017, 
είναι η χριστολογία, η εκκλησιολογία και η εσχατο-
λογία, δηλαδή η διδασκαλία του Χριστού ως Σωτήρα, 
η διδασκαλία, η σχετική με την Εκκλησία και η 
διδασκαλία των τελευταίων ημερών. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα διαμορφώθηκε σε στενή συνεργασία με 
τις θεολογικές υπηρεσίες της Διεθνούς 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας 
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Μια απάντηση σε επίκαιρες ερωτήσεις 

Το μάθημα αυτό είναι ανοικτό σε συμμετέχοντες από 
όλες τις εκκλησιαστικές περιφέρειες της Αφρικής. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί απόφαση των Αποστόλων 
Περιφερείας, που λήφθηκε κατά την φθινοπωρινή 
συνεδρίασή τους, το περασμένο έτος. Εκτός από τους 
Αποστόλους Περιφερείας και τους επισκόπους της 
Νότιας Αφρικής, στο τετραήμερο αυτό σεμινάριο, 
συμμετείχαν επίσης υπηρεσιακοί συνάδελφοι από τη 
Ζάμπια, στο κέντρο εκπαίδευσης Ντενεκράαλ, που 
ανήκει στην Εκκλησία. 

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης είναι η πρώτη εφαρ-
μογή στην πράξη μιας σύστασης που έκανε ο Πρωτα-
πόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, στη συνάντηση των 
Αποστόλων της Αφρικής, κατά την Πεντηκοστή του 
2015, που πραγματοποιήθηκε στην Λουσάκα. Μπρο-
στά στο αυξανόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, οι αδελφοί 
υπηρεσίας οι αδελφοί υπηρεσίας βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με νέες προκλήσεις. Μέρος του αποτελεί η 
ικανότητα μετάδοσης ισχυρών δογματικών περιεχο-
μένων με σίγουρο και κατανοητό τρόπο: « 
Παρακαλείστε όπως βεβαιωθείτε για την πραγματική 
κυριαρχία της διδασκαλίας. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα 
σας πει τι είναι γραμμένο στην Κατήχηση, οφείλετε 
να το μάθετε μόνοι σας!» 

Τα μαθήματα συνεχίζονται διαδικτυακά 

Το πρόγραμμα κατάρτισης συνοδεύεται από ζωντανές 
συζητήσεις και από εντατικές ανταλλαγές. Η κατάρ-
τιση άνοιξε νέες οπτικές γωνίες και μια νέα αντίληψη, 
βεβαίωσε ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας 
Τζον Κρίελ της εκκλησιαστικής περιφέρειας του 
Ακρωτηρίου. Οι συμμετέχοντες έχουν τώρα μια σειρά 
από κατ’ οίκον καθήκοντα να εκτελέσουν,δια της 
ηλεκτρονικής οδού. Τα μαθήματα συνεχίζονται διαδι-
κτυακά. Ο καθένας μπορεί να πραγματοποιήσει ενό-
τητες «ηλεκτρονικής μάθησης» με τον δικό του 
ρυθμό, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μια μικρή 
δοκιμασία, όπου μπορεί να επαληθεύσει την εξέλιξη 
της εκμάθησής του. 

 

 

Μια θρησκευτική συναυλία στο δρόμο:
Το Άνγκλουνγκ βρίσκει ένα ιδανικό 
καλώς όρισες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κυριακή πρωί ώρα πέντε και μισή. Ο κεντρικός 
δρόμος του Κλάτεν (στην Ιάβα της Ινδονησίας) είναι 
κλειστός με την ευκαιρία της «Car Free Day (CFD)», 
μιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητα που γιορτάζεται στις 
31 Ιανουαρίου. Οι έμποροι καταλαμβάνουν το 
δρόμο, οι ποδηλάτες, οι πεζοί … μια ασυνήθιστη 
εικόνα. Στη συνέχεια, νέοι, αδελφοί και αδελφές 
αναλαμβάνουν δράση με μικρόφωνα και παίζουν 
μουσική. Συμμετέχουν επίσης πρόσωπα που 
παίζουν Άνγκλουνγκ και ενθουσιάζουν με την 
μουσική τους. 

Τούτο το πρωινό με τους 20 βαθμούς Κελσίου, έχει 
μάλλον  ζέστη στην ινδονησιακή μητρόπολη· οι νέοι 
της περιφέρειας Σουρακάρτα είναι πειστικοί, 
μπροστά από μια αψίδα από φοίνικες, με τη δική 
τους συναυλία δρόμου, με τίτλο  «Η ελπίδα είσαι 
εσύ». Το μήνυμα αυτό γίνεται άμεσα πράξη μετά τη 
συναυλία, με μουσική και χορούς: σε συνεργασία με 
τον τοπικό Ερυθρό Σταυρό, οι αδελφοί, οι αδελφές 
και οι πολίτες, καλούνται για αιμοδοσία.
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Το να είμαστε μια βοήθεια για τους 
εκλιπόντες, είναι η έκφραση του  
θείου θελήματος 

 

Υπάρχουν εκδηλώσεις μνήμης για τους πρόσφατα εκλιπόντες, σε όλες τις  

Εκκλησίες – λιγότερο ή περισσότερο έντονες. Ορισμένες ορθόδοξες  

θρησκευτικές κοινότητες  κάνουν μια εορτή μπροστά στον τάφο με  

ψωμί και γλυκό, άλλες τελούν αναμνηστικές υπηρεσίες. Η Νεοαποστολική  

Εκκλησία, τελεί τρεις φορές το χρόνο, μια θεία λειτουργία υπέρ των εκλιπόντων. 
 

«Τρεις φορές το χρόνο, την πρώτη Κυριακή των 
μηνών Μαρτίου, Ιουλίου και Νοεμβρίου, τελούνται 
θείες λειτουργίες υπέρ των εκλιπόντων». Αυτό ανα-
φέρει η Κατήχηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας 
(ΚΝΕ 12.1.13). Το απόσπασμα αυτό περιγράφει μια 
πρακτική που σίγουρα υλοποιήθηκε μόνο κατά την 
διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας, αλλά στην 
πραγματικότητα υπήρχε από την ίδρυσή της. Ήδη ο 
Απόστολος Φρίντριχ Βίλχελμ Σβαρτς (1815-1895) 
ενεργούσε έτσι. Στις παλαιές εκθέσεις ταξιδιών των 
Αποστόλων, βρίσκουμε συχνά συγκεκριμένες 
ενδείξεις σχετικά με τον αριθμό ζωντανών και 
εκλιπόντων που έχουν λάβει την Αγία Σφράγιση. 

Η τρέχουσα πρακτική, δηλαδή οι τρείς, κατ’ έτος, 
θείες λειτουργίες υπέρ των εκλιπόντων,   ανάγεται σε 
μια  προτροπή  του  παλαιού Πρωταποστόλου Γιόχαν  

Γκότφριντ Μπίσοφ κατά το έτος  1954.  Σύμφωνα με 
την πρακτική αυτή,  οι ψυχές των εκλιπόντων 
οφείλουν να λαμβάνουν τις Κυριακές την Αγία 
Κοινωνία  από τα χέρια των Αποστόλων και, τρεις 
φορές τον χρόνο, κατά την διάρκεια των ιδιαίτερων 
θείων λειτουργιών που θα πρέπει να τελούνται,  να 
χορηγούνται τα μυστήρια στις ψυχές που λαχταρούν 
τη σωτηρία. 

Μια παράδοση που προέρχεται από την 
παλαιά Εκκλησία 

Στην θεία λειτουργία υπέρ των εκλιπόντων τελούνται 
οι μυστηριακές πράξεις – σε κάθε περίπτωση, μόνον 
εκεί όπου ο Πρωταπόστολος ή ο Απόστολος Περιφε-
ρείας τελεί μια θεία λειτουργία. Σε όλες τις άλλες 
κοινότητες, πρόκειται για μια θεία λειτουργία μνήμης. 
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Η Κατήχηση παραπέμπει σε μια παράδοση της 
πρώτης Εκκλησίας: «Στους κόλπους της Εκκλησίας 
της Κορίνθου, οι ζωντανοί ήδη βαπτίζονταν υπέρ 
των νεκρών (Α’ Κορινθίους 15:29). Η πρακτική αυτή 
συνεχίζεται και κατά την διάρκεια των θείων 
λειτουργιών υπέρ των εκλιπόντων, που τελούνται 
από τον Πρωταπόστολο και τους Αποστόλους 
Περιφερείας: εκεί, δύο αξιώματα λαμβάνουν το Άγιο 
Βάπτισμα με νερό, την Αγία Σφράγιση και την Αγία 
Κοινωνία, στην θέση και αντί των εκλιπόντων. 

Τα μυστήρια αυτά χορηγούνται με τον ίδιο τρόπο 
που συνήθως διανέμονται και στους ζωντανούς. Στις 
άλλες κοινότητες, μετά την τέλεση της Αγίας 
Κοινωνίας, προφέρεται μια ιδιαίτερη προσευχή υπέρ 
των εκλιπόντων. » 

Η προσφορά σωτηρίας του Θεού, 
απευθύνεται προς όλους 

Οι θείες λειτουργίες υπέρ των εκλιπόντων καταλαμ-
βάνουν μια σημαντική θέση μέσα στο λειτουργικό 
έτος. Οι κοινότητες προετοιμάζονται γι’ αυτές ήδη 
από την προηγούμενη Κυριακή. Το έλεος και η συ-
μπόνια έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τους πιστούς 
να παρέμβουν υπέρ των εκλιπόντων. Τότε κυρίως, 
που είναι ο λόγος από τον Ψαλμό 95:6 που χρησιμο-
ποιείται ως βάση του κηρύγματος: «Ελάτε, ας προ-
σκυνήσουμε και ας προσπέσουμε· ας γονατίσουμε 
μπροστά στον Κύριο, τον Δημιουργό μας!»  

Με τα λόγια αυτά, η προσευχόμενη Εκκλησία, προέ-
τρεπε άλλοτε να λατρεύουμε τον Θεό, που δημιούρ-
γησε τον κόσμο και τον κατευθύνει μέσα στην κυρι-
αρχία του. Μια τέτοια στάση είναι επίσης απαραίτητη 
στην προοπτική της κυριακάτικης θείας λειτουργίας 
υπέρ των εκλιπόντων. Επειδή τελικά απαιτείται μεγά-
λη πίστη για κάτι που ο άνθρωπος δεν βλέπει ή δεν 
μπορεί να υπολογίσει επιστημονικά. Ωστόσο, παρά 
τα περιορισμένα μας όρια, αυτό που έχει σημασία, 
είναι το εξής: η σωτηρία απευθύνεται με τον ίδιο 
τρόπο σε ζωντανούς και νεκρούς – σύμφωνα με το 
θέλημα του Θεού. 

Το αποστολικό αξίωμα είναι απαραίτητο   

Η Εκκλησία, από την αρχή της μετά τους Αποστόλους 
εποχής, ήταν εχθρική στην χορήγηση μυστηρίων στην 
θέση και αντί των νεκρών,  μέχρι που τελικά, στην 3

η
 

Σύνοδο της Καρθαγένης το έτος 397, απαγόρεψε το 
βάπτισμα των νεκρών. Από Νεοαποστολική άποψη, 
αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι ήταν η 
ανακατάληψη του αποστολικού αξιώματος, στα 
χρόνια του 1830, που επέτρεψε την αναγέννηση 
αυτής της πρακτικής των πρώτων χριστιανών. 

Η Κατήχηση (ΚΝΕ) τονίζει τη σημασία του αποστο-
λικού αξιώματος για την χορήγηση των μυστηρίων: 
«Οι Απόστολοι εκπληρώνουν την αποστολή που τους 
ανατέθηκε από τον Ιησού Χριστό, να κηρύττουν το 
Ευαγγέλιο,  να  συγχωρούν τις αμαρτίες και να χορη- 

γούν τα μυστήρια, τόσο για τους ζωντανούς, όσο και 
για τους εκλιπόντες. Ενεργούν στη θέση του Ιησού 
Χριστού και εξ ονόματός του. Όπως ο Ιησούς Χριστός 
συμφώνησε να θυσιαστεί εδώ στη γη, είναι επίσης 
επί της γης που οι Απόστολοι κοινοποιούν τη σωτη-
ρία. Δεδομένου ότι τα μυστήρια έχουν πάντα μια ορα-
τή πτυχή, δεν μπορούν να χορηγούνται, παρά μόνο 
στο πεδίο των ορατών πραγμάτων. Η αποτελεσματι-
κότητα των μυστηρίων, τα ουσιαστικά τους στοιχεία 
επικοινωνίας της σωτηρίας, είναι ίδια και για τους 
ζωντανούς και για τους νεκρούς.» (ΚΝΕ. 9.6.3). 

Δεν υπάρχει πνευματισμός 

Το γεγονός να στρεφόμαστε προς τους τομείς των 
εκλιπόντων κατά τις θείες λειτουργίες της Εκκλησίας 
μας, υπέρ των εκλιπόντων, διαμέσου των μυστηρίων, 
δεν πρέπει να συγχέεται με τον πνευματισμό. Δεν 
πρόκειται για την εξέταση του κόσμου της άλλης 
όχθης. Δεν πρόκειται για την γνώση του άλλου κό-
σμου, ή της κατάστασης των εκλιπόντων. Σε καμία πε-
ρίπτωση, η άλλη όχθη δεν θα πρέπει να συνδέεται με 
τον δικό μας κόσμο, ούτε να τοποθετείται κάτω από 
την κρίση του. Δεν θα πρέπει να ικανοποιείται οποια-
δήποτε μεταφυσική περιέργεια. Έχει δοθεί μια 
υπόσχεση σωτηρίας, η οποία απευθύνεται με τον ίδιο 
τρόπο και στους ζωντανούς και στους νεκρούς, 
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. 
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Εορταστική ημέρα νεολαίας για 
την κοινότητα της Αθήνας 

Ήταν απόλυτα βέβαιο ότι εκείνο το ανοιξιάτικο κυριακάτικο πρωινό θα ήταν ξεχωριστά όμορφο για την κοινότητα 
της Αθήνας και ιδιαίτερα για τη Νεολαία μας. Επειδή, μετά από πρωτοβουλία των αδελφών μας Λέτσε, θα είχαμε 
τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην Αθήνα για την θεία λειτουργία της Κυριακής 22 Μαΐου την ομάδα παιδιών που 
συμμετείχαν στο μάθημα της κατήχησης με εκπαιδεύτριά τους την αδελφή μας Μπριγκίτε Λέτσε, πριν μερικά 
χρόνια στην Γερμανία. Νέοι και νέες πλέον, μας πρόσφεραν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε κι εδώ μια Ημέρα Νεο- 

λαίας, κάτω από την υπηρεσία του Ευαγγελιστή μας 
Περιφερείας Κάρλε Μπίκερ, ο οποίος ανέπτυξε τον λόγο 
από Ρωμαίους 14:16. Για μετά την θεία λειτουργία είχε 
προγραμματιστεί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της 
Ακρόπολης και στην παλιά Αθήνα, που ματαιώθηκε εξ 
αιτίας απεργίας στα μέσα μεταφοράς. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να παραμείνουμε μέχρι αργά στην εκκλησία, 
απολαμβάνοντας την ερμηνεία ύμνων από την χορωδία 
που είχαν σχηματίσει τα αδέλφια μας από τη Γερμανία. 
Ήταν τόσο όμορφη η ατμόσφαιρα, τόσο κατά την διάρκεια 
της θείας λειτουργίας, όσο και μετά, που δεν έκανε καρδιά 
σε κανένα να εγκαταλείψει την εκκλησία. 

 

 
  Ακολουθούν 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διεθνής                                                       

Νεοαποστολική  
Εκκλησία 

 

 

03.07.2016 

 

Βανκούβερ (Καναδάς) 

 

09.07.2016 Τίρανα (Αλβανία)  

10.07.2016 Τίρανα (Αλβανία)  

15.07.2016 Τσικάπα (Λ.Δ. Κονγκό)  

17.07.2016 Κανάνγκα (Λ.Δ. Κονγκό)  

22.07.2016 Καμπάλα (Ουγκάντα)  

24.07.2016 Καμπάλα (Ουγκάντα)  

07.08.2016 Λειψία (Γερμανία)  

14.08.2016 Χέιλμπρον ( Γερμανία )  

11.09.2016 Ίνσμπρουκ (Αυστρία)  

18.09.2016 Κρέφελντ ( Γερμανία )  

24.09.2016 Γκραμάντο (Βραζιλία)  
 
 

Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα από την Ημέρα Νεολαίας που 
γιορτάσαμε στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο.  


