
 
 

 

 
 
 
 

  Η Νεοαποστολική Εκκλησία, ανά τον Κόσμο 
 
 

01/2016/GR 

 

Το σύνθημα για το έτος 2016 : 

Νικάμε μαζί με τον Χριστό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεία λειτουργία στο Ώκλαντ : Ο 

Θεός κάνει μια Διαθήκη μαζί 

μας 
 

Κατήχηση : Η Εκκλησία του  
Ιησού Χριστού και το αξίωμα 

 

Πρόσκληση : Διεθνής 

Ημέρα Νεολαίας 2019 

 

 
 
 

Διεθνής 

Νεοαποστολική Εκκλησία 
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■ Κύριο άρθρο 
 

3 Νικάμε μαζί με τον Χριστό 
 

■ Θεία λειτουργία  
     στη Νέα Ζηλανδία 

 

4 Ο Θεός κάνει μια 

Διαθήκη μαζί μας 
 

■ Σε μια επίσκεψη     

     στην Αφρική 
 

10 Ζώντας ήδη από σήμερα, 

τη δόξα του Θεού 
 

■ Σε μια επίσκεψη 

στην Ευρώπη 
 

12 Γερές βάσεις για 

σωστές αποφάσεις 
 

■ Σε μια επίσκεψη 

στην Ασία 
 

14 Υπηρεσία μέσα στο     
        Πνεύμα του Ιησού    
        Χριστού – Ενθύμιο 

 

■ Χώρος για παιδιά 
 

16 Η δημιουργία 
 

18 Στην κατοικία της Καμίλα 
στο Μεμπύ (Παραγουάη)  

 

19 Γραμματοκιβώτιο 

     
 

 

■ Διδασκαλία 
 

20 Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού 
22 Το αξίωμα 
 

■ Νέα του κόσμου        
 

24 Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη: 

Πρόσκληση για τη Διεθνή 

Ημέρα Νεολαίας 2019 
 

26 Η ειρήνη στον κόσμο – Η 

σημασία της παγκόσμιας 

ειρήνης 
 

27 Εννέα εκατομμύρια μέλη σε 

περίπου 190 χώρες 
 

28 Άνθρωποι χωρίς πατρίδα – 

Κύματα προσφύγων προς 

την Ευρώπη 
 

30 Προσφορά μέσων για το 

2015 : nacfaq είναι η 

εφαρμογή της Κατήχησης, 

που συμπεριλαμβάνει 750 

ερωτήσεις και απαντήσεις 
 

31 Προσφορά μέσων για το        
2015 : nacnews είναι η 
εφαρμογή δραστηριοτήτων 

 

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 : Νεοαποστολική Εκκλησία, Ινδονησία 

 
■ Φωτογραφία οπισθόφυλλου : Frank Schuldt 
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Νικάμε μαζί 
με τον Χριστό 

 

 
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, 

Για τον καινούριο χρόνο, σας εύχομαι ολόψυχα, να 
βιώσετε την εμπειρία της ευλογίας του Θεού: 

■  να είναι κοντά σας και να σας συνοδεύει με ένα    
    ευδιάκριτο τρόπο, 
■   σας φέρει και να σας κρατά μέσα στην αγάπη του, 
■  και η χάρη του να είναι αποτελεσματική για εσάς. 

Η μετάβαση από τον ένα χρόνο στον άλλο είναι 
πάντα ευνοϊκή για να σημαδευτεί από μια στάση για 
προσωπικό απολογισμό: 

Πόση είναι η απόσταση που διέσχισα στο δρόμο που 
με οδηγεί στο στόχο μου; 

Για να την μάθουμε, υπάρχει ένα πολύ απλό σημείο 
αναφοράς: Φανταζόμαστε ότι κατευθυνόμαστε προς 
ένα σπίτι. Στο ξεκίνημα, το σπίτι αυτό είναι πολύ 
μικρό μπροστά στα μάτια μας: αρκεί ένα δάκτυλο για 
να το καλύψει. Ωστόσο, όσο περισσότερο 
πλησιάζουμε προς αυτό, γίνεται όλο και μεγαλύτερο 
και το διακρίνουμε  όλο και καλύτερα. 

Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε πάντα κοντά στον 
Κύριο. Τον προσεγγίσαμε περισσότερο στην διάρκεια 
του περασμένου χρόνου; Είναι σήμερα ο Ιησούς 
μεγαλύτερος στα μάτια μας, από ότι ήταν πριν ένα 
χρόνο; Είμαστε σε θέση να διακρίνουμε καλύτερα 
την φύση του; 

Για να υπάρξει πρόοδος, καλό είναι να τεθούν ενδιά-
μεσοι στόχοι:  «Ένας από αυτούς, ήταν στο σύνθημά 
μας για το έτος 2014: η αγάπη στο Έργο· αυτός για 
το 2015 ήταν ένα άλλο βήμα: « Η χαρά εν Χριστώ ». 

Περνάμε τώρα στο επόμενο στάδιο: Διαμέσου του 
λόγου του και των μυστηρίων, ο Θεός μας δίνει τη 
δύναμη να αγωνιζόμαστε ενάντια σε ό, τι μας χωρίζει 
από αυτόν. Μας δίνει τη δύναμη να εξέλθουμε νικη- 
τές από την μάχη αυτή. Επομένως , χρησιμοποιούμε 
τη δύναμη αυτή για να νικάμε μαζί με τον Χριστό! 

Ο Ιησούς Χριστός μας βοηθά να υπερνικήσουμε το 
κακό. Δεν απάλλαξε τον κόσμο από το κακό, αλλά 
κυριαρχεί επί του κακού. Τίποτα δεν μπορεί να 
εμποδίσει τον Χριστό να σώσει εκείνους που τον 
εμπιστεύονται. 

Ο Χριστός μας βοηθά να νικήσουμε τον φόβο: 
Εφέτος  και πάλι θα  συνεχίσουμε να ανησυχούμε για   

 
 

το μέλλον. Τη στιγμή που κάνουμε ορισμένες 
επιλογές, ίσως θα είμαστε παράλυτοι από φόβο 
σκεπτόμενοι το τι θα σημαίνουν για εμάς. Ο Ιησούς 
Χριστός είναι εδώ, θα ξέρει να μας καθοδηγήσει. 

Ο Χριστός μας βοηθάει να κατακτήσουμε νίκες 
επάνω στον ίδιο μας τον εαυτό: 

■  μας βοηθά να νικήσουμε την υπερηφάνειά μας, 
που μας εμποδίζει να καταλάβουμε την βοήθεια 
του Θεού· 

■  μας βοηθά να νικήσουμε τις προκαταλήψεις που 
μας εμποδίζουν να αγαπήσουμε τον πλησίον μας·  

■ μας βοηθά να νικήσουμε την ακατάσχετη 
ανάγκη μας να λέμε την γνώμη μας σε 
βάρος της ειρήνης. 

Πώς μπορώ να νικήσω μαζί με τον Χριστό; 

■  πιστεύοντας την αλήθεια του Χριστού, 
■  αγαπώντας το δικό του παράδειγμα, 
■  ακολουθώντας τον με επιμονή, 
■  αναζητώντας την ενότητα στους κόλπους  
    της αδελφικής κοινωνίας. 

Αυτές είναι μερικές προκαταρκτικές σκέψεις σχετικά 
με το σύνθημά μας για εφέτος. Έχουμε όλο τον 
χρόνο για να τις εμβαθύνουμε, όλο τον χρόνο για 
κάνουμε ένα μεγάλο βήμα επιπλέον στην 
κατεύθυνση του σκοπού μας. 

Κάνουμε το 2016 έτος νίκης μαζί με τον Χριστό! 

 

 

 

Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
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Ο Θεός κάνει μια Διαθήκη 

μαζί μας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 πιστοί συγκεντρώνονται στο Ώκλαντ· 1100 πιστοί 

είναι επίσης συνδεδεμένοι στο Νότιο Νησί, στην Αυσ- 

τραλία, στα Νησιά Φίτζι και στην Παπούα – Νέα Γουινέα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Δευτερονόμιο 5 : 3 

 

«Δεν έκανε αυτή τη διαθήκη ο 

Κύριος προς τους πατέρες μας, 

αλλά προς εμάς, εμάς που σήμερα 

είμαστε όλοι εδώ ζωντανοί. » 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι η πρώτη φορά 
που έρχομαι στη Νέα Ζηλανδία. Ο Απόστολος Περι-
φερείας και οι αδελφοί με πληροφόρησαν ότι πρόκει-
ται για μία θαυμαστά όμορφη χώρα. Δεν έχω δει 
ακόμη τίποτα από την χώρα σας, αλλά πιστεύω όλα 
όσα μου διηγήθηκαν. Άκουσα επίσης ότι η χώρα δια-
θέτει εξαιρετικές κοινότητες με πιστούς αδελφούς και 
αδελφές. Το πιστεύω επίσης, αλλά μπορώ να το δω 
και να το διακρίνω σήμερα με τα ίδια μου τα μάτια. 

Εχτές είμαστε μαζί με τα παιδιά και ζήσαμε μια υπέ-
ροχη ημέρα. Η συνάντηση με τα παιδιά του κυρια-
κάτικου σχολείου, ήταν τοποθετημένη κάτω από το 
ρητό, που το είδα επίσης στο υμνολόγιο: «…ότι 
πρέπει να είμαι στα πράγματα του Πατέρα μου;»). 
Ξέρετε ότι αυτό το ρητό αναφέρεται σε ένα λόγο του
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Ιησού που τον είπε σε ηλικία δώδεκα ετών, όταν οι 
γονείς του τον αναζητούσαν και τον βρήκαν μέσα 
στο ναό: «Γιατί με αναζητούσατε; Δεν ξέρετε ότι 
πρέπει να είμαι στα πράγματα του Πατέρα μου;» Και 
αυτό ισχύει φυσικά για όλους μας και όχι μόνο για τα 
παιδιά. Οφείλουμε να ασχολούμαστε με τα πράγματα 
του Πατέρα μας. Θα μπορούσαμε να το δούμε ως ένα 
καθήκον, μια υποχρέωση και αυτό δεν είναι απαραίτη- 

νόταν προς τον λαό του Ισραήλ. Πρόκειται για τη 
Διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον λαό του. Θυμόμα-
στε συνοπτικά το πλαίσιο: Ο Θεός επέλεξε ένα λαό, 
τον λαό του Ισραήλ. Σίγουρα, δεν ήταν ο μεγαλύτε-
ρος λαός, ο πιο ισχυρός, ούτε και ο πιο αξιοσημείω-
τος της εποχής του. Δεν υπάρχει κάποια λογική εξή-
γηση γιατί διάλεξε αυτό τον λαό, αλλά, μέσα στην 
αγάπη  και  στην χάρη του, ο Θεός ανέλαβε την μέρι- 

τα ευχάριστο: ΠΡΕΠΕΙ να ασχο- 

ληθώ με τα πράγματα του Πα-

τέρα μου. Ωστόσο δεν είναι αυ-

τό το νόημα του λόγου αυτού. 

Δεν είσαι υποχρεωμένος να έρ-

χεσαι στην θεία λειτουργία, δεν 

είσαι υποχρεωμένος να επενδύ-

εις στους κόλπους της Νεοαπο-

στολικής Εκκλησίας. Αν δεν το 

κάνεις, η ευθύνη είναι δική σου! 

Παρατηρούμε αυτό που σημαί-

νει: «…τα πράγματα του Πατέ- 

 

μνα αυτού του λαού και έκανε 
μια Διαθήκη μαζί του. Κατ’ 
αρχήν τον απελευθέρωσε από 
τη δουλεία στην Αίγυπτο, από 
τα χέρια του Φαραώ και του 
μίλησε στο όρος Χωρέβ: Θα 
είστε ιδιοκτησία μου ενώπιον 
όλων των λαών. Αυτό ήταν το 
πρώτο μέρος της Διαθήκης. 
Οδήγησε τους Ισραηλίτες δια-
μέσου της Ερυθράς θάλασσας 
και τους απελευθέρωσε από τα 
χέρια   των   Αιγυπτίων.    Τους 

ρα  μου». Για  να θέσουμε διαφορετικά το ερώτημα: 

Ποια είναι τα πράγματα του Πατέρα μου; Είναι οι 

υποθέσεις του να σώσει τους ανθρώπους από το κα-

κό, την αδικία και τελικά τον θάνατο. Εργάζεται επά-

νω σε αυτό. Γι’ αυτό, εγγυάται ότι όλοι οι άνθρωποι 

μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή 

με τον Χριστό, να φθάσουν να πιστεύουν σε αυτόν 

και έτσι να σωθούν. Ο επουράνιος Πατέρας μας εργά-

ζεται και έχουμε αυτή την μεγάλη χάρη, τη δυνατό-

τητα και την αποστολή επίσης να συμμετέχουμε, να 

εργαζόμαστε και εμείς επίσης, για το σκοπό αυτό. 

Μπορούμε να επωφεληθούμε και εμείς από αυτή την 

λύτρωση και μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε η 

λύτρωση  αυτή  να  ανατεθεί και σε άλλους. Εάν βλέ- 

πουμε έτσι τα πράγματα, 

σκέπτομαι ότι αυτό το ρητό 

δεν έχει κάποιο περιορισμό, 

αλλά το γεγονός να ενερ-

γούμε σύμφωνα με αυτό 

είναι μία χάρη και μία πηγή 

χαράς και ευλογίας. Όχι 

μόνο τα παιδιά μας, αλλά κι 

όλοι μας, αγαπητοί αδελ-

φοί και αδελφές, καλούμα-

στε να ασχοληθούμε με τα 

πράγματα του Πατέρα μας. 

Ακούσαμε ένα λόγο που 

στα παλαιά χρόνια απευθυ- 

έδωσε μια υπόσχεση και τους μίλησε για το μέλλον 

που είχε σχεδιάσει γι’ αυτούς. Έπρεπε να φτάσουν σε 

μια χώρα όπου ρέουν γάλα και μέλι και τους έδωσε 

το Νόμο, συνοδευόμενο με την υπόσχεση να τους 

ευλογήσει εάν ενεργούσαν σύμφωνα με αυτόν. Αυτό 

είναι συνοπτικά το περιεχόμενο της Διαθήκης που 

έκανε ο Θεός με τον λαό του. Θα ήταν ευλογημένος 

αν σεβόταν αυτή τη Διαθήκη.  

Όλα αυτά, η απελευθέρωση, η διάβαση της Ερυθράς 

θάλασσας, η σύναψη της Διαθήκης, όλα όσα συνέβη-

σαν στο όρος Χωρέβ, ανάγονται στο πολύ μακρινό 

παρελθόν και από τη γενιά που τα έζησε, όλοι είχαν 

πεθάνει. Μετά σαράντα χρόνια δεν ζούσε κανείς από 

τους  πατέρες. Μόνοι που παρέμεναν ήταν ο Μωυσής

 

Μουσικό καλωσόρισες από τα 

παιδιά, προς τον Πρωταπό-

στολο και τους Αποστόλους  

που τον συνοδεύουν 
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Κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας, συμπλήρωσαν το κήρυγμα του Πρωταποστόλου: 

ο Απόστολος Περιφερείας Νοέλ E. Μπαρνς (στην φωτογραφία, όρθιος στο βήμα) καθώς 

και οι αναπληρωτές Απόστολοι Περιφερείας Δαυίδ Ντεβαράζ και Τζον Φεντ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

και κάποιοι άνθρωποι που είχαν ζήσει τη διάβαση 
της Ερυθράς θάλασσας και υπήρξαν μάρτυρες όταν ο 
ίδιος ο Θεός μίλησε στον λαό του. Οι άλλοι που 
υπήρξαν μάρτυρες όταν τα σύννεφα κάλυψαν το 
βουνό και ο καπνός ανέβαινε προς τον ουρανό, με 
αστραπές και βροντές και όταν ακούστηκε η φωνή 
του Θεού, δεν ζούσαν πλέον. Η γενεά στην οποία 
απευθυνόταν τώρα ο Μωυσής, γνώριζε την ιστορία 
μόνο από τις αφηγήσεις των πατέρων της. Γνωρίζετε 

ότι όφειλε να αγωνιστεί για να κατακτήσει αυτή τη 
γη. Την εποχή εκείνη, η έρημος ήταν ήδη πίσω τους 
και η ακόλουθη σκέψη ήταν δελεαστική: εδώ δεν 
είναι και τόσο άσχημα. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι οι 
πατέρες, μέσα στην έρημο, είχαν ονειρευτεί τη γη της 
Επαγγελίας, επειδή δεν είχαν τίποτα, μόνο πείνα και 
δίψα, υπήρχαν στερήσεις και φιλοδοξούσαν να επι-
στρέψουν στον τόπο τους. Αλλά η έρημος είναι πλέον 
πίσω μας, θα μπορούσαμε να παραμείνουμε εδώ, όπου  

πως συμβαίνει, όταν οι 
γεροντότεροι μας διη-
γούνται κάτι. Λένε τότε: 
«Ναι, βέβαια, αυτό 
μπορεί να είναι κάπως 
υπερβολικό.» Από τη 
στιγμή που είναι κάνει 
που δεν το έχουμε ζή-
σει,  τότε  αναρωτιόμα-  

θα είμαστε επίσης σε 
καλή κατάσταση. Επο-
μένως, γιατί οφείλουμε 
να διεξάγουμε αυτή 
την μάχη για να φτά-
σουμε στη γη της 
Επαγγελίας; Ο Μωυσής 
γνώριζε αυτό τον κίν-
δυνο, γι’ αυτό και είπε:

στε αν είναι πράγματι αληθινό και δεν είναι κάπως 
ωραιοποιημένο. Ωστόσο ο Μωυσής είπε στους 
Ισραηλίτες: Αυτό έγινε όπως ακριβώς το ακούσατε. 
Ο Θεός διαχώρισε τα νερά και μας οδήγησε 
διαμέσου της Ερυθράς Θάλασσας και είναι ο ίδιος 
που μας μίλησε επάνω στο όρος! 

Υπήρχε και η ιστορία για τη γη της Επαγγελίας. Ο 
λαός ήξερε ότι ήταν η γη που του είχει υποσχεθεί ο 
Θεός, αλλά είχε επίσης συνειδητοποιήσει το γεγονός

Όχι, η Διαθήκη, η υπόσχεση δεν απευθυνόταν στους 
πατέρες μας, αλλά σε εμάς, που είμαστε σήμερα εδώ, 
όλοι ζωντανοί. Ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει σε 
αυτή τη χώρα και αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε 
για το σκοπό αυτό! 

Ο Μωυσής είχε επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι ο 
λαός θα ερχόταν τώρα σε επαφή με άλλους λαούς, 
στους οποίους ίσχυαν διαφορετικοί νόμοι. Οι Ισραη-
λίτες θα έβλεπαν: μπορούν να τρώνε χοιρινό κρέας και
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έχουν επίσης το δικαίωμα να κάνουν αυτό και το 
άλλο και είναι επίσης πολύ καλά. Η ζωή τους είναι 
επίσης ευχάριστη όπως και η δική μας, είναι επίσης 
ευτυχισμένοι, στέφονται επίσης με επιτυχίες. Εδώ 
εφαρμόζεται ένας τελείως διαφορετικός νόμος, αλλά 
είναι προφανές ότι λειτουργεί επίσης. Γιατί 
οφείλουμε να υπακούμε απόλυτα το νόμο; Δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς; 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Μωυσής 
συγκέντρωσε τον λαό για να του πει ότι η Διαθήκη 
απευθυνόταν σε εκείνους που βρίσκονταν εκεί και 
ήσαν ζωντανοί. 

Αυτή ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Φτάνουμε στο σήμερα, 
στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Μια καινούρια 
Συμμαχία – η συνέχεια της παλαιάς Συμμαχίας· ο 
Θεός απέστειλε τον Υιό του για να απελευθερώσει 
τον λαό του· να τον απελευθερώσει με την θυσία του, 
με  την  Ανάστασή  του, με  την  αξία του. Μάρτυρες 
όλων αυτών ήταν οι μαθητές του. Γνώριζαν τον Ιη-
σού, ζούσαν μαζί του, του μιλούσαν, συνάντησαν τον 
Αναστημένο,  τον  αναγνώρισαν:  Είναι  αυτός,  είναι 

εκείνος που πέθανε και αναστήθηκε από τους 
νεκρούς. Κατέκτησε τη νίκη. Ο Ιησούς τους είχε 
δώσει την υπόσχεση: «Και αφού πάω και σας 
ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω 
κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι 
εγώ.» Μια τόσο θαυμάσια υπόσχεση! 

Τους έδωσε το Ευαγγέλιο, τους έδωσε τις Εντολές 
του και τους δίδαξε να κρατούν τον λόγο του, έτσι θα 
ήταν ευλογημένοι. Όλο αυτό διαρκεί 2000 χρόνια. 
Και τι είναι αυτό που υπάρχει και συμβαίνει σήμερα; 

Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να πει: Είδα τον Αναστη-
μένο! Μπορώ να δώσω μαρτυρία, αυτή είναι η αλή-
θεια: Αναστήθηκε, όπως ακριβώς το είπε. Και θα 
πρέπει να πούμε ότι, και μέσα στον χριστιανισμό, 
υψώνονται φωνές για να πουν: ναι, βέβαια, η ιστορία 
του θανάτου και της Ανάστασης, ποιος ξέρει εάν όλα 
αυτά συνέβησαν πραγματικά με αυτό τον τρόπο… 
Δεν είναι κάπως στολισμένα όλα αυτά; Θα μπορού-
σαν επίσης να γίνουν κατανοητά με ένα συμβολικό 
τρόπο, σαν μια εικόνα. Πρόκειται για το συμβολισμό, 
για την έννοια και όχι για το γεγονός που πρέπει να 
πιστέψουμε, ότι δηλαδή πέθανε και αναστήθηκε. Το 
γεγονός ότι κάποιος έπρεπε να πεθάνει για εμάς, για 
τη δική μας σωτηρία, δεν είναι κάπως υπερβολικό; 
Σήμερα είναι πολλοί που το θεωρούν κάπως ανησυ-
χητικό αυτό. Είναι ένας κίνδυνος της εποχής μας. 

Το αξίωμα της Καινής Διαθήκης, το αποστολικό 
αξίωμα, είναι απεσταλμένο από τον Κύριο, για να 
δίνει την μαρτυρία της θυσίας του Χριστού, του 
θανάτου του και της Ανάστασής του: Πιστέψτε στην 
Ανάσταση του Χριστού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά 
που είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή σχετικά με τον 
θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, είναι η 
αλήθεια. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πίστης μας. 
Αυτή είναι η πιο ευγενής αποστολή των απεσταλ-
μένων αντί και στην θέση του Χριστού. Όταν ο 
Ιησούς τους αναφέρει:  «Εκείνος που σας δέχεται, δε- 
χεται, δέχεται εμένα», είναι επειδή οι Απόστολοι μπο- 

ρούν και μιλούν με την εξουσία 
του Χριστού. Και ποιο είναι το 
μήνυμα που έχουν να αναγγεί-
λουν; Οφείλουν να ανακοινώ-
σουν σε όλους την αλήθεια: Ο 
Ιησούς πέθανε για σένα, για 
σένα που είσαι σήμερα εδώ, 
ζωντανός·, η Διαθήκη του απευ-
θύνεται σε σένα προσωπικά.  

Όλα αυτά συνέβησαν για σένα, 
συνέβησαν για σένα και για τη 
σωτηρία σου: Ο Ιησούς πέθανε 
για σένα και αναστήθηκε και θα 
επιστρέψει για σένα, για τη 
σωτηρία σου. Αυτή είναι η Δια-
θήκη που ο Θεός συνήψε μαζί 
σου. Αυτή  είναι η αποστολή του 
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αξιώματος της Καινής Διαθήκης και εμείς, ως 
Απόστολοι, δεν κουραζόμαστε στην εκπλήρωση 
αυτής της αποστολής του Κυρίου και Δασκάλου μας. 
Πιστεύουμε στον θάνατο και στην Ανάσταση του 
Ιησού Χριστού, πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε για 
μας, πιστεύουμε ότι θα επιστρέψει για να μας σώσει. 
Η υπόσχεσή του είναι η ακόλουθη: Θα μπορέσεις να 
εισέλθεις στην βασιλεία του Θεού. Θα εισέλθεις στη 
δόξα, στην αιώνια κοινωνία με τον Θεό.  

Ορισμένοι σκέπτονται ότι το μήνυμα αυτό απευθυνό-
ταν στους προγόνους μας. Εκείνοι ζούσαν κάτω από 
δύσκολες συνθήκες, είχαν ένα σκληρό αγώνα ύπαρξης 
για να διεξάγουν, όφειλαν να ζήσουν την φτώχεια, 
την αγωνία, την ασθένεια, τον πόλεμο και άλλες 
κρίσεις και κινδύνους, είχαν λοιπόν ανάγκη από κάτι 
που θα τους έδινε την ελπίδα: Ναι, μια μέρα θα έλθει 
η απελευθέρωση! Και τότε όλα θα είναι καλύτερα! 

Σήμερα, απολαμβάνουμε μια καλή ιατρική φροντίδα, 
δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούμε τόσο πολύ, ούτε  
να φοβόμαστε για το μέλλον. 
Διαχειριζόμαστε σωστά τη ζωή 
μας, υπάρχουν λύσεις για πολλά 
προβλήματα. Εδώ, σε αυτή την 
χώρα, βασιλεύει η ειρήνη και 
είναι δυνατόν για τον καθένα, να 
οικοδομήσει το μέλλον του. Δεν 
χρειάζεται να ελπίζουμε σε ένα 
καλύτερο μέλλον, στην άλλη 
όχθη. Μπορεί κάποιος να επιτύ-
χει την ευτυχία εδώ στη γη, εάν 
είναι σωστός. Δεν χρειάζεται να 
ονειρεύεται κάτι καλύτερο στην 
άλλη όχθη. Η νοσταλγία της 
αιώνιας κοινωνίας με τον Θεό, η 
προσμονή της βασιλείας του 
Θεού, δεν έχουν πλέον σημασία. 
Είναι πολλοί εκείνοι που δεν 
ενδιαφέρονται πλέον γι’ αυτήν

Πίστεψε την υπόσχεση του Χριστού, αξίζει τον κόπο  
να ακολουθείς τον Ιησού. Αξίζει τον κόπο να 
ακολουθείς το δρόμο που οδηγεί στην βασιλεία του 
Θεού, στη δόξα της κοινωνίας με τον Θεό. Δεν θα το 
μετανιώσεις. 

Το αξίωμα της Καινής Διαθήκης, το αποστολικό, 
είναι επίσης απεσταλμένο με την αποστολή να τελεί 
την Αγία Κοινωνία. Σε κάθε Αγία Κοινωνία, ενδυνα-
μώνουμε τη Συμμαχία με τον Θεό. Μεγαλώνουμε 
όλο και περισσότερο στην γνώση του Ιησού Χριστού. 
Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό, 
τόσο μεγαλώνει η αγάπη μας γι’ αυτόν και έτσι και η 
επιθυμία μας να είμαστε κοντά του, θα είναι μεγάλη. 
Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της Αγίας Κοινωνίας. 
Ο Ιησούς είπε: «Αν δεν φάτε τη σάρκα τού Υιού τού 
ανθρώπου, και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα 
σας ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το 
αίμα μου, έχει αιώνια ζωή. » Είναι επίσης μια 
αποστολή του αποστολικού αξιώματος, να το 
αναγγέλλουν αυτό στους ανθρώπους. 

Ωστόσο στην Καινή Διαθήκη, ο 
Θεός απέστειλε το Άγιο Πνεύμα,  

Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ τελεί την Αγία Κοινωνία για τους εκλιπόντες 

που έχει ως αποστολή να διδάξει και να δοξάσει τον 
Υιό του Θεού. Μας αναγγέλλει τη δόξα του Χριστού, 
μας οδηγεί στην γνώση του Χριστού και μας 
διδάσκει το σε τι συνίσταται η δόξα του Χριστού. Ο 
Ιησούς είπε σχετικά με αυτό: «από το δικό μου θα 
πάρει, και θα το αναγγείλει σε σας. Όλα όσα έχει ο 
Πατέρας, είναι δικά μου. » 

Σήμερα επίσης, η αποστολή του Αγίου Πνεύματος, 
είναι να μας δείχνει ποιος είναι ο Χριστός, να τον δο-
ξάζει, να μας οδηγεί στην γνώση του μεγαλείου του, 
της χάρης του. Η δόξα του είναι πολύ μεγαλύτερη 
απ’ ότι μπορούμε να φανταστούμε. Η κοινωνία με 
τον Θεό είναι κάτι το τόσο θαυμάσιο, που κανείς δεν 
μπορεί  να  το  φανταστεί. Το Άγιο Πνεύμα μας λέει: 
   

 

Η αιώνια ζωή, η αιώνια κοινωνία στην βασιλεία του 
Θεού είναι κάτι το μεγαλειώδες. Αξίζει τον κόπο να 
ακολουθήσουμε το δρόμο που οδηγεί στο στόχο αυτό. 
Ξεπερνά τα πάντα και δεν είναι συγκρίσιμο με τίποτα 
από όσα γνωρίζουμε εδώ στη γη. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, η Αγία Κοινωνία είναι απαραίτητη και 
την λαμβάνουμε κατά την διάρκεια της θείας 
λειτουργίας. Δεν αρκεί να πούμε: «Είμαι ένας πιστός 
χριστιανός, είμαι ένα πιστό παιδί του Θεού, όπου 
μπορώ κάνω το καλό.» Για να φτάσουμε στην 
βασιλεία του Θεού, μας είναι απαραίτητο το δείπνο 
του Κυρίου, η Αγία Κοινωνία, που προτείνεται στους 
κόλπους της Εκκλησίας του, εκεί όπου εργάζονται οι 
Απόστολοι. 
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Όπως οι Ισραηλίτες που έτρωγαν το 
μάννα στο δρόμο προς τη γη της 
Επαγγελίας, η Αγία Κοινωνία μας 
χρησιμεύει ως γεύμα για το δρόμο 
μας. Χωρίς αυτήν δεν μας είναι 
δυνατόν να τον διασχίσουμε.  

Δεν υφίσταται ζήτημα να  οδηγούμε 
τους ανθρώπους να συμμετέχουν στις 
θείες λειτουργίες, αλλά δεν μπορώ να 
σωπάσω στο γεγονός ότι η αξιοπρεπής 
λήψη της Αγίας Κοινωνίας, είναι 
απαραίτητη, έτσι ώστε να είμαστε 
έτοιμοι κατά την επιστροφή του 
Χριστού και την επίτευξη της αιώνιας 
κοινωνίας με τον Θεό. 

Τον πρώτο κίνδυνο που διέκρινε ο 
Μωυσής, τον βλέπουμε κι εμείς σήμε-
ρα επίσης. Λένε ορισμένοι: «Ο νόμος 
αυτός του Θεού, οι Εντολές και το 
Ευαγγέλιο, είναι καλά και σωστά, ξέ- 
ρουμε όμως πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν σε 
κάτι άλλο. Έχουν τους δικούς τους νόμους. Και 
κοίταξέ τους. Είναι το ίδιο ευτυχισμένοι με εμάς, 
κάποιες φορές, ακόμη περισσότερο. Και ίσως αυτό 
να ίσχυε για τους πατέρες μας και για τις προηγού-
μενες γενεές, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον σήμερα. 
Είναι περισσότερο επιτυχημένοι από εμάς.» Κατά 
συνέπεια, μας πρέπει να καθορίσουμε την έννοια της 
επιτυχίας. Ο Ιησούς είπε: «Εκείνος που έχει τις 
εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με 
αγαπάει· και εκείνος που με αγαπάει, θα αγαπηθεί 
από τον Πατέρα μου· και εγώ θα τον αγαπήσω, και 
σ' αυτόν θα φανερώσω τον εαυτό μου.» 

Βέβαια, για να γίνουμε πλούσιοι, επιτυχημένοι και 
ευτυχισμένοι, για να ευδοκιμήσουμε εδώ στη γη, δεν 
χρειαζόμαστε διόλου το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν πολ-
λοί άλλοι δρόμοι για να το επιτύχουμε. Αλλά για να 
ζήσουμε την αγάπη του Χριστού, για να ζήσουμε την 
καλοσύνη και την εγγύτητά του, για να τον γνωρί-
σουμε, δεν υπάρχει παρά μόνο ένας δρόμος: η υπακοή 
στο Ευαγγέλιο, το να το κάνουμε πράξη μέσα στην 
καθημερινή μας ζωή, αυτό εφάρμοζαν οι πατέρες 
μας και αυτό εφαρμόζουμε και εμείς επίσης σήμερα. 
Δεν το κάνουμε για να έχουμε περισσότερα χρήματα, 
για να προστατευόμαστε από τις ασθένειες, για να 
έχουμε την εγγύηση ότι τα παιδιά μας αναπτύσσονται 
σωστά, αλλά υπακούμε στις Εντολές του Κυρίου, 
στο νόμο του Θεού, επειδή θέλουμε να ζήσουμε την 
αγάπη του Ιησού Χριστού. Επιθυμούμε να ζήσουμε 
την υποστήριξή του. Επιθυμούμε να ζήσουμε την 
χαρά της κοινωνίας με τον Χριστό. Όσο περισσότερο 
αποφασιστικά εκπληρώνουμε το νόμο του Χριστού, 
τόσο περισσότερο τον καταλαβαίνουμε. Καταλαβαί-
νουμε καλύτερα το σχέδιο που προορίζει για μας. Η 
συμμαχία του, η Καινή Διαθήκη, δεν προοριζόταν 
για τους πατέρες μας, αλλά για μας που είμαστε εδώ, 

 
 
 
 
 
 

ζωντανοί. Ζούμε στην πίστη, σύμφωνα με την οποία 
ο Χριστός πέθανε για μας και σύμφωνα με την οποία 
θα μας πάρει κοντά του όταν επιστρέψει. Αυτή είναι 
η Διαθήκη του που έχει συνάψει μαζί μας, η υπόσχε-
σή του που απευθύνεται σε μας και της οποίας την 
εκπλήρωση, επιθυμούμε να ζήσουμε. Γι’ αυτό ερχό-
μαστε στην θεία λειτουργία, γι’ αυτό είναι τόσο 
σημαντική για μας η Αγία Κοινωνία και γι’ αυτό 
έχουμε πάντα την έγνοια να την λαμβάνουμε με 
αξιοπρέπεια. Είναι γι’ αυτό που θέλουμε να 
ακολουθούμε το δρόμο που μας δείχνει ο Κύριος. 
Είναι γι’ αυτό που τον υπακούμε και κάνουμε πράξη 
το Ευαγγέλιο στην καθημερινή μας ζωή.  

Ξέρω κατά βάθος ότι όλα αυτά δεν είναι κάτι το 
καινούριο, αλλά ίσως, ο σημερινός μας λόγος 
προορίζεται ακριβώς για σένα ή για μένα και 
χρησιμεύει ίσως στο να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας. 
Είναι δυνατόν! 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πραγματικά 
πέθανε για μας και θα επιστρέψει για να μας 
πάρει κοντά του. 

Φιλοδοξούμε να συμμετάσχουμε στην αιώνια 
δόξα και συμμετέχουμε με αξιοπρέπεια στην 
Αγία Κοινωνία, για την επίτευξη του στόχου μας. 

Υπακούμε στον θείο νόμο, για να ζούμε την 
εγγύτητα του Χριστού. 
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Ζώντας ήδη από σήμερα, 
τη δόξα του Θεού 

 

Με ταχύπλοο στην λίμνη Κίβου: έτσι ταξίδεψε ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, για να 
τελέσει την θεία λειτουργία, στις 13 Ιουλίου 2015, στο Μπουκαβού (Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό). Περισσότεροι από 2 000 αδελφοί και αδελφές συγκεντρώθηκαν εκεί για να 
ακούσουν το κήρυγμα στα γαλλικά ή μεταφρασμένο στα σουαχίλι. 

 

 

Το πλαίσιο του βιβλικού λόγου ήταν το ακόλουθο: Ο 
Μωυσής είχε απαντήσει στο κάλεσμα του Θεού, 
παραιτήθηκε από την παλιά του ζωή για να οδηγήσει 
τον λαό του Ισραήλ έξω από την Αίγυπτο. Πολύ 
συγκλονισμένος που είδε τον λαό  να αποστρέφεται 
τον Θεό και να λατρεύει το χρυσό μοσχάρι, ο 
Μωυσής ζήτησε να δει τη δόξα του Θεού.  

Το να δει το πρόσωπο του Κυρίου παρ’ όλα αυτά, 
είναι κάτι που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες. 
Αντί γι’ αυτό, ο Κύριος προέτρεψε τον Μωυσή να 
πλησιάσει και να τοποθετηθεί σε ένα συγκεκριμένο 
βράχο, για να μπορέσει να ζήσει τη δόξα του με το 
πέρασμά του. Μετά ο Θεός ανάγγειλε την καλοσύνη 
του, την αγάπη του, την χάρη και την πιστότητά του 
και τελικά, έδωσε τις Δέκα Εντολές στον Μωυσή. 

Πρώτα η πίστη, κατόπιν οι εμπειρίες 
Και εμείς επίσης, «έχουμε παραιτηθεί από πολλά 
πράγματα στη ζωή μας, εξ αιτίας του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού», είπε ο Πρωταπόστολος, κάνοντας 
ένα παραλληλισμό. «Αλλά, κατά καιρούς, έχουμε την 
εμπειρία της δύναμης του κακού. Τότε αποθαρρυνό-
μαστε και χρειαζόμαστε την παρηγοριά από την 
πλευρά του Θεού μας.» Εκεί επίσης, η πρόσκληση να 
προσεγγίσουμε τον Θεό, εξακολουθεί να ισχύει. 

 «Προσεγγίζω τον Θεό σημαίνει, έρχομαι με πίστη 
προς τον Θεό.» Πολλοί άνθρωποι απαιτούν από τον 
Θεό: « Φανερώσου, θα ήθελα να σε δω, τότε θα σε 
πιστέψω.» Ωστόσο: « Αυτό δεν λειτουργεί με αυτό 
τον τρόπο. Για να δούμε τον Θεό μας, πρέπει να 
αρχίσουμε πρώτα, με το να πιστέψουμε σ’ αυτόν.» 
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Πολλοί αδελφοί και αδελφές κατέλαβαν τις θέσεις       

τους μπροστά από την εκκλησία, κάτω από τέντες. 

 
 
 
 
 

Συνάντηση κατά την θεία 
λειτουργία 

Επιπλέον,  είναι απαραίτητο επίσης να 
αναζητούμε τον τόπο όπου ο Θεός φανε-
ρώνεται: «Εάν έρχεσαι με πίστη στην 
θεία λειτουργία, κάτω από τον λόγο των 
Αποστόλων, εκεί θα συναντήσεις τον 
Θεό», είπε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. 
«Και τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της 
θείας λειτουργίας;», ρώτησε, παραθέτον-
τας τέσσερα σημεία: 

■  Ο Θεός διακηρύττει την καλοσύνη του: 
«Ο Ιησούς δεν ήλθε για να νοικοκυρέ-
ψει τον κόσμο. Ο Ιησούς ήλθε για να 
σώσει τον αμαρτωλό. Ήλθε για να 
σώσει όλους τους ανθρώπους.» 

■  Ο Θεός διακηρύττει την αγάπη του: «Σε κάθε θεία 
λειτουργία, ο Κύριος μας επιτρέπει να τελούμε 
την Αγία Κοινωνία. – ο Ιησούς μας προσεγγίζει 
και μας λέει: «Σε αγαπώ, πέθανα για σένα.» 

■  Ο Θεός διακηρύττει την πιστότητά του: «Μας 
υπενθυμίζει ότι ο Ιησούς μας αγαπά και ότι τίποτα 
δεν μπορεί να αλλάξει την αγάπη αυτή, ακόμη και 
αν διαπράξουμε μια μεγάλη αμαρτία.» 

■  Ο Θεός διακηρύττει τη χάρη του: «Μας 
υπενθυμίζει ότι ο Θεός θέλει να μοιραστεί τη δόξα 
του μαζί μας. Αλλά δεν μπορώ να το αξίζω αυτό! 
Είναι επειδή θέλει να μου δώσει αυτό που δεν 
αξίζω: είναι η χάρη του.» 

Δεν είναι παρά μετά που παρεμβαίνουν, όπως για τον 
Μωυσή, οι Εντολές του Θεού: «Και η σειρά είναι 
σημαντική», υπογράμμισε ο Πρωταπόστολος. Ο 
Θεός «ήθελε να δείξει με αυτό ότι ο νόμος του ήταν η 
έκφραση της αγάπης του.» Επειδή: «Ο νόμος του δεν 
προορίζεται για να μας υποδουλώσει. Οι Εντολές του 
Θεού, θέλουν να μας προστατέψουν από το κακό.» 

Γνωρίζοντας «εκ των υστέρων» 

Ο Μωυσής δεν είδε τον Θεό, αλλά ένοιωσε την 
παρουσία του. «Εάν ερχόμαστε με πίστη στην θεία 
λειτουργία, ακούμε τη διακήρυξη του λόγου του 
Θεού. Έχουμε την εμπειρία της παρουσίας του στην 
Αγία Κοινωνία. Έχουμε επίσης την εμπειρία της 
παρουσίας του Ιησού, στην αδελφική κοινωνία.» 

 

Όπως ο Μωυσής είδε τα «νώτα» του Κυρίου (βλ. Έξοδος 
33 : 23), οι πιστοί επίσης μπορούν να ζήσουν τα «νώτα» 
του, δηλαδή εκ των υστέρων, αναδρομικά: «Αν σκεφτείς 
και θεωρήσεις την ιστορία της ζωής σου, θα καταλάβεις 
πως ο Θεός κατεύθυνε τους δρόμους σου. Εάν 
εφαρμόζουμε τις Εντολές του, θα έχουμε την εμπειρία: 
Εάν το κάνω αυτό, θα είμαι προστατευμένος από το κακό. 
Και εκ των υστέρων, μπορούμε να δούμε τη δράση του 
Θεού μέσα στον λόγο του.» 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Έξοδος 33 : 18 :  

«Και είπε [ο Μωυσής]: Δείξε μου, 
παρακαλώ, τη δόξα σου! » 

 Κατά την διάρκεια μιας θείας λειτουργίας, το 
Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει τη δόξα του 
Θεού, αναγγέλλοντάς μας την καλοσύνη του 
Θεού, την αγάπη του, την πιστότητά του, τη 
χάρη και το νόμο του. Η τέλεση της Αγίας 
Κοινωνίας και η αδελφική αγάπη, μας 
επιτρέπουν να ζούμε την παρουσία του 
Κυρίου. Αναγνωρίζουμε την παρέμβαση του 
Θεού στο παρελθόν μας. 
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Γερές βάσεις για  
σωστές αποφάσεις 

 

Η Αρμενία και η Γεωργία, δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που απέκτησαν την ανεξαρ-
τησία τους το  1991 και εξυπηρετούνται από την εκκλησιαστική περιφέρεια της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ήταν στο πρόγραμμα των θείων λειτουργιών του Πρωταποστόλου 
μας για τον μήνα Αύγουστο 2015. Στην Γεωργία εν τω μεταξύ, στη Νεοαποστολική Εκκλησία 
ανήκουν τέσσερις εκκλησίες και ένα κέντρο για τη νεολαία. Εδώ η θεία λειτουργία 
πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία μας της πρωτεύουσας Τιφλίδας. 

 
Ο Θεός έχει ένα σκοπό: «Θέλει να μας σώσει. Αυτό 
είναι το έργο που θέλει να ολοκληρώσει», τόνισε ο 
Πρωταπόστολος. «Στο έργο αυτό της λύτρωσης, 
ενεργεί για σένα – για σένα προσωπικά.» Και: «Αυτό 
που ισχύει για σένα, ισχύει επίσης και για μένα και 
για τον πλησίον μας.» 

Ο Θεός μας «αφήνει πάντοτε να αποφασίζουμε 
ελεύθερα, δεν επιθυμεί να μας αναγκάσει στο 
οτιδήποτε. – Εσύ κι εγώ, είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, 
μπορούμε να αποφασίζουμε.» Παρ’ όλα αυτά: 
«Επιθυμεί να μας καθοδηγεί, μιλά στην καρδιά μας. , 
Με τον λόγο του μας δείχνει την αγάπη του Θεού και 
την υπομονή του Χριστού.» 
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Το Σάββατο, οι αδελφοί και οι αδελφές ξεναγούν τον Πρωταπόστολο στην πρωτεύουσα Τιφλίδα. – στην χώρα αυτή 

των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων, οι 1103 Νεοαποστολικοί χριστιανοί, μοιρασμένοι σε εννέα κοινότητες, από τελούν 

ένα μικρό ποίμνιο. 

 

Η αγάπη και η υπομονή 
 

Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ, παρέθεσε ως 
παράδειγμα, τρία σημεία, με τα οποία το Άγιο 
Πνεύμα καταδεικνύει την αγάπη του Θεού. 
■  « Μέσα στην αγάπη του ο Θεός, θέλει να σε 

οδηγήσει εκ νέου στην κοινωνία μαζί του. » 
■  «Από αγάπη για τους ανθρώπους, ο Θεός ήλθε επί 

της γης, στον Ιησού Χριστό, για να υπηρετήσει.» 
■  «Ο Θεός μας τα προσφέρει όλα αυτά ως δωρεά, 

από χάρη. – Κανένας άνθρωπος δεν είναι αρκετά 
καλός για να τα αξίζει όλα αυτά.» 

Θεωρώντας την υπομονή του Χριστού, ο Πρωταπό-
στολος επικαλέστηκε επίσης τρία σημεία:  
■ «Ο Ιησούς πέθανε για σένα. Όμως, επειδή σε 

αγαπά, τα διέσχισε όλα αυτά μέχρι τέλους.» 
■  «Μέσα στην αγάπη του ο Θεός έδωσε στον Υιό 

του τη δύναμη και την βοήθεια που χρειαζόταν.» 
■  «Ακόμη κι αν οι άνθρωποι είναι άπιστοι: Ο Θεός 

παραμένει πιστός και συνεχίζει να τους βοηθά. » 

Μία σωστή βάση 

Είναι πλέον θέμα του ανθρώπου να λαμβάνει τις δικές 
του αποφάσεις, ξεκινώντας από την ελεύθερη βούλη-
ση που του δόθηκε από τον Θεό: «Ο Θεός περιμένει 
από εμάς να είμαστε υπεύθυνα παιδιά του Θεού.» 
Είναι πολλοί εκείνοι που θέλουν να εκπληρώσουν το 
θέλημα του Θεού, αλλά αφήνουν την τελική 
απόφαση σε άλλους  – κυρίως ξεφυλλίζοντας την 
Αγία Γραφή ή ζητώντας τη γνώμη ενός αξιώματος. 

 «Αυτή δεν είναι μια υπεύθυνη στάση», τόνισε ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ. Επειδή εκείνος που ενερ-
γεί με αυτό τον τρόπο, χάνει την υπευθυνότητά του.  

«Οφείλουμε να λαμβάνουμε μόνοι μας τις αποφάσεις 
μας. Ωστόσο, οφείλουμε να το κάνουμε με τη σκέψη 
μας στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Ιησού 
Χριστού, έτσι θα λαμβάνουμε τη σωστή απόφαση.» 

Οι σωστές αποφάσεις 

Στην βάση αυτή, ο επικεφαλής της Εκκλησίας  
παρέθεσε ως σωστές αποφάσεις, τις ακόλουθες: 
■    «Θέλω να υπηρετώ τον Θεό, επειδή τον αγαπώ.» 
■  «Θέλω να αγαπώ τον πλησίον μου, επειδή είναι    

τόσο πολύτιμος για τον Θεό.» 
■     «Αναζητούμε κατόπιν τη σωστή βοήθεια» και    
      ζητούμε από τον Θεό: «Δώσε μου επίσης την  
      βοήθεια να φέρω αυτό το σταυρό.» 
■      «Επιμένουμε επίσης μέχρι τέλους.» 
■      «Αποδεικνύουμε επίσης την υπομονή μας με τον  
       πλησίον μας.» 

«Όποιος  λαμβάνει αυτή την απόφαση, προσεγγίζει τον  
Θεό.» 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Β’ Θεσσαλονικείς  3 : 5 :  

«Ο δε Κύριος είθε να κατευθύνει τις 
καρδιές σας στην αγάπη του Θεού, 
και στην υπομονή του Χριστού.»  

Το Άγιο Πνεύμα μας ωθεί να αγαπάμε και να  
επιμένουμε, αφήνοντάς μας να αναγνωρίσουμε 
την αγάπη του Θεού και την υπομονή του 
Χριστού. 
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Υπηρεσία μέσα στο Πνεύμα 
του Ιησού Χριστού – Ενθύμιο 

 
 

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία 
στην κοινότητα του Γκεντένγκ, στη Γιογκιακάρτα (Ινδονησία). Περίπου 1900 αδελφοί 
υπηρεσίας με τις συζύγους τους συμμετείχαν επί τόπου και στα 40 σημεία αναμετάδοσης. 

 
«Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, και εγώ απέ-
στειλα αυτούς στον κόσμο.» – Ο βιβλικός αυτός λόγος 
από τον Ιωάννη 17:18 ήταν στο επίκεντρο της θείας 
λειτουργίας που τελέστηκε από τον Πρωταπόστολο 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ στις 27 Ιουνίου στην κοινότητα του 
Γκεντένγκ, στη Γιογκιακάρτα (Ινδονησία). Περίπου 
1900 αδελφοί υπηρεσίας με τις συζύγους τους συμ-
μετείχαν επί τόπου και στα 40 σημεία αναμετάδοσης. 

Ένα πρότυπο υπηρεσίας: Ο Ιησούς 
Χριστός 

Ο Πρωταπόστολος περιέγραψε τον Ιησού Χριστό, ως 
τον τέλειο υπηρέτη: «Όπως ο Ιησούς στάλθηκε από 
τον Πατέρα του στη γη, είμαστε κι εμείς απεσταλμέ-
νοι για να είμαστε υπηρέτες.» Και: «Υπηρετούμε 
όπως υπηρέτησε εκείνος.» Είναι πρώτα απ’ όλα αυτή 
η διακήρυξη που έκανε και αποτελεί μέρος εκείνης 
του Ιησού: «Η δική μου διδασκαλία δεν είναι δική 
μου, αλλά εκείνου που με απέστειλε» (Ιωάννης 7:16). 
«Είμαστε υπηρέτες του Κυρίου. Αυτό σημαίνει ότι 
αναγγέλλουμε τον λόγο και τη διδασκαλία του και 
όχι τις δικές μας γνώμες και ιδέες», υπογράμμισε ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ. 

«Διδασκαλία του Ευαγγελίου σημαίνει την αναγγελία 
πραγμάτων που απευθύνονται προς τον καθένα και 
σε κάθε κατάσταση. Κάθε τι που απομένει δεν είναι 
πραγματικά το Ευαγγέλιο»,  διακήρυξε για να δώσει 
μια αναφορά. «Είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε 
κανόνες, αλλά οφείλουμε να βασιζόμαστε στο 
Ευαγγέλιο γι’ αυτό. – Δεν αποτελεί δικό μας θέμα ο 
καθορισμός νέων κανόνων.» Ως αδελφός υπηρεσίας, 
δεν μπορώ να επιβεβαιώσω: «Εάν ακολουθείς το 
δρόμο αυτό και αν σέβεσαι ένα τέτοιο κανόνα, θα 
αποκτήσεις τη σωτηρία.» Το μόνο που μπορεί να πει 
ένας αδελφός υπηρεσίας, είναι: «Εάν κάνεις πράξη το 
Ευαγγέλιο, θα είσαι ελεύθερος.» 

Να μην ασκείτε εξουσία 

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ως Πρωταπόστολος 
δεν είμαι, παρά ένα όργανο», υπογράμμισε. Ίσως 
αύριο κιόλας ο Θεός μπορεί να πει, «Εντάξει, 
χρειάζομαι ένα καινούριο όργανο.» Τότε θα καλέσει 
ένα άλλο άνθρωπο. «Δεν είμαστε ως άνθρωποι, 
καθοριστικοί παράγοντες. Αυτή δεν είναι η δική μας 
κοινότητα. Κοινότητά μας είναι η Εκκλησία του 
Κυρίου.» 
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Αριστερά: Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ και ο Απόστολος 

σε ηρεμία Γιουσάκ Σάπτο Χαντιπραγιτνό  
 

 
Οι πειρασμοί του Ιησού στην έρημο το κατέδειξαν: 
Αρνείται να επωφεληθεί από τη δύναμή του για τον 
εαυτό του ή για τον άλλο. Με τον ίδιο τρόπο, ως 
αδελφοί υπηρεσίας δεν μπορούμε, να κατέχουμε την 
εξουσία και τη δύναμη να βασιλεύουν στη ζωή των 
μελών της κοινότητας, «έτσι ώστε να είμαστε 
βέβαιοι ότι πραγματικά μας ακολουθούν.» Ο Πρωτα-
πόστολος παρέθεσε μερικά παραδείγματα απειλών 
όπως: «Εάν δεν έρχεσαι στις θείες λειτουργίες, 
μπορεί να σου συμβεί αυτό ή το άλλο.» – Τότε 
«ασκούμε την εξουσία και τη δύναμή μας για να 
εκπληρώσουμε την αποστολή μας.» 

Αντιμετωπίζουμε όλους τους 
ανθρώπους με ίσους όρους 

«Ο Ιησούς υπηρέτησε τους ανθρώπους. Υπηρέτησε 
όλους τους ανθρώπους, τους καλούς και τους 
κακούς», εξήγησε ο Πρωταπόστολος. «Είναι ο Θεός 
που αποφασίζει ποιος αποτελεί μέρος του λαού του. 
Δεν είναι δική μας αποστολή αυτό. Θέλει να 
υπηρετούμε όλους εκείνους που έχει εκλέξει, ακόμη 
και αν δεν μας αγαπούν, δεν συμφωνούν μαζί μας 
και ίσως ακόμη και να είναι εναντίον μας.» 

«Ο ίδιος ο Ιησούς πήγε ακόμη πιο μακριά. Ήλθε προς 
τους ανθρώπους. Ανησυχία του πάντα ήταν να ξέρει: 
Είμαι αρκετά κοντά στους ανθρώπους;», συνέχισε ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ. «Ο Ιησούς ήταν πολύ 
κοντά στους ανθρώπους με ίσους όρους. Κάνουμε 
ακριβώς το ίδιο και προσεγγίζουμε τους ανθρώπους. » 

Να είμαστε πρότυπα και βοηθοί 

«Ένας υπηρέτης διαφέρει από ένα διδάσκοντα», 
εξήγησε.  Δεν είναι αρκετή μόνον η διακήρυξη του 
Ευαγγελίου. «Οφείλουμε να δείχνουμε το παράδειγμα. 
Είμαστε οι πρώτοι που τους αφορά αυτό που κηρύτ-
τουμε. Οφείλουμε να πράττουμε αυτά που λέμε. » Εξ  

άλλου: «Είναι όμορφο να αναγγέλλουμε τη διδασκα-
λία, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαστε εκεί 
για τους αδελφούς και τις αδελφές μας, όταν χρειάζον-
ται βοήθεια.» Επειδή: «Ένας υπηρέτης του Θεού δεν 
είναι μονάχα ένας δάσκαλος, αλλά και ένας βοηθός.» 

Και το πιο σημαντικό σημείο για τον Πρωταπόστολο: 
«Ο Ιησούς δεν υπηρέτησε για να λάβει ένα μισθό. 
Υπηρέτησε για να φέρει κάτι στους ανθρώπους. 
Αυτό ήταν το μοναδικό του κίνητρο.» Και οι αδελφοί 
υπηρεσίας δεν υπηρετούν με σκοπό να λάβουν ένα 
μισθό. «Το κίνητρό μας είναι το ακόλουθο: Θέλουμε 
οι αδελφοί και οι αδελφές μας να λαμβάνουν το ίδιο 
πράγμα το οποίο φιλοδοξούμε να λάβουμε κι εμείς – 
τη σωτηρία. Και επειδή τους αγαπάμε, θέλουμε να 
επιτύχουν τον ίδιο στόχο με εμάς: να είναι αιώνια 
κοντά στον Κύριο. Είναι αυτό που καθορίζει ένα 
τέλειο υπηρέτη του Θεού.»

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Ιωάννης 17 : 18 : 
 

« Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, 
και εγώ απέστειλα αυτούς στον   
κόσμο. »  

Είμαστε στην υπηρεσία του Θεού: Αναγγέλλου-
με το θέλημά του μεταξύ των ανθρώπων και 
εργαζόμαστε σύμφωνα με το θέλημά του. Στην 
υπηρεσία μας προς όλους τους πιστούς, 
πηγαίνουμε προς αυτούς για να τους δώσουμε 
το καλό παράδειγμα, να τους βοηθήσουμε και 
να τους επιτρέψουμε να προσδοκούν την 
αιώνια ζωή. 
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Η Δημιουργία 
 

Γένεση  1 
 

 
 

Η ιστορία της δημιουργίας 
είναι η πρώτη ιστορία της 
Αγίας Γραφής. Αφηγείται ότι ο 
Αιώνιος Θεός, δημιούργησε 
τον ουρανό και τη γη, τα φυτά, 
τα ζώα και τους ανθρώπους. 

 
 
 
 
 
 
 

Στην αρχή ο Θεός δημιουργεί 
τον ουρανό και τη γη. Η γη 
είναι ακόμη άδεια και παντού 
υπάρχει σκοτάδι. Τότε, ο Θεός 
δημιουργεί το φως. Χωρίζει το 
φως από το σκοτάδι· ο Θεός 
αποκαλεί το φως ημέρα και το 
σκοτάδι το αποκαλεί νύχτα. 
Κατόπιν χωρίζει τη στεριά από 
τα νερά. Τα νερά γίνονται 
ρέματα, ποτάμια, λίμνες και 
θάλασσες. 
Στη συνέχεια ο Θεός κάνει τη 
γη να καρπίσει, φυτρώνουν 
χόρτα, λουλούδια και καρπο-
φόρα δέντρα. Τα πάντα ανα-
πτύσσονται και μεγαλώνουν· 
η γη γίνεται πολύχρωμη και 
όμορφη.  

Ο Θεός δημιουργεί επίσης τα 
φώτα στον ουρανό: τον ήλιο, 
το φεγγάρι και τα αστέρια. 
Στη συνέχεια δημιουργεί τα 
ζώα που ζουν μέσα στο 
νερό, τις φάλαινες και πολλά 
άλλα ακόμη, καθώς και τα 
πουλιά. Στο νερό υπάρχουν 
άφθονα ψάρια, οστρακοειδή 
και μαλακόστρακα. Και στον 
ουρανό τα πουλιά πετούν 
στον αέρα. Αργότερα, δημι-
ουργεί όλα τα άλλα ζώα. 
Παντού κάτι περπατά, πηδά 
ή τρέχει επάνω στη γη. Τελει-
ώνοντας ο Θεός δημιουργεί 
τους ανθρώπους: τον άνδρα 
και τη γυναίκα. Οφείλουν να 
πολλαπλασιάζονται και να 
επαγρυπνούν επάνω σε όλα 
όσα ο Θεός ο Αιώνιος 
δημιούργησε και να τα 
φροντίζουν. 
Ο Θεός κοιτάζει όλα όσα έχει 
δημιουργήσει και βλέπει ότι 
όλα είναι καλά. 
Κατόπιν, αναπαύεται. 
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Η Αγία Γραφή αφηγείται σε δύο ξεχωριστές ιστορίες  
το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Ακολουθούν κατευθείαν 

την αρχή του βιβλίου της Γένεσης. Η πρώτη ιστορία  (βλέπε 
στην απέναντι σελίδα) περιγράφει όλες τις ημέρες της 
δημιουργίας με μια αυστηρή τάξη και μοιάζει μάλλον  

με απαρίθμηση. Εδώ, η γυναίκα και ο άνδρας 
δημιουργούνται ταυτόχρονα ως εικόνα του Θεού. Η δεύτερη 
αφήγηση διηγείται τη δημιουργία με περισσότερο εικαστικό 
τρόπο. Περιγράφει πως ο άνδρας δημιουργήθηκε πρώτος 

και αργότερα η γυναίκα από ένα πλευρό του άνδρα.   
Η δεύτερη αφήγηση είναι αρχαιότερη. 
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Στην κατοικία της Καμίλα 

Στο Μεμπύ (Παραγουάη) 
 
 
 

Καλημέρα!   Ονομάζομαι  Καμίλα, 
Είμαι εννέα ετών και ζω στην 
Παραγουάη. Είναι μια χώρα της 
Νότιας Αμερικής. Στα γκουαρανί, 
την γλώσσα των αυτοχθόνων, 
Παραγουάη σημαίνει: το νερό που 
πηγαίνει στο νερό, ή ακόμη: το 
ποτάμι που κάνει τη θάλασσα να 
γεννηθεί. Η Παραγουάη οφείλει το 
όνομά της στον ομώνυμο ποταμό 
που διασχίζει τη χώρα από τον 
βορρά στο νότο. Χωρίζει τη χώρα 
σε δύο μέρη. Στα δυτικά του 
ποταμού βρίσκεται το Γκραν Τσά-
κο, όπου το καλοκαίρι, η θερμο-
κρασία ξεπερνά τους 45 βαθμούς. 
Αγέλες βοοειδών βόσκουν σε 
άνυδρα λιβάδια. Στα ανατολικά, 
βρέχει πιο συχνά, εκεί βρίσκονται 
ακόμη και τροπικά δάση. 
 
Στις όχθες του ποταμού Παραγου-
άη, βρίσκονται τα μεγαλύτερα 
ζώντα τρωκτικά του κόσμου. Ορι-
σμένα μεταξύ τους φτάνουν σε 
μήκος περισσότερο από ένα μέτρο 
και ζυγίζουν περισσότερο από 60 
κιλά. Είναι τα Καπιμπάρα ( 
Υδρόχοιρος) Είναι χορτοφάγα και 
τρώνε κυρίως χλόη. Μοιάζουν 
λίγο με ινδικά χοιρίδια, ανήκουν 
μάλιστα στην ίδια οικογένεια. Τα 
ενωμένα με μεμβράνη πόδια τους, 
τους επιτρέπουν να μετακινούνται 
γρήγορα, όταν κολυμπούν. 

 

 

Είμαι εγώ που σχεδίασα το 
άλογο και τον ελέφαντα. Τον 
ελεύθερο χρόνο μου, μου αρέσει 
να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω. 
Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Όταν 
μεγαλώσω, θα επιθυμούσα να 
γίνω καθηγήτρια ζωγραφικής. 

Στην Παραγουάη, το σχολείο 
είναι υποχρεωτικό μέχρι την 
ένατη τάξη. Τη στιγμή αυτή είμαι 
στην τετάρτη τάξη. Τα ισπανικά 
και τα γκουαρανί είναι οι δύο 
επίσημες γλώσσες της χώρας 
μου, γι’ αυτό και τα μαθήματα 
διδάσκονται και στις δύο 
γλώσσες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκτός από τα μαθήματα που 
διδάσκονται στο σχολείο, παρα-
κολουθώ επίσης και άλλα μαθή-
ματα: εδώ και λίγο καιρό μαθαί-
νω να παίζω Βιολί. Βιολί επίσης 
παίζει και η αδελφή μου 
Βερόνικα. Παρακολουθεί μαθή-
ματα περισσότερο καιρό από 
εμένα και κάποιες φορές παίζει 
κατά την θεία λειτουργία. Η 
Βερόνικα ψάλλει επίσης στην 
χορωδία· είναι ήδη 18 ετών. 
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                          Γραμματοκιβώτιο   
 
 

Αυτή είναι η Νεοαποστολική 
εκκλησία στο Φερνάντο ντε λα 
Μόρα. Είναι εκεί που συμμε-
τέχουμε στις θείες λειτουργίες, η 
μαμά, η Βερόνικα και εγώ· η 
μαμά μου Καρίνα είναι εκπαιδευ-
τικός στο κυριακάτικο σχολείο. Η 
κοινότητα βρίσκεται περίπου 20 
χιλιόμετρα από το σπίτι μας. 

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΤΕ ΤΗΝ 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ; 
 

 
 

« Γιόρτασα την Πρωτοχρονιά με τους 

γονείς και τον αδελφό μου με μια γιορτή 

πυροτεχνημάτων. Ήμουν εγώ ο 

υπεύθυνος για την ανάφλεξή τους. » 

Ματίας, 12 ετών, από το Μοντεβιδέο 

(Ουρουγουάη) 
 
 
 

« Ξεκίνησα τον καινούριο χρόνο με την 

οικογένειά μου. Πήγαμε στο σπίτι του 

Θεού και εκεί φανταστήκαμε όλα τα 

όμορφα πράγματα που πρόκειται να 

έλθουν. » Σαντιάγο, 7 ετών, από την 

Κορούνια (Ισπανία) 
 

 
 

Ο πατέρας μου Ερνέστο χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο για να πάει 

στην θεία λειτουργία. Είναι καθο-

δηγητής της Τσιουντάντ ντελ Έστε 

(πόλη της Ανατολής) που βρίσκε-

ται 324 χιλιόμετρα από το σπίτι 

μας. Πηγαίνει εκεί κάθε σαββατο-

κύριακο διασχίζοντας την Παρα-

γουάη από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά. Η Τσιουντάντ ντελ Έστε 

είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 

της Παραγουάης. 

Η δική μου οικογένεια, δηλαδή οι 

γονείς μου, η αδελφή μου κι 

εγώ, ζούμε στο Νεμπύ, στα 

προάστια της πρωτεύουσας, 

Ασουνθιόν. Είναι η μεγαλύτερη 

πόλη της χώρας μας και μια από 

τις αρχαιότερες της Νότιας 

Αμερικής. 

 

 

« Τον επόμενο χρόνο, 

θα επιθυμούσα να 

κάνω ιππασία. » 

Φρειδερίκος, 5 ετών, 

Κενιχστάιν ιμ Τάουνς 

(Γερμανία) 

« Θα επιθυμούσα να 
επισκεφτώ την θεία μου,  
επειδή τα σκυλάκια της είναι πολύ μικρά. » 
Κρίστιαν, 8 ετών, Κενιχστάιν ιμ Τάουνς 
(Γερμανία) 
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Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού 
 

Το Σεπτέμβριο του 2015 εμφανίστηκε η Κατήχηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίες  

με ερωτήσεις και απαντήσεις. Το περιοδικό μας community παρουσιάζει  

ορισμένες από τις 750 ερωτήσεις και απαντήσεις αυτού του έργου. Το τεύχος αυτό 
πραγματεύεται την Εκκλησία του Χριστού και το αξίωμα. 

 
 

Τι σημαίνει σε γενικές γραμμές ο όρος 
«εκκλησία»; 

Στην τρέχουσα χρήση του, ο όρος «εκκλησία» έχει 
τρεις σημασίες. Από την μία πλευρά περιγράφει το 
θρησκευτικό οικοδόμημα (η εκκλησία του χωριού, 
για παράδειγμα) όπου συγκεντρώνονται οι πιστοί με 
την ευκαιρία θρησκευτικών εκδηλώσεων και 
υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, ο όρος «εκκλησία» 
περιγράφει επίσης μια τοπική ενορία. Επιπλέον, 
περιγράφει ακόμη και την ομολογιακή ονομασία 
ενός θρησκευτικού δόγματος, όπως για παράδειγμα: 
Νεοαποστολική Εκκλησία, ή Καθολική Εκκλησία, ή 
Ορθόδοξη Εκκλησία κλπ. 

Η Εκκλησία είναι απαραίτητη; 

Ναι, η Εκκλησία είναι απαραίτητη στη ζωή του 
χριστιανού, επειδή μόνο σε αυτή ακούμε τον λόγο 
του Θεού, λαμβάνουμε τα μυστήρια και βιώνουμε 
την εμπειρία της κοινωνίας με τον Θεό και μεταξύ 
μας. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την 
απόκτηση της σωτηρίας. Χωρίς την Εκκλησία, είναι 
αδύνατο για τον άνθρωπο να σωθεί. 

Πως βιώνεται ως εμπειρία το αόρατο πρόσωπο 
της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού; 

Το αόρατο πρόσωπο της Εκκλησίας βιώνεται ως 
εμπειρία στα σωτήρια αποτελέσματά της.  Αυτά τα 
τελευταία είναι αόρατα για τον άνθρωπο και δεν 
μπορούν να γίνουν αντιληπτά, παρά μόνο διαμέσου 
της πίστης. 
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Αυτά είναι μερικά παραδείγματα σωτηρίων 
αποτελεσμάτων: 
■  Ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες, 
■  Το βάπτισμα διαγράφει το προπατορικό  
      αμάρτημα, 
■  Ο Θεός προσφέρει τη Δωρεά του Αγίου  
     Πνεύματος, 
■  Κατά την Αγία Κοινωνία, δίνονται το σώμα και το  
     αίμα του Ιησού Χριστού, 
■  Χορηγούνται τα μυστήρια στους εκλιπόντες,
■  Χορηγούνται ευλογίες (επικύρωση, χειροτονίες  
     κλπ.), 
■  Ο Θεός ενεργεί μέσα από το κήρυγμα, διαμέσου  
     ανθρωπίνων λόγων, 
■  Η ευλογία εξαπλώνεται επάνω στο εκκλησίασμα

Πως βιώνεται ως εμπειρία το ορατό πρόσωπο 
της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού; 

Το ορατό πρόσωπο της Εκκλησίας είναι ιδιαίτερα 
αισθητό κυρίως διαμέσου των πράξεων που 
εκτελούνται από τους ανθρώπους στους κόλπους της: 
■  Οι άνθρωποι ομολογούν την πίστη τους στον   
     Ιησού Χριστό, 
■  Τελούν την θεία λειτουργία,
■  Το νερό για το βάπτισμα καθαγιάζεται και έτσι  
      εκπληρώνεται η πράξη του βαπτίσματος 
■  Τα αξιώματα καθαγιάζουν το ψωμί και το κρασί    
     για την Αγία Κοινωνία και διανέμουν τις  
    καθαγιασμένες όστιες

■  Οι Απόστολοι επιθέτουν τα χέρια για να  
     χορηγήσουν την Αγία Σφράγιση, 
■  Κηρύττουν 
■  Προσεύχονται 
■  Κάνουν πράξη την αγάπη προς τον πλησίον 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του 
Ιησού Χριστού; 

Τόσο στο ορατό, όσο και στο αόρατό της πρόσωπο, 
η Εκκλησία του Χριστού παρουσιάζει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: ενότητα, αγιότητα, καθολικότητα 
και αποστολικότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 
αποκαλούνται «notae ecclesiae» (εκκλησιαστικά 
σημάδια). 

Που βρίσκεται η «ενότητα της Εκκλησίας του 
Ιησού Χριστού;»  

Η Εκκλησία είναι μία επειδή και ο Θεός είναι 
μοναδικός. Η Εκκλησία δίνει μαρτυρία της ενότητας 
του Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος, που ενεργεί σε αυτήν. Ο Ιησούς έκανε 
την ενότητα και την αμοιβαία αγάπη, σημάδια 
αναγνώρισης   εκείνων  που   του  ανήκουν  και   τον 
 

ακολουθούν. Έτσι η Εκκλησία φανερώνει την φύση 
του Θεού: «Ο Θεός είναι αγάπη· και εκείνος που 
μένει μέσα στην αγάπη, μένει σε ενότητα με τον Θεό 
και ο Θεός μένει σε ενότητα μ' αυτόν.» (Α’ Ιωάννη 
4:16). 

Που βρίσκεται η « αγιότητα της Εκκλησίας του 
Ιησού Χριστού;»  

Η Εκκλησία είναι Αγία, επειδή ο τριαδικός Θεός 
είναι Άγιος. Ενεργεί μέσα στην Εκκλησία του 
Χριστού, διαμέσου του λόγου και των μυστηρίων. 

Που βρίσκεται «η καθολικότητα της Εκκλησίας 
του Ιησού Χριστού;»  

Η Εκκλησία είναι καθολική και παγκόσμια, επειδή ο 
Θεός είναι εκεί για όλους τους ανθρώπους, τους 
ζωντανούς και τους νεκρούς. Δεν υπάρχουν όρια στη 
διακήρυξη του Ευαγγελίου. 

Που βρίσκεται η «αποστολικότητα της Εκκλησίας 
του Ιησού Χριστού;»  

Η Εκκλησία είναι αποστολική, επειδή στους κόλπους 
της κηρύττεται η αποστολική διδασκαλία και το 
αποστολικό αξίωμα, εργάζεται σε αυτήν.  

Που βιώνεται ως εμπειρία η Εκκλησία του Ιησού 
Χριστού; 

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού βιώνεται ως 
εμπειρία εκεί όπου η ενότητα, η αγιότητα, η 
καθολικότητα και η αποστολικότητα είναι παρούσες 
με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Η Εκκλησία του 
Ιησού Χριστού είναι περισσότερο και με σαφήνεια 
αισθητή, εκεί όπου υπάρχουν, το αποστολικό 
αξίωμα, η χορήγηση των τριών μυστηρίων στους 
ζωντανούς και στους νεκρούς, καθώς και η  αληθινή 
διακήρυξη του λόγου. Εκεί όπου ανεγείρεται το έργο 
σωτηρίας και λύτρωσης του Κυρίου, μέσα στο οποίο 
η Νυμφία του Χριστού προετοιμάζεται ενόψει των 
γάμων στους ουρανούς. 

Ποια είναι τα ενοποιητικά στοιχεία των διαφόρων 
εκκλησιαστικών κοινοτήτων;  

Τα ενοποιητικά στοιχεία των διαφόρων 
εκκλησιαστικών κοινοτήτων είναι το βάπτισμα στο 
όνομα του Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος, η ομολογία πίστης στον Ιησού 
Χριστό και η πίστη στην Αγία Τριάδα. Οι 
βαπτισμένοι που εφαρμόζουν την πίστη τους και 
ομολογούν τον Χριστό ως τον Κύριό τους καθιστούν 
την Εκκλησία να βιώνεται ως εμπειρία μιας 
κοινωνίας πίστης, ελπίδας και αγάπης. 
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Το αξίωμα 
Τι εννοούμε με το αξίωμα; 

Σε γενικές γραμμές, με τον όρο «αξίωμα», εννοούμε 
μια λειτουργία ή μια επίσημη θέση που συμπερι-
λαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένα καθήκοντα 
και ευθύνες. Σε μια πιο ευρεία έννοια, το  «αξίωμα» 
είναι η αρχή που ανατίθεται σε ένα πρόσωπο, για να 
κατευθύνει μια κοινότητα και να λαμβάνει 
αποφάσεις που εμπίπτουν στην εξουσία αυτή. 

Ποια είναι η προέλευση του πνευματικού 
αξιώματος; 

Το πνευματικό αξίωμα έχει τις ρίζες του στο γεγονός 
ότι ο Θεός, ο Πατέρας, απέστειλε τον Ιησού Χριστό. 
Κατά συνέπεια, ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμέ-
νος του Θεού. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζει τη δύναμη 
της ευλογίας και του εξαγιασμού που απαιτούνται 
ενόψει της λύτρωσης των ανθρώπων. Οι Απόστολοι 
είναι οι απεσταλμένοι του Ιησού Χριστού. Το 
πνευματικό αξίωμα αναφέρεται πάντα ως μέρος μιας 
σχέσης μεταξύ του Ιησού και των απεσταλμένων από 
αυτόν Αποστόλων. Επομένως υπάρχει μια στενή 
σχέση μεταξύ του αποστολικού αξιώματος και των 
αξιωμάτων: εκεί όπου εργάζεται το αποστολικό 
αξίωμα, το πνευματικό αξίωμα είναι δεδομένο. 

Τι εννοούμε με τον όρο «εξουσία» που 
ανατίθεται κατά την χειροτονία ενός 
πνευματικού αξιώματος; 

Το πνευματικό αξίωμα ανατίθεται από τον Απόστολο 
που ενεργεί κατ’ εντολή του Ιησού Χριστού. Εκείνος 
που επενδύεται το αξίωμα, συμμετέχει έτσι στην 
εξουσία του Αποστόλου και οφείλει να κάνει χρήση 
αυτής της δύναμης από αποστολή και κατ’ εντολή του 
Αποστόλου.  Με τον τρόπο αυτό, εκείνος που επεν-
δύεται το αξίωμα ενεργεί στο όνομα του Αποστόλου, 
τον οποίο αντιπροσωπεύει στα όρια της άσκησης του 
αξιώματος που του έχει ανατεθεί Είναι τελικά ο Από-
στολος που αποστέλλει το αξίωμα. Με την ιδιότητά 
του ως απεσταλμένου, το αξίωμα είναι υπεύθυνο προς 
τον εντολέα του και υπόκειται στην εξουσία του.
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Παραδείγματα χρήσης της παρεχόμενης 
εξουσίας: 

Τι εννοούμε με τις «υπηρεσίες» στην Εκκλησία 
του Ιησού Χριστού; 

Κάθε βαπτισμένος, είναι καλεσμένος να υπηρετεί τον 
Κύριο, κάνοντας πράξη την αγάπη προς τον πλησίον 
και ομολογώντας την πίστη του (βλ. Ιωάννης 12:26). 
Αν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, συγκεκριμένα 
καθήκοντα και τομείς δραστηριότητας ανατίθενται 
σε ορισμένους πιστούς, για να συμβάλλουν στην 
ευημερία των μελών της και στην διακήρυξη του 
Ευαγγελίου, τότε μιλούμε για «υπηρεσίες». Τέτοιες 
υπηρεσίες εκπληρώνονται παντού όπου βαπτισμένοι 
πρεσβεύουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό με 
λόγους και έργα. 

Ποια είναι η διαφορά στους κόλπους της 
Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, μεταξύ των 
υπηρεσιών και του πνευματικού αξιώματος; 

Η διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών και του αξιώματος 
βρίσκεται στο γεγονός ότι  οι υπηρεσίες μπορούν να 
εκπληρώνονται χωρίς προαπαιτούμενη χειροτονία. 

Ποιο αξίωμα θεσπίστηκε από τον Ιησού Χριστό; 

Ο Ιησούς Χριστός προίκισε άμεσα την Εκκλησία του 
μόνο με ένα αξίωμα, δηλαδή το αποστολικό. Εφοδία-
σε με εξουσία, ευλογία και εξαγιασμό τους Αποστό-
λους του και τους χορήγησε το Άγιο Πνεύμα. «Όπως 
με απέστειλε ο Πατέρας, και εγώ αποστέλλω εσάς. 
Και μόλις το είπε αυτό, φύσηξε προς αυτούς, και τους 
λέει: Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν τις αμαρτίες κάποιων 
συγχωρέσετε, είναι σ' αυτούς συγχωρεμένες· αν κά-
ποιων τις κρατάτε, είναι κρατημένες.» (Ιωάννης 
20:21-23). Τους εμπιστεύθηκε επίσης τη διαχείριση 
των Μυστηρίων. Έτσι, η θυσία του γίνεται προσβά-
σιμη στους ανθρώπους (βλ. Ματθαίος 28:19-20). 

Ποιος, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, 
χορηγούσε τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος;  

Στο απόσπασμα από τις Πράξεις των Αποστόλων 
8:15-18, φαίνεται ότι η χορήγηση του Αγίου Πνεύμα-
τος είναι συνδεδεμένη με το αποστολικό αξίωμα: Ο 
Φίλιππος κήρυττε στη Σαμάρεια και βάπτιζε με νερό 
εκείνους που έφταναν στην πίστη. Αφού τον 
άκουσαν να ομιλεί, οι Απόστολοι απέστειλαν εκεί, 
τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Εκείνοι «προσευχήθηκαν 
γι' αυτούς, για να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Επειδή, δεν 
είχε ακόμα επιπέσει σε κανέναν απ' αυτούς, αλλά 
ήσαν μονάχα βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου 
Ιησού. Τότε, [ο Πέτρος και ο Ιωάννης] έβαζαν επάνω 
τους τα χέρια, και έπαιρναν Πνεύμα Άγιο.» Το 
απόσπασμα από τις Πράξεις των Αποστόλων 19:6 
έρχεται να υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση: «Και 
αφού ο Παύλος έβαλε επάνω τους τα χέρια, ήρθε το 
Πνεύμα το Άγιο επάνω σ' αυτούς.» 

Ποια άλλα σημαντικά καθήκοντα εκπληρώνονται 
από τους Αποστόλους; 

Ένα άλλο σημαντικό καθήκον των Αποστόλων ήταν 
να κηρύττουν ότι ο Ιησούς Χριστός εργάστηκε 
μεταξύ τους, ότι πέθανε και αναστήθηκε μεταξύ των 
νεκρών (βλ. Πράξεις των Αποστόλων 13:26-41 - 
17:1-4). Αγωνιζόντουσαν ενάντια στις αιρέσεις που 
δεν αναγνώριζαν αυτή την πραγματικότητα (βλ. Α’ 
Κορινθίους 15:3-8 – Α’ Ιωάννη 4:1-6). 

Ποιο είναι το πρώτο αξίωμα που θεσπίστηκε 
από το αποστολικό αξίωμα; 

Ξεκινώντας από την Πεντηκοστή, οι Απόστολοι 
άρχισαν να εκπληρώνουν την αποστολή τους και να 
κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Σύντομα κατάλαβαν ότι 
χρειάζονται συνεργάτες: για το σκοπό αυτό, επιλέ-
χθηκαν επτά άνδρες. Οι Απόστολοι προσευχήθηκαν 
και έβαλαν επάνω τους τα χέρια, για να τους 
ευλογήσουν για την εκπλήρωση της υπηρεσίας τους. 
Αυτοί οι επτά αποκλήθηκαν, οι πρώτοι διάκονοι. 

Ποια είναι τα υπηρεσιακά επίπεδα και τα 
αξιώματα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας; 

Στους κόλπους της Νεοαποστολικής Εκκλησίας, 
υπάρχουν τρία υπηρεσιακά επίπεδα, που έχουν 
διακριτές πνευματικές δεξιότητες: το αποστολικό 
αξίωμα, το ιερατικό αξίωμα και το αξίωμα διακονίας.  

■  Το αποστολικό επίπεδο περιλαμβάνει τα αξιώματα 
του Πρωταποστόλου, του Αποστόλου Περιφερείας 
και του Αποστόλου. 

■  Το ιερατικό επίπεδο περιλαμβάνει τα αξιώματα 
του επισκόπου, του πρεσβύτερου περιφερείας, 
του ευαγγελιστή περιφερείας, του βοσκού, του 
ευαγγελιστή κοινότητας και του ιερέα. 

■  Το επίπεδο διακονίας περιλαμβάνει τα αξιώματα 
του διακόνου και του υποδιακόνου. 
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Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη: Πρόσκληση για τις 
Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας 2019 

 

 
 

Μια επανέκδοση των Ευρωπαϊκών ημερών Νεολαίας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 
Μαΐου, μέχρι τις 2 Ιουνίου 2019 – την φορά αυτή με μια συμμετοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. 
«Χαίρομαι που έχω την προοπτική να δω ένα μεγάλο αριθμό νέων από όλο τον κόσμο, να 
έρχεται στο Ντίσελντορφ για την Ανάληψη του 2019», δήλωσε ο Ζαν Λυκ Σνάιντερ, ο 
προκαθήμενος της Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
Το 2009, 35 000 νέοι συναντήθηκαν στο Ντίσελντορφ 
για τις Ημέρες Ευρωπαϊκής Νεολαίας. Πέντε χρόνια 
αργότερα, 45 000 πιστοί ταξίδεψαν στο Μόναχο για 
να συμμετάσχουν στη Διεθνή Θρησκευτική Συγκέν-
τρωση. Τώρα, μια νέα μεγάλης κλίμακας εκδήλωση 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μετά από 
πέντε χρόνια. Αυτή είναι η απόφαση των Αποστόλων 
Περιφερείας της Νεοαποστολικής Εκκλησίας κατά 
την εξαμηνιαία συνέλευσή τους στο Γιοχάνεσμπουργκ  
(Νότια Αφρική). Ο Απόστολος Περιφερείας Ράινε 
Στορκ (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Γερμανία) είχε 
προηγουμένως παρουσιάσει την κατάσταση του 
σχεδιασμού για τις Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας. 

Επικέντρωση στην Ευρώπη 

Η τοποθεσία του Ντίσελντορφ παρουσιάζει πολλά 
πλεονεκτήματα: η πόλη βρίσκεται στο κέντρο της 
Ευρώπης είναι τέλεια συνδεδεμένη στο δίκτυο 
δρόμων επικοινωνίας και διαθέτει ένα διεθνές 
αεροδρόμιο. Επιπλέον, ο χώρος της εκδήλωσης είναι 
ήδη  γνωστός από τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας  

2009, πράγμα που θα διευκολύνει σημαντικά την 
οργάνωση. Ένα βασικό επιχείρημα για την επιλογή 
του Ντίσελντορφ, στην Ευρώπη, είναι το κλειστό 
στάδιο που διαθέτει 45 000 θέσεις καθημένων και 
βρίσκεται σε άμεση εγγύτητα με το εκθεσιακό 
πάρκο. Το στάδιο μπορεί να θερμανθεί και η 
αναδιπλούμενη οροφή του επιτρέπει κάθε σχεδιασμό, 
ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες. 

Η τοποθεσία του εκθεσιακού κέντρου περιλαμβάνει 
διάφορες αίθουσες εκθέσεων μιας επιφάνειας 90 000 
τετραγωνικών μέτρων, που διαθέτουν σύντομους 
δρόμους μεταξύ τους. Στο συνεδριακό κέντρο της 
έκθεσης βρίσκονται εξάλλου διάφορες αίθουσες, για 
τα εργαστήρια και τις εκδηλώσεις μικρότερης κλίμα-
κας, με μια χωρητικότητα από 20 μέχρι 150 πρόσω-
πα. Σε όλα αυτά προστίθενται οι τραπεζαρίες καθώς 
και εννέα αίθουσες - υπνωτήρια επιφάνειας 123 000 
τετραγωνικών μέτρων και χωρητικότητας 24 000 
προσώπων. Ο εξωτερικός χώρος μεταξύ των αιθου-
σών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερική σκηνή.
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Αναμένονται περισσότεροι από 30 000 
συμμετέχοντες 

Προσκαλεσμένοι για τις Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας 
2019 είναι νέοι πιστοί ηλικίας 14 έως 35 ετών – 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση. 
Σε αυτούς προστίθενται οι συνοδοί και εκατοντάδες 
εθελοντών. Ήδη από τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νέο-
λαίας,  υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον για μια διεθνή 
συνάντηση νεολαίας που έγινε ιδιαίτερα αισθητό και 
πέρα από την Ευρώπη: έτσι το 2009, αρκετές 
εκατοντάδες συμμετεχόντων ταξίδεψαν μέχρι το 
Ντίσελντορφ, από την Αφρική, την Αμερική και την 
Ασία. Την φορά αυτή, θα υπάρχουν πολλοί 
περισσότεροι διεθνείς καλεσμένοι και επισκέπτες. 

Σύμφωνα με ένα προσωρινό σχεδιασμό, η θεία 
λειτουργία που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της 
εκδήλωσης, θα τελεστεί την ημέρα της Ανάληψης. Η 
μεγάλη εορτή του ανοίγματος προβλέπεται για την 
Παρασκευή το πρωί. Για τη συνέχεια θα προταθεί 
ένα διήμερο πρόγραμμα στις αίθουσες της έκθεσης, 
με πολλές εκθέσεις, διαλέξεις, εργαστήρια και πολλά 
περισσότερα. Για το Σάββατο θα προταθεί μια μου-
σική βραδιά. Το κορυφαίο σημείο που θα ολοκλη-
ρώσει και θα κλείσει επίσης και αυτές τις ημέρες 
νεολαίας, θα είναι η θεία λειτουργία που θα τελέσει ο 
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, την Κυριακή. 

Διεθνείς καλεσμένοι  – ένα διεθνές 
πρόγραμμα 

Οικοδεσπότης αυτών των Διεθνών Ημερών Νεολαίας 
θα είναι η Νεοαποστολική Εκκλησία της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Γερμανία), που ήδη έχει ορ-
γανώσει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας το 2009, 
κάτω από τη διεύθυνση του τότε Αποστόλου Περιφε-
ρείας Αρμίν Μπρίνκμαν. Όπως τότε, έτσι και αυτή τη 
φορά επίσης, είναι επιθυμητό, πολλοί Νεοαποστολι-
κοί χριστιανοί από διάφορες χώρες και περιφέρειες 
να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη αυτών των Ημερών 
Νεολαίας.  Είναι  γι’ αυτό που  ο  Απόστολος Περιφε- 
ρείας Ράινερ Στορκ έκανε ήδη την παρουσίαση κατά  

 

τη συνέλευση των Αποστόλων Περιφερείας έτσι 
ώστε τα πεδία δραστηριότητας όλων των Αποστόλων 
Περιφερείας να μπορέσουν όσο είναι δυνατόν να 
συμμετάσχουν στην προετοιμασία του προγράμματος: 
χαίρεται και καλωσορίζει τους καλεσμένους και επι-
σκέπτες που προέρχονται από όλες τις χώρες, πολιτι-
σμούς και έθνη. «Για εμάς ως οικοδεσπότες το γεγο-
νός αυτό είναι μια μεγάλη τιμή, αλλά και μια πρό-
κληση», δήλωσε ο υπεύθυνος της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. 
«Ωστόσο, με την εμπειρία που αποκτήθηκε το 2009 
και τους πολλούς εθελοντές στους κόλπους των 
κοινοτήτων, είμαι πεπεισμένος ότι και αυτή θα είναι 
μια επιτυχημένη εκδήλωση.» 

Ο Απόστολος Περιφερείας είναι από σήμερα ευγνώ-
μων για όλους εκείνους που θα είναι διατεθειμένοι να 
τον υποστηρίξουν ως εθελοντές κατά την διάρκεια 
αυτού του σαββατοκύριακου της Ανάληψης: «Θα 
χρειαστούμε πολλούς εθελοντές για να πλαισιώσουν 
τους καλεσμένους μας καθώς και τις διάφορες εκδη-
λώσεις.» Ωστόσο δεν ανησυχεί γι’ αυτό. «Είναι 
πολλοί εκείνοι που ακόμη και σήμερα μιλούν για τις 
Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας και αυτή την ιδιαίτερη 
ατμόσφαιρα. Κατά συνέπεια είμαι πεπεισμένος ότι θα 
βρούμε πολλούς εθελοντές για να πλαισιώσουν αυτές 
τις Ημέρες Νεολαίας στο Ντίσελντορφ.» 

Ο σχεδιασμός θα αρχίσει το 2016 

Άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τις Διεθνείς Ημέρες 
Νεολαίας του 2019 οφείλουν ακόμη να αναπτυχθούν. 
Μια ομάδα σχεδιασμού θα αναλάβει την ευθύνη και 
θα αρχίσει την εργασία της το 2016. Για το σκοπό 
αυτό, έχει προβλεφθεί μια στενή συνεργασία με τη 
Συνέλευση των Αποστόλων Περιφερείας. Προβλέπε-
ται η δημιουργία μιας Ε.Π.Ε. (Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης), μη κερδοσκοπική για την πραγματοποίηση 
των Ημερών Νεολαίας – όπως και για τις Ευρωπαϊκές 
Ημέρες Νεολαίας του 2009. Αρκετές Ευρωπαϊκές 
Εκκλησιαστικές περιφέρειες θα είναι συνδεδεμένες 
με αυτή την Ε.Π.Ε. 
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Η ειρήνη στον κόσμο – Η σημασία 
της παγκόσμιας ειρήνης 

 

«Η ειρήνη στο κέντρο του φόβου του κόσμου» – αυτά είναι τα λόγια ενός ύμνου από τη 

συλλογή ύμνων των χορωδιών της Νεοαποστολικής Εκκλησίας. Είναι αυτό που εύχονται 

και επιθυμούν οι χριστιανοί. Ήδη ο Ιησούς, έλεγε στους μαθητές του που ήταν φοβισμένοι 

μέσα στον κόσμο, ότι θα έπρεπε να παρηγορούνται όσο καιρό θα ήταν μαζί τους. Και πως 

είναι σήμερα; 
 
 
 

Υπάρχει ειρήνη μέσα στον κόσμο; Απέχει πολύ από 
το να είναι πραγματικότητα. Τον περασμένο χρόνο, 
διεξάγονταν περισσότεροι από 30 πόλεμοι και 
εμφύλιες συγκρούσεις, τις περισσότερες φορές με 
ένα μεγάλο αριθμό νεκρών αθώων ψυχών. 
Τρομοκρατικές ομάδες δρουν ανεξέλεγκτα. Είναι 
πολλοί εκείνοι στην Βόρεια Αφρική και στην Εγγύς 
Ανατολή που εξ αιτίας του φόβου τους, διαφεύγουν 
μπροστά στις φρικαλεότητες, μπροστά στον θάνατο 
και εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Οι ροές των 
προσφύγων έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις. 

Υπάρχει ωστόσο μια παγκόσμια ημέρα ειρήνης. 
Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου και θε-
σπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Υφίσταται σε ολό-
κληρο τον  κόσμο.  Αυτή  οφείλει να είναι μια ημέρα 
κατά  την  οποία  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κατάπαυση 

πυρός και οι άνθρωποι να αρχίσουν να στοχάζονται 
την όλη κατάσταση. Ωστόσο το κάλεσμα αυτό δεν 
βρίσκει την απαραίτητη ανταπόκριση και την 
κατάλληλη προσοχή. Οι χριστιανικές Εκκλησίες σε 
ολόκληρο τον κόσμο, υποστηρίζουν αυτό το κάλεσμα 
ειρήνης με παγκόσμιες προσευχές. Το Οικουμενικό 
Συμβούλιο καλεί κάθε χρόνο τις περισσότερες από 
350 Εκκλησίες μέλη του, να επενδύσουν με τις 
προσευχές τους υπέρ της ειρήνης. Σε αυτό 
συμμετέχει επίσης και η Νεοαποστολική Εκκλησία. 
Στις κοινότητες όλου του κόσμου γίνονται προσευχές 
υπέρ της ειρήνης. Εφέτος, ο ΟΗΕ τοποθέτησε τις 
προσευχές υπέρ της ειρήνης κάτω από το θέμα          
« Σύμπραξη για την ειρήνη – Αξιοπρέπεια για όλους » 
(« Partnerships for Peace – Dignity for All »). 
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Η ειρήνη σήμερα 

Ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα της ιστορίας της 
ανθρωπότητας είναι ο Καταστατικός Χάρτης των 
Ηνωμένων Εθνών. Ήδη από το πρώτο του άρθρο, 
αναφέρεται ότι η Παγκόσμια διατήρηση της ειρήνης, 
είναι ο σημαντικότερος στόχος των Ηνωμένων Εθνών. 
Άλλοτε ως ειρήνη καθοριζόταν η απουσία πολέμου· 
σήμερα με τον όρο αυτό εννοούνται πολύ περισσότε-
ρα πράγματα: ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, η πρόληψη συγκρούσεων, ο αφοπλισμός, η 
εκπαίδευση για την ειρήνη, ή ακόμη η σε ανθρώπινο 
μέγεθος αποκατάσταση μετά από συγκρούσεις. Για 
το σκοπό αυτό τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δημοσιεύσει 
το σωστό υλικό. Η τρέχουσα κατανόηση της ειρήνης 
έχει εξελιχθεί – όπως επίσης και ο κατάλογος των 
πολέμων και των εμφύλιων συγκρούσεων. 

Κατά την διάρκεια της ιστορίας τους, τα Ηνωμένα 
Έθνη έχουν δημιουργήσει επίσης πολλά ιδρύματα, 
στόχος των οποίων οφείλει να είναι η διατήρηση της 
ειρήνης μέσα στον κόσμο: σε αυτά συμπεριλαμβά-
νονται κυρίων το Συμβούλιο ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών ή η ΟΥΝΕΣΚΟ, η Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμέ-
νων Εθνών και του Διεθνούς ποινικού Δικαστηρίου. 
Παρ’ όλα αυτά αργεί να αναπτυχθεί η αληθινή και 
πραγματική ειρήνη. 

Ο Ιησούς είναι η ειρήνη – η ειρήνη είναι 
στον Θεό 

Οι χριστιανοί το ξέρουν. Αναζητούν την ειρήνη 
κοντά στον Θεό, κοντά στον Ιησού Χριστό. Το να ζει 
κάποιος σε ειρήνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από 
το να διατηρεί την ειρήνη.  Οι Νεοαποστολικές θείες 
λειτουργίες στις 23 Σεπτεμβρίου έχουν ως τίτλο 
«Ζώντας σε ειρήνη». Όλα ξεκινούν από εκεί: ζωή σε 
ειρήνη με τον πλησίον. Ο Ιησούς Χριστός είναι η 
ειρήνη μας, οι χριστιανοί το ξέρουν. Θυσίασε τη ζωή 
του, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει να 
συμφιλιωθεί με τον Θεό. Από αυτόν προέρχονται τα 
λόγια που ακολουθούν: «Ειρήνη αφήνω σε σας, 
ειρήνη τη δική μου δίνω σε σας· όχι όπως δίνει ο 
κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μη ταράζεται η καρδιά σας 
μήτε να δειλιάζει» (Ιωάννης 14:27). Η πίστη στον 
Ιησού Χριστό φέρνει την ειρήνη. 

Κι εμείς; Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Αναζητείτε την ειρήνη με όλους, αναφέρει ο Παύλος 
στην Επιστολή του προς Εβραίους (12:14). Αυτό 
είναι ένα σημαντικό κάλεσμα! Αφήνετε να βασιλεύει 
η αγάπη προς τον πλησίον. Και πλησίον είναι 
πάντοτε εκείνος που τοποθέτησε πλάι μας ο Θεός. 
Μακάριοι θα είναι οι ειρηνοποιοί – ανήκουμε κι 
εμείς στους ειρηνοποιούς;  

Εννέα εκατομμύρια μέλη σε 
περίπου 190 χώρες 

Η Νεοαποστολική Εκκλησία εργάζεται σχεδόν σε 
όλες τις χώρες, όλων των Ηπείρων. Η Εκκλησία 
απαριθμεί πολλά μέλη κυρίως στην Αφρική, σε 
χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 
η Ζάμπια. Η Γενική Συνέλευση των Αποστόλων 
Περιφερείας έκανε μια μέτρια αναπροσαρμογή 
των μελών της Εκκλησίας κατά την φθινοπωρινή 
της ολομέλεια στο Γιοχάνεσμπουργκ. 

Οι Απόστολοι Περιφερείας και οι διοικήσεις τους 
συμφώνησαν σε ένα σημείο: Ο προσδιορισμός 
του αριθμού των μελών και η συνεχής 
προσαρμογή του με βάση τις διαμορφούμενες 
αλλαγές είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο.. 

Μέσα από μια πολύ σχολαστική έρευνα κατά την 
διάρκεια αρκετών ετών, η Διοίκηση της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας – η Διοίκηση της ΔΝΕΑ 
(ÉNAI) – διαπίστωσε ότι κατά την διάρκεια των 20 
τελευταίων ετών, το επίκεντρο ήταν η καταγραφή 
των Αγίων Σφραγίσεων, δηλαδή στις καταχωρήσεις 
εισόδων της Εκκλησίας. Αντίθετα οι εκλιπόντες δεν 
ήταν  καταγεγραμμένοι σε όλες τις πόλεις ή δεν 
είχαν αναφερθεί ως εκλιπόντες. Δυστυχώς 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι γι’ αυτό: πόλεμοι και 
μεταναστευτικές ροές κυρίως, για να αναφερθούν 
δύο από αυτούς. 

Κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα τους αριθμούς 
αυτούς, καθίσταται επίσης σαφές το ότι τα 
διοικητικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την 
ενημέρωση του αριθμού των μελών συχνά δεν είναι 
σε θέση να παρακολουθήσουν την ταχεία ανάπτυξη 
των μελών. Αυτό οδηγεί σε διαφορές μεταξύ των 
μελών που καθορίζονται από την διαχείριση της 
επεξεργασίας δεδομένων των μελών και του 
πραγματικού αριθμού των μελών της Εκκλησίας.  

Η Διοίκηση της ΔΝΕΑ* επαλήθευσε την 
αληθοφάνεια του αριθμού των μελών σε παγκόσμιο 
επίπεδο με μια διαδικασία που εφαρμόζεται επί 
σειρά ετών. Οι τοπικές στατιστικές αναφορικά με το 
μέσο προσδόκιμο ζωής στην χώρα, συμπεριλαμβά-
νονταν ως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς. Επι-
πλέον η διαδικασία για την εισαγωγή και τη διαχείρι-
ση του αριθμού των μελών έχει βελτιωθεί και θα 
εξακολουθήσει να βελτιώνεται στο μέλλον 

 

. 

*Διεθνής Νεοαποστολική Εκκλησία (ΔΝΕΑ)
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Άνθρωποι χωρίς πατρίδα – Κύματα 
προσφύγων προς την Ευρώπη 

 

Αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε κατάσταση φυγής μέσα στον κόσμο. Ορισμένοι 
από αυτούς εγκαταλείπουν τη χώρα τους από φόβο για την τρομοκρατία ή επειδή 
φοβούνται για τη ζωή τους. Η βοήθεια που τους προσφέρεται στη νέα χώρα άφιξής τους, 
είναι η ενεργή έκφραση της αγάπης προς τον πλησίον. 

 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών για τους πρόσφυγες, σήμερα, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, περίπου 60  εκατομμύρια άνθρωποι 
είναι σε κατάσταση φυγής. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος 
αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ από την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR). 
Αυτό μας δείχνει ότι κάθε ημέρα, κατά μέσον όρο 42 
500 πρόσωπα ξεκινούν το δρόμο τους – αναζητώντας 
ειρήνη, ασφάλεια και μια καινούρια ζωή. Πρόκειται 
για ηλικιωμένους, για παιδιά, για ολόκληρες 
οικογένειες. Έχουν χάσει τα πάντα, τα σπίτια τους, 
τα υπάρχοντά τους και συχνά επίσης και τους 
οικείους τους. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
προσφύγων, στις 20 Ιουνίου, η ιστοσελίδα nac.today 
έριξε μια ματιά στα στρατόπεδα προσφύγων της 
Ανατολικής Αφρικής. Η ματιά αυτή οδηγεί σε μια 
πολύ συγκινητική ιστορία. 

Κατά την διάρκεια μιας θείας λειτουργίας στο Λου-
ξεμβούργο, στις 11 Ιανουαρίου 2015, ο Πρωταπόστο-
λος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, ο πρόεδρος της Διεθνούς Νέο-
αποστολικής Εκκλησίας, έκανε ρητές δηλώσεις καταγ-
γέλλοντας την βία, την ξενοφοβία και το μίσος. Η 
τρομοκρατία που βασιλεύει στην Βόρεια Αφρική και 
στην Εγγύς και Μέση Ανατολή είναι η αιτία των 
προσφυγικών ρευμάτων σε μια κλίμακα μέχρι τώρα 
άγνωστη. Ήδη από την εισαγωγική του προσευχή, ο 
Πρωταπόστολος Σνάιντερ  είχε διαμεσολαβήσει για τα 
θύματα βίας: «Προσευχόμαστε για όλους εκείνους 
τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια βαθιά 
απόγνωση. Προσευχόμαστε για εκείνους που είναι 
θύματα αδικίας.» Κατόπιν, προσευχήθηκε ιδιαίτερα 
για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλο 
κίνδυνο, εξ αιτίας της πίστης τους. «Επειδή έχουν μια 
άλλη πίστη, θέλουν να τους κάνουν κακό ή να τους 
σκοτώσουν. Όλα αυτά μας γεμίζουν ανησυχίες.» 
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Αυτά είναι τα θύματα της αδικίας 

Μεταξύ των καλεσμένων της θείας λειτουργίας στο 
Λουξεμβούργο, την ημέρα εκείνη, υπήρχαν υψηλό-
βαθμα αξιώματα διαφόρων θρησκειών και ομολογιών. 
Σε μια συνάντηση μετά το πέρας της θείας λειτουργί-
ας, ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ τους ευχαρίστησε για 
την παρουσία τους, εκδηλώνοντας την αλληλεγγύη 
προς όλα τα θύματα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, 
είτε πρόκειται για Εβραίους, Μουσουλμάνους ή 
Χριστιανούς. 

Στους κόλπους της εκκλησιαστικής περιφέρειας της 
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας επίσης, ο Απόστολος 
Περιφερείας Ράινερ Στορκ, ενημέρωσε τους αδελφούς 
και τις αδελφές, με μια εγκύκλιο, για τη σημασία της 
αγάπης προς τον πλησίον και της υποστήριξης. Όπως 
και να έχουν τα πράγματα, δήλωσε ο υπεύθυνος της 
Εκκλησίας του Ντόρτμουντ, η περιφερειακή 
κυβέρνηση του Ντίσελντορφ προβλέπει την άφιξη, 
μέχρι το τέλος του έτους και μόνο στην Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία, περίπου 100 000 προσφύγων 
και αιτούντων άσυλο. «Για την κοινωνία μας αυτό 
συνεπάγεται ιδιαίτερες προκλήσεις και δεν μπορεί να 
μας αφήνει αδιάφορους ως Εκκλησία», γράφει στην 
επιστολή του προς την κοινότητα. 

Πολλές κοινές δράσεις 

Ήδη έχουν ξεκινήσεις πολλές κοινές δράσεις: δωρεές 
ιματισμού, χρηματικές δωρεές, διαμονή, μαθήματα 
ξένων γλωσσών, βοήθεια στις διοικητικές διατυπώ-
σεις. «Χαιρετώ ιδιαίτερα αυτό το είδος δράσης και 
το ενθαρρύνω», γράφει ο Απόστολος Περιφερείας 
Στορκ. «Η προσωπική αλληλεγγύη ως χριστιανική 
πράξη αγάπης προς τον πλησίον, είναι για εμάς 
προφανής, πέρα από τις πολλές παρεμβάσεις.» Με 
όλες αυτές τις ενέργειες, οι Νεοαποστολικοί 
χριστιανοί δίνουν το παράδειγμα της αλληλεγγύης. 
«Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή ξενοφοβίας.» 

Στην εγκύκλιό του, ο υπεύθυνος της Εκκλησίας συνι-
στά την ύπαρξη σχέσης με τις τοπικές φιλανθρωπικές 
οργανώσεις  ή  με  τις  ανθρωπιστικές  πρωτοβουλίες 
που  εν τω μεταξύ δημιουργούνται  παντού. Συνιστά  

επίσης να υπάρχουν ανάλογες σχέσεις και με τις το-
πικές αρχές, έτσι ώστε να αποκτηθούν οι απαραί-
τητες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες βοήθειας 
και συνδρομής, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει η 
δυνατότητα αξιολόγησης των μέσων υποστήριξης. 

Όλοι οι Απόστολοι Περιφερείας δίνουν παρόμοιες 
συστάσεις. Σε όλη την Ευρώπη, οι Νεοαποστολικές 
κοινότητες δηλώνουν την αλληλεγγύη τους προς τους 
ανθρώπους που κινδυνεύουν. Υπάρχει αξιοσημείωτη 
βοήθεια σε όλες τις τοπικές Εκκλησίες.  Ωστόσο οι 
όροι του  «μετανάστη»  ή του «διακινούμενου» 
μοιάζουν πολύ ιδιαίτεροι: στην πραγματικότητα 
πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται σε ακραία 
φτώχεια που πολύ συχνά στα όρια της επιβίωσης. 

Προσφέροντας βοήθεια και αλληλεγγύη 

Η «NAK-karitativ», μια φιλανθρωπική οργάνωση 
που δημιουργήθηκε από διάφορες τοπικές Νεοαπο-
στολικές Εκκλησίες στην Ευρώπη, απευθύνει μια 
έκκληση για δωρεές. Στην ιστοσελίδα της αναφέρει 
ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι στο δρόμο 
της φυγής· οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω διώξεων, 
πολέμων ή πείνας. Προέρχονται από το Αφγανιστάν, 
το Ιράκ, το Πακιστάν, τη Συρία καθώς και από άλλες 
ασταθείς χώρες της Αφρικής. «Κατά την φυγή τους, 
είναι εξαρτημένοι από εγκληματίες διακινητές τους 
οποίους πληρώνουν πολύ ακριβά, για να μπορέσουν 
να ενταχθούν στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί 
φτάνουν στη Νότια Ευρώπη εντελώς εξαντλημένοι, 
επανειλημμένα κακοποιημένοι και καταληστεμένοι.» 

Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του σχετικά με αυτές τις καταστά-
σεις: «Βοηθώντας δεν θέλουμε να βάλουμε σε πρώτο 
πλάνο τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις. Είναι πολύ 
πιο σαφές ότι με την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο, 
κάνουμε πράξη την αγάπη και τη συμπόνια προς τον 
πλησίον!»  

Προσευχόμαστε για τους ανθρώπους αυτούς, τους 
προσφέρουμε την βοήθειά μας και ας είμαστε 
αλληλέγγυοι με αυτούς. 
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Προσφορά μέσων για το 2015 : nacfaq είναι 

η εφαρμογή της Κατήχησης, που συμπερι-

λαμβάνει 750 ερωτήσεις και απαντήσεις 
 
Η «Κατήχηση  σε Ερωτήσεις και Απαντήσεις» πρόκειται να διανεμηθεί τις προσεχείς ημέρες  

(ΣτΜ. Σύντομα και στα Ελληνικά), ως ένα έργο, βιβλίο εργασίας και αναφοράς, για να 

συνοδεύει τα μαθήματα της θρησκευτικής διδασκαλίας και για προσωπική μελέτη. Οι 

χρήστες του διαδικτύου μπορούν να είναι χαρούμενοι: η αντίστοιχη εφαρμογή είναι πλέον 

διαθέσιμη και μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν, ήδη από τώρα.. 
 
 

Η εφαρμογή nacfaq επαναλαμβάνει τα σύντομα και 
κατανοητά κείμενα της νέας έκδοσης της Κατήχησης 
και προτείνει στον χρήστη το σύνολο του έργου 
αναφοράς με τις 750 ερωτήσεις και απαντήσεις του. 
Με την εφαρμογή nacfaq, θα έχετε μαζί σας το περι-
εχόμενο της Κατήχησης, παντού όπου κι αν είστε. 

Η εφαρμογή nacfaq μπορεί πλέον να τηλεμεταφερθεί 
και να εγκατασταθεί στο iTunes Store για συσκευές 
iOS ή στο Google Store για συσκευές Android. 

Παρά το σημαντικό του περιεχόμενο, δεν 
κάθε άλλο παρά βαρύ είναι! 

Για πολλούς ανθρώπους, τα έξυπνα τηλέφωνα και τα 
τάμπλετ αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της 
καθημερινότητάς τους. Συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες 
τους στην τσέπη ενός παντελονιού ή σακακιού ή 
τοποθετούνται στο τραπέζι για το πλήθος των 
εφαρμογών τους. Επομένως η καινούρια εφαρμογή 
της Κατήχησης είναι επίκαιρη. Η εφαρμογή δεν έχει 
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κανένα βάρος, δεν απαιτεί παρά λίγη ικανότητα 
μνήμης και μπορεί με ένα μονάχα κλικ να χρησιμο-
ποιηθεί σε όλο της το περιεχόμενο. 

Με κύλιση προς τα κάτω ή με σάρωση της οθόνης, ο 
καθένας μπορεί να διαβάσει όλο της το περιεχόμενο 
με ένα ευχάριστο και άνετο τρόπο, είτε είναι στο 
σπίτι του, είτε βρίσκεται έξω στο δρόμο. Το μόνο το 
οποίο οφείλει ο χρήστης να ανακαλέσει, είναι το 
τσάκισμα στις άκρες των σελίδων. Τα παραρτήματα 
που γνωρίζουμε στην έντυπη μορφή, όπως τα 
βιβλικά αποσπάσματα και τα ευρετήρια, υπάρχουν 
βεβαίως, επίσης και στην εφαρμογή.  

Προσωπικές ρυθμίσεις και μια άνετη 
αναζήτηση 

Η εφαρμογή προσφέρει και προτείνει την Κατήχηση 
σε πέντε γλώσσες: στα γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, 
πορτογαλικά και ισπανικά. Η γλώσσα, καθώς και το 
μέγεθος των χαρακτήρων μπορούν να διαμορφωθούν 
οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τις παραμέτρους της 
εφαρμογής. 

Η επικεντρωμένη έρευνα, επιτρέπει να βρίσκονται 
όλες οι επιθυμητές λέξεις και τα επιθυμητά κείμενα 
της Κατήχησης. Φυσικά, μπορούν επίσης να βρεθούν 
όλα τα περιεχόμενα του θεματικού ευρετηρίου και 
του ευρετηρίου των αποσπασμάτων από την Αγία 
Γραφή.  

Συνεχίζοντας την ανάγνωση και την 
μεταφορά 

Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη τη δημιουργία 
σελιδοδεικτών. Αυτό επιτρέπει την εκ των υστέρων 
ανάγνωση ξανά, ενός ιδιαίτερου και ξεχωριστού 
αποσπάσματος. Έτσι ο χρήστης μπορεί να δημιουρ-
γήσει προσωπικές ιδέες σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 
Η βολική αναζήτηση στο εσωτερικό της Κατήχησης 
και η διαχείριση των σελιδοδεικτών είναι τα δύο 
ουσιαστικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής σε σχέση 
με την έντυπη έκδοση. 

Ορισμένα από τα περιεχόμενα της Κατήχησης 
μπορούν να αντιγραφούν από την εφαρμογή και να 
μοιραστούν σε άλλα πρόσωπα: είτε με μέηλ, είτε με 
τα κοινωνικά δίκτυα, όπως Facebook, Twitter ή 
προσεχώς επίσης με το κοινωνικό δίκτυο που ανήκει 
στην Εκκλησία, nacworld.net. 

Οι διάφορες εφαρμογές της Εκκλησίας 
που προορίζονται για κινητές συσκευές 

Η εφαρμογή nacfaq επεκτείνει την υπάρχουσα προ-
σφορά διαδικτυακών μέσων. Εκτός από τη νέα έκδο-
ση σε «Ερωτήσεις και Απαντήσεις», η Κατήχηση της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας, υπάρχει επίσης με την 
μορφή εφαρμογής στην πρώτη και μεγάλη έκδοσή 
της, στο iTunes Store και στο Google Store. 

Η προσφορά διαδικτυακών μέσων 2015: 
nacnews είναι η επίκαιρη εφαρμογή 
 

Τα τελευταία χρόνια η Διεθνής Νεοαποστολική 
Εκκλησία, προτείνει μια εφαρμογή για την προβολή 
ειδήσεων και δραστηριοτήτων της Εκκλησίας. Η 
εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται ήδη από το 2010 
από αρκετές χιλιάδες μέλη της Εκκλησίας για να 
έχουν καθημερινή ενημέρωση. Το πρόγραμμα αυτό 
εγκαθίσταται ταχύτατα σε μια κινητή συσκευή. Στη 
συνέχεια η εφαρμογή εμφανίζει τακτικά – χωρίς να 
χρειάζεται εγγραφή ή ξεχωριστή σύνδεση – τις 
καθημερινές δραστηριότητες, με σαφή και ξεκάθαρο 
τρόπο, τις ανά τον κόσμο συμμετέχουσες ιστοσελίδες. 

Μια λειτουργία «Push» (ώθηση) για άμεσες 
ειδήσεις 

Μέσα από αυτή την εφαρμογή οι χρήστες θα μπο-
ρούν άμεσα να  εγγράφονται για επί μέρους ροές 
ατομικών δεδομένων. Χάρη σε αυτή τη συνδρομή, οι 
επιλεγμένες ιστοσελίδες δραστηριοτήτων, θα 
μπορούν να εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη με 
την λειτουργία «Ρush» από τη στιγμή της 
δημοσίευσής τους. Έτσι οι σημαντικές ειδήσεις θα 
εμφανίζονται ακόμη πιο γρήγορα. 

Επέκταση της υπηρεσίας στην ισπανική 
γλώσσα, για μια διεθνή δραστηριότητα 

Από τώρα επίσης, η εφαρμογή θα προτείνει την 
ισπανική γλώσσα για την επιλογή των δραστηριοτή-
των, δηλαδή τη ροή των δεδομένων. Οι χρήστες θα 
επιλέγουν τις δραστηριότητες στα αγγλικά, 
γερμανικά, γαλλικά και/ή ισπανικά. Οι προσωπικές 
ρυθμίσεις της εφαρμογής, θα μπορούν επίσης να 
τροποποιούνται σε αυτές τις τέσσερις γλώσσες. 

Νέες λειτουργίες στην έκδοση 3.0.0 

Πολλές λεπτομέρειες της εφαρμογής nacnews έχουν 
βελτιστοποιηθεί ή πρόσφατα δημιουργηθεί στην 
έκδοση 3· κυρίως: 

■ μια ταχύτερη ενημέρωση της αρχικής σελίδας με 
αντίστροφη ολίσθηση της οθόνης: ώθηση για 
ανανέωση – «pull to refresh» 

■  κανένα όριο στην προεπισκόπηση: οι προεπισκο-    
πήσεις μπορούν να μετακινούνται δυναμικά 

■  άνετη εναλλαγή εικόνων: μετακίνηση φωτογραφι-
ών, απλά σύροντας το δάκτυλο επάνω από το 
άρθρο.  
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Ακολουθούν  
03.01.2016   Ζίγκεν (Γερμανία)  
10.01.2016   Ούγιο Ομπίο (Νιγηρία) 

12.01.2016   Γιαμουσούκρο (Ακτή     
                     Ελεφαντόδοντος) 
07.02.2106   Ουλμ (Γερμανία) 
14.02.2016   Βερολίνο (Γερμανία) 
19.02.2016   Λουμπάνγκο (Αγκόλα) 
21.02.2016   Λουάντα (Αγκόλα) 
27.02.2016   Μβάντα (Λ.Δ. Κονγκό) 
28.02.2016   Κινσάσα (Λ.Δ. Κονγκό) 
06.03.2016   Μπίλελφελντ (Γερμανία) 
13.03.2016   Ζυρίχη (Ελβετία) 
20.03.2016   Κίμπερλυ (Νότια Αφρική) 
25.03.2016   Νόρντχάιντ (Γερμανία) 
27.03.2016   Βρέμη (Γερμανία) 

 

 
 
Ο Προϊστάμενος  
Περιφερείας στην Ελλάδα. 

Από τις  1 έως τις 6 Μαρτίου, ο Προϊστάμενός μας Περιφερείας, Ευαγγελιστής Περιφερείας Καρλ-Χάιντς 
Μπίκερ επισκέφτηκε την Ελλάδα. Τον συνόδευε ο Ευαγγελιστής Περιφερείας Γιούργκεν Κούσεμπεργκ, ο 
οποίος στο μέλλον θα τον υποστηρίζει στην εργασία του στην χώρα μας.  

Την επόμενη από την άφιξή τους ημέρα, Τετάρτη, είχαν μια προγραμματισμένη επίσκεψη και τέλεσαν την 
απογευματινή θεία λειτουργία για την κοινότητα της Αθήνας, στην εκκλησία μας στο Μαρούσι. Βάση της θείας 
λειτουργίας του προϊσταμένου μας ήταν ο λόγος από τη Γένεση 21:19. Η υπηρεσία των απεσταλμένων του 
Κυρίου ήταν η καλύτερη προετοιμασία που θα μπορούσαμε να έχουμε ενόψει της θείας λειτουργίας υπέρ των 
εκλιπόντων της επόμενης   Κυριακής.  

Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας είχαμε όλοι μαζί μια συνάντηση μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς. Μας 
δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις και να γνωρίσουμε καλύτερα τον νέο για εμάς Ευαγγελιστή 
Περιφερείας.

Το μεσημέρι της Πέμπτης οι Ευαγγελιστές Περιφερείας ταξίδεψαν 
με προορισμό την Θεσσαλονίκη, από όπου την Παρασκευή το πρωί 
ξεκίνησαν ένα ταξίδι επισκέψεων σε αδελφούς και αδελφές, καθώς 
και σε επισκέπτες και καλεσμένους στις πόλεις της Βόρειας 
Ελλάδας, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, μαζί με 
τον Ευαγγελιστή Κλάους Άμπεργκ και τον Ιερέα Βαλεντίνο Ζέφι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο δωμάτιο αξιωμάτων της εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη: (Από 
αριστερά): Ευαγγελιστής Κλάους Άμπεργκ, και οι Ευαγγελιστές 
Περιφερείας Κάρλ-Χάιντζ Μπίκερ, και Γιουργκεν Κούσεμπεργκ 

 Σημαντικότερη στιγμή και αποκορύφωμα του ταξιδιού αυτού, ήταν 
η θεία λειτουργία υπέρ των εκλιπόντων που τελέστηκε από τον 
προϊστάμενό μας Ευαγγελιστή Περιφερείας Καρλ Χάιντζ Μπίκερ, 
στην εκκλησία μας στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα της θείας 
λειτουργίας αυτής, ήταν από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου 
προς Ρωμαίους.  

Το απόγευμα της Κυριακής οι Ευαγγελιστές Περιφερείας πήραν το 
δρόμο της επιστροφής στη Γερμανία.    (10.03.2016, Karl-Heinz Bieker) 

Διεθνής  
Νεοαποστολική 

Εκκλησία 


