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Η ενότητα
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

■ ÉNA Internationale

Επιστρέφοντας στο σπίτι από τα ταξίδια μου, συχνά
κρατώ μια ιδιαίτερα όμορφη εντύπωση της απαστράπτουσας ποικιλομορφίας της Εκκλησίας μας.
Βρίσκουμε ωστόσο, ότι αυτή η ποικιλομορφία δεν
είναι και τόσο εύκολο να διαχειριστεί: είμαστε
εξαπλωμένοι σχεδόν στο σύνολο των χωρών του
πλανήτη μας, μιλούμε εκατοντάδες διαφορετικές
γλώσσες, προερχόμαστε από πολύ διαφορετικά
πολιτισμικά περιβάλλοντα και καλλιεργούμε όλες
τις απόψεις και αντιλήψεις που διαθέτουμε.

θέλουμε τα ίδια με αυτόν: θέλει να φτάσουμε στην
αιώνια κοινωνία μαζί του·
■ μοιραζόμαστε τα πάντα μαζί του: εξασφαλίζουμε
ότι οι σκέψεις του θα είναι σκέψεις μας, τα
συναισθήματά του συναισθήματά μας, οι φίλοι του
φίλοι μας, ο εχθρός του εχθρός μας·
■ δίνουμε μαρτυρίες για τον Ιησού Χριστό: Μιλούμε
λιγότερο για τα δικά μας έργα, για να επικαλούμαστε
καλύτερα τις ύψιστες πράξεις του, την αγάπη του και
την θυσία του·
■ συμβάλλουμε στην επίτευξη του στόχου του:
Δεσμευόμαστε όλοι μαζί του, στην υπηρεσία του
Έργου του.
Η ενότητα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να μοιάζουμε μεταξύ μας. Κανείς δεν μας ζητεί να εγκαταλείψουμε την προσωπικότητά μας, τις παραδόσεις
μας ή τον πολιτισμό μας. Σίγουρα, είμαστε
διαφορετικοί, αλλά μοιραζόμαστε την ίδια επιθυμία: να
υποβαλλόμαστε στο θέλημα του Ιησού Χριστού.
■

Όμως ο Ιησούς Χριστός αποδίδει μεγάλη σημασία
στο γεγονός ότι είμαστε ένα. Και σε μια σημαντική
και δεδομένη στιγμή της ζωής του, δηλαδή λίγο από
τη σύλληψή του, ικέτευσε για αυτή την ενότητα.
Πως μπορούμε να φτάσουμε στην ενότητα; Δε την
επιτυγχάνουμε από μόνοι μας. Ωστόσο, μαζί με τον
Θεό είναι δυνατόν. Το κατεξοχήν πρότυπο της
ενότητας είναι η Αγία Τριάδα, που αποτελείται από
τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα:
■
■
■

■

Επιθυμούν τα ίδια πράγματα.
Μοιράζονται τα πάντα.
Δεν μιλούν πολύ για τον εαυτό τους, αλλά το κάθε
πρόσωπο δίνει μαρτυρία για τα άλλα.
Εργάζονται μαζί για να επιτύχουν τον ίδιο στόχο.

Πως εμείς οι άλλοι, ως ανθρώπινα όντα, θα φτάσουμε
να είμαστε ένα και το αυτό; Είναι ο ίδιος ο Ιησούς
Χριστός που κάνει το πρώτο βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση: Έγινε άνθρωπος, έτσι ώστε να μοιραστεί τα πάντα μαζί μας. Μας πρόσφερε τη ζωή του.
Ζει μέσα μας διαμέσου του βαπτίσματος με νερό και
Πνεύμα. Χάρη στην Αγία Κοινωνία, η ζωή αυτή
μπορεί να ανθίζει.

Αγαπημένοι μου, ας παραμένουμε σταθεροί και στην
χαρά και στον πόνο. Ενωνόμαστε στην λατρεία του
Θεού, περισσότερο από το να κάνουμε κριτική μεταξύ
μας. Συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας και τις
προσπάθειές μας για να υπηρετούμε τον Κύριο.

Τα υπόλοιπα είναι δική μας ευθύνη. Εμείς οφείλουμε
να διασφαλίσουμε ότι ο Θεός κατοικεί πραγματικά
μέσα μας. Όσο περισσότερο είμαστε ένα μαζί με τον
Ιησού Χριστό, τόσο περισσότερο θα είμαστε ένα
μεταξύ μας. Προσπαθούμε να κάνουμε έτσι ώστε να

Ζαν Λυκ Σνάιντερ
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71.000 συμμετέχοντες στην θεία λειτουργία,
συγκεντρώθηκαν στο Εθνικό Στάδιο των Ηρώων στην
Λουσάκα· εκατομμύρια επιπλέον πιστοί συμμετείχαν
στην θεία λειτουργία, παρακολουθώντας την
μετάδοσή της, μέσω δορυφόρου.

■ Photo : ENA Zambie
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Πεντηκοστή
2015
Λόγος από την Αγία Γραφή : Αποκάλυψη 22:17

« Και το Πνεύμα και η νύφη λένε:
Έλα! »
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Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές που είστε παρόντες
εδώ, μέσα στο στάδιο και όλοι εσείς που είστε στις
συνδεδεμένες κοινότητες, με την ευκαιρία της
παρούσας εορτής της Πεντηκοστής, θα ακούσουμε
κατ’ αρχήν ένα ανάγνωσμα, απόσπασμα από το
βιβλίο του προφήτη Ιωήλ καθώς και από την προς
Εφεσίους Επιστολή.

αντιλαμβανόμαστε με τον νου, σύμφωνα με τη
δύναμη που ενεργείται μέσα μας, σ' αυτόν ας είναι η
δόξα μέσα στην εκκλησία, διαμέσου τού Ιησού
Χριστού, σε όλες τις γενεές τού αιώνα των αιώνων!
Αμήν!» (Εφεσίους 3:14-21).
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί
καλεσμένοι, είναι μια πολύ μεγάλη χαρά για εμένα
που εορτάζω την Πεντηκοστή εδώ, στην Λουσάκα
της Ζάμπια. Σχεδόν όλοι οι Απόστολοι της Αφρικής,
είναι εδώ, παρόντες μεταξύ μας. Από εχθές,
υμνήσαμε και ευχαριστήσαμε τον Θεό που
ευλόγησε τόσο πλούσια το Έργο του εδώ στη
Ζάμπια και σε ολόκληρη την Αφρική.

«Και ύστερα απ' αυτά θα εκχέω το πνεύμα μου
επάνω σε κάθε σάρκα· και θα προφητεύσουν οι γιοι
σας, και οι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θα
ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Κι
ακόμα, επάνω στους δούλους μου κι επάνω στις
δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα εκχέω το
πνεύμα μου.» (Ιωήλ 2:28-29).

Σε αυτή την Ήπειρο, καταγράφουμε μια θαυμάσια
«Γι' αυτό, λυγίζω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα ανάπτυξη. Σήμερα, χιλιάδες κοινότητες σε όλο τον
τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίο κάθε κόσμο είναι συνδεδεμένες μαζί μας και επιθυμούμε
πατριά στους ουρανούς κι επάνω στη γη ονομά- να μοιραστούμε την χαρά μας μαζί τους. Είθε να
ζεται· για να σας δώσει σύμφωνα με τον πλούτο της αισθανθούν την χαρά στον Χριστό, που ζωντανεύει
δόξας του να κραταιωθείτε με δύναμη διαμέσου του τις καρδιές μας, εδώ στη Ζάμπια.
Πνεύματός του στον
Έχω συνειδητοποιήσει
εσωτερικό
άνθρωπο·
το γεγονός ότι η παραώστε, ο Χριστός, δια
τήρηση της αφρικανικής
Η χαρά μας στον Χριστό, είναι
μέσου της πίστης, να
Ηπείρου και το θέαμα
θεμελιωμένη επάνω στην
κατοικήσει μέσα στις
του μεγάλου αριθμού
εμπιστοσύνη μας στον Θεό.
καρδιές σας· για να
των παιδιών του Θεού
μπορέσετε, ριζωμένοι
που ζουν σε αυτή, μποΌσο πιο σταθερή είναι η εμπιστοσύνη
και θεμελιωμένοι με
ρούν να προκαλέσουν
μας στον Θεό, τόσο μεγαλύτερη
αγάπη, να καταλάβετε
κάποια θλίψη στις καρείναι η χαρά μας στον Χριστό.
μαζί με όλους τούς
διές. Ορισμένοι ίσως
αγίους, ποιο είναι το
σκεφτούν: Γιατί είναι σε
πλάτος και το μήκος,
τόσο μεγάλο βαθμό ευκαι το βάθος και το ύψος· και να γνωρίσετε την λογημένοι στη Ζάμπια, τη στιγμή που η δική μας
αγάπη του Χριστού, που υπερβαίνει κάθε γνώση, για κοινότητα είναι τόσο μικρή Οφείλω αλήθεια να πω
να γίνετε πλήρεις με ολόκληρο το πλήρωμα του ότι σε πολλές άλλες αφρικανικές χώρες, ο αριθμός
Θεού. Και σ' αυτόν που μπορεί με υπερπερίσσιο των μελών μας είναι σημαντικά μικρότερος. Κάτι
τρόπο να κάνει παραπάνω από όλα όσα ζητάμε ή ανάλογο συμβαίνει επίσης και στην Ευρώπη.
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Σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός των μελών μας
μειώνεται τόσο πολύ που μόλις και μετά βίας
διακρίνονται. Αυτό θα μπορούσε να μας λυπήσει
πολύ και να διεγείρει μέσα μας τη σκέψη: Τι είναι
αυτό που δεν πάει καλά σε εμάς; Σκεπτόμαστε την
ιστορία της Εκκλησίας. Άρχισε στην Ιερουσαλήμ,
κατά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.

πλισμένες εκκλησίες. Δε ορισμένες περιφέρειες δεν
υπάρχει κανένα κτίριο λατρείας και οι κοινότητες
είναι τελείως άπορες. Όταν οι αδελφοί και οι αδελφές θεωρούν τις συνθήκες που βασιλεύουν στην
Ευρώπη, ή στη Νότια Αφρική, τότε ίσως θα πουν:
«Εκεί, υπάρχουν τόσο όμορφες εκκλησίες και εμείς
εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σε
τόσο δύσκολες συνθήκες.» Καταλαβαίνω καλά και
αυτές τις σκέψεις επίσης. Ωστόσο αγαπητοί αδελφοί
και αδελφές μην ξεχνάτε ότι οι εξωτερικές συνθήκες,
δεν είναι καθοριστικές για την λύτρωσή μας. Δεν
αφήνουμε τέτοιες σκέψεις να διαταράσσουν την εν
Χριστώ χαρά μας!

Είναι εκεί που τοποθετείται η προέλευση της
Εκκλησίας. Ωστόσο μετά από κάποιο καιρό, οι
χριστιανοί ήταν πολύ περισσότεροι στην Μικρά
Ασία, παρά στην Ιερουσαλήμ. Τότε κάποιος θα
μπορούσε να σκεφτεί: Ο Ιησούς έχασε την μάχη
στην Ιερουσαλήμ, από τη στιγμή που οι χριστιανοί
είναι περισσότεροι αλλού; Η Εκκλησία συνέχισε να Η χαρά εν Χριστώ έχει ως θεμέλιο την εμπιστοσύνη
μας στον Θεό. Όσο περιαναπτύσσεται, κυρίως
σσότερο σταθερή είναι η
στην Ευρώπη. Είναι εΕκείνοι που αποτελούν μέρος της
εμπιστοσύνη μας στον
κεί που ο χριστιανισμός
Νυμφίας του Χριστού είναι πλήρεις
Θεό, τόσο μεγαλύτερη είαναπτύχθηκε και είναι
ναι η χαρά μας εν Χριεκεί επίσης, που στην
από το Άγιο Πνεύμα και λένε στον
στώ. Ο Απόστολος Παύαρχή υπήρχε ο μεγαλύοποιονδήποτε: « Έλα όπως είσαι. Ο
λος, έγραψε το εξής
τερος αριθμός των
Θεός σε αγαπά και σε αγαπώ κι εγώ
στους Κορινθίους: «ΕίΝεοαποστολικών χριναι
πιστός ο Θεός, ο οστιανών. Σήμερα είναι
επίσης! Ο Θεός θέλει να σε σώσει! »
ποίος δεν θα σας αφήσει
περισσότεροι
στην
να πειραστείτε περισσόΑφρική, παρά στην Ευρώπη. Που είναι το λάθος; Δεν ξεχνούμε ότι στα τερο από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό
μάτια του Θεού, οι χώρες, τα σύνορα και φυλές, θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να
έχουν μικρή σημασία. Ο Παύλος έλεγε: «Δεν υποφέρετε» (Α’ Κορινθίους 10:13). Πόσο υπέροχη
υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνας· δεν υπάρχει περιγραφή της πιστότητας του Θεού! Υπολογίζουμε
δούλος ούτε ελεύθερος· δεν υπάρχει αρσενικό και στην πιστότητα του Θεού. Εδώ ο όρος του
θηλυκό· επειδή, όλοι εσείς είστε ένας στον Ιησού «πειρασμού» είναι συνώνυμος των πόνων που μας
Χριστό» (Γαλάτες 3:28). Αυτό που είναι σημαντικό, πρέπει να υπομείνουμε. Ο Θεός είναι πιστός· μας
είναι ότι εκείνοι που κάλεσε ο Θεός, δίνουν υπόσχεται ότι όλα μας τα δεινά θα λάβουν ένα τέλος
συνέχεια στο κάλεσμά του και παραμένουν πιστοί ή, όπως αναφέρεται σε άλλες μεταφράσεις, θα μας
μέχρι τέλους. Εξασφαλίζουμε ότι τέτοιου είδους «προετοιμάσει τον τρόπο εξόδου από αυτά.»
σκέψεις δεν θα ενοχλούν την χαρά μας εν Χριστώ.
Ποια είναι επομένως αυτή η διέξοδος, αυτός ο τρόπος
Στην Αφρική και σε ορισμένες άλλες χώρες, κάποιοι εξόδου; Δεν θα είναι ένα θεαματικό θαύμα. Το μέσον
είναι θλιμμένοι επειδή είναι αναγκασμένοι να ζουν διεξόδου μας δίνεται από την παρουσία και την
την πίστη τους κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην
Λόγω του μεγάλου αριθμού πιστών, δεν είναι για Εκκλησία. Αυτό είναι το μέσον εξόδου που προετοιπαράδειγμα δυνατόν, να υπάρχουν παντού, άρτια εξο- μάζει ο Θεός. Όμως η Πεντηκοστή, είναι ακριβώς η
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1| Στην αρχή της θείας λειτουργίας, αναγνώστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Ιωήλ και από την Επιστολή προς
Εφεσίους 2-4| Η μουσική ξεσηκώνει σε ενθουσιασμό την χορωδία, τα μέλη της ορχήστρας, τον Πρωταπόστολο και τους
συμμετέχοντες στην θεία λειτουργία

εορτή της χαράς που προκαλεί η παρουσία και η
δράση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία.

στον Θεό!» Και όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό,
μπορεί να είναι βαπτισμένος με νερό. Κατά το Άγιο
Βάπτισμα με νερό, το Πνεύμα καλεί και λέει:

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ας εμπιστευόμαστε
την δύναμη του Αγίου Πνεύματος! Το Άγιο Πνεύμα
είναι παρόν και ενεργεί μέσα στην Εκκλησία του
Χριστού. Παντού, μέσα στην Εκκλησία του
Χριστού, όπου κηρύττεται το Ευαγγέλιο, το Άγιο
Πνεύμα είναι παρόν και ενεργεί. Και για αυτό το
σημείο επίσης, μπορούμε να επικαλεστούμε την
δύναμη του Αγίου Πνεύματος: το Ευαγγέλιο θα
κηρύττεται μέχρι το τέλος. Στο τέλος της βασιλείας
της ειρήνης, όλοι οι άνθρωποι θα έχουν την γνώση
του Ευαγγελίου, του χαρμόσυνου μηνύματος.

«Έλα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γίνε μέλος
του σώματος του Χριστού!» με την δραστηριότητα
του Αγίου Πνεύματος μέσα στο βάπτισμα με νερό, ο
Θεός μας δίνει τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να
αγωνιστούμε ενάντια στην αμαρτία.
Αυτό εμπίπτει στην δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
Δεν είμαστε αναγκασμένοι να ακούμε τον πονηρό.
Δεν είμαστε πλέον σκλάβοι του. Έχουμε την δύναμη
να αντισταθούμε στον πονηρό και να του πούμε:
«Όχι δεν θα είμαι όργανο του πονηρού.» Διαβάζουμε
στην επιστολή του Ιακώβου: «Αντισταθείτε στον
διάβολο, και θα φύγει από σας» (Ιάκωβος 4:7). Αυτή
η χαρά εν Χριστώ, βιώνεται ως εμπειρία από κάθε

Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στην Εκκλησία, δια
μέσου του Αγίου βαπτίσματος με νερό.. Είναι το Άγιο
Πνεύμα που καλεί τον άνθρωπο και του λέει: «Έλα
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Χριστιανό, επειδή με το βάπτισμα έλαβε τη δύναμη
να αγωνιστεί ενάντια στον διάβολο και να του
αντισταθεί.

σε μια από τις όμορφες εκκλησίες μας. Μπορούμε
να ζήσουμε την παρουσία του Χριστού μέσα στην
Αγία Κοινωνία, σε μια μικρή κοινότητα της
Αυστραλίας, ακριβώς όπως και σε μια μεγάλη
κοινότητα της Ζάμπια ή του Ακρωτηρίου. Η δύναμη
του Αγίου Πνεύματος δεν εξαρτάται από τον αριθμό
των προσώπων που συναθροίζονται. Παντού όπου
τα παιδιά του Θεού εορτάζουν την Αγία Κοινωνία, ο
Ιησούς Χριστός είναι παρών διαμέσου του Αγίου
Πνεύματος. Αυτή είναι η εν Χριστώ χαρά μας.

Είναι διαμέσου του αποστολικού αξιώματος που το
Άγιο Πνεύμα ανθεί πλήρως. Ο Ιησούς απέστειλε
τους Αποστόλους για να καλέσουν τις ψυχές της
Νυμφίας του Χριστού, που έχουν επιλεγεί για να
είναι μέρος του βασιλικού ιερατείου. Και σε αυτό το
σημείο επίσης, στηριζόμαστε στην δύναμη του Αγίου
Πνεύματος: Οι Απόστολοι καλούν εκείνους που
είναι εκλεγμένοι από τον Θεό για να αποτελέσουν
μέρος της Νυμφίας του Χριστού. Έλαβαν την Αγία
Σφράγιση από τους Αποστόλους και έτσι η Νυμφία
έχει προετοιμαστεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε
αυτό. Στηριζόμαστε στο Άγιο Πνεύμα και στη δύναμή του: Ότι κι αν συμβαίνει, οι Απόστολοι συγκεντρώνουν και προετοιμάζουν τη Νυμφία του Χριστού.

«Και το Πνεύμα και η νύφη λένε: Έλα!» Ένα από
τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας Νυμφίας, είναι η
αγάπη της για τον Χριστό. Οι πιστοί επιδιώκουν την
κοινωνία μαζί του. Υπέρτατη επιθυμία τους είναι να
βρίσκονται πλάι στον Κύριο. Γι’ αυτό και ικετεύουν
για την επιστροφή του.

Μπορούμε επίσης να έχουμε εμπειρία της δύναμης
του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Κοινωνία, όταν
κατά την Αγία Κοινωνία το Άγιο Πνεύμα μας καλεί:
«Είσελθε σε κοινωνία με τον Αναστημένο!» Τη
στιγμή όπου το εκκλησίασμα εορτάζει την Αγία
Κοινωνία, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, επιχειρεί
την πραγματική παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα
στα είδη της Αγίας Κοινωνίας. Ανεξάρτητα από τον
αριθμό εκείνων που εορτάζουν την Αγία Κοινωνία
και τις συνθήκες στις οποίες την εορτάζουν, μπορεί
να βιωθεί η εμπειρία της παρουσίας του Χριστού
μέσα στην Αγία Κοινωνία, είτε αυτή είναι μέσα σε
μια κοινότητα ενός στρατοπέδου προσφύγων, είτε
Δεξιά: Συμμετοχή στο βήμα, κατά την διάρκεια της θείας
λειτουργίας, εκτός από τους Αποστόλους Περιφερείας Νοέλ
Μπαρνς και Μάικλ Έριχ, του Αποστόλου Περιφερείας
Τσίτσι Τσισεκέντι.
Κάτω: Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ προφέρει την
τελική προσευχή της θείας λειτουργίας.

Επάνω από αριστερά: Οι Απόστολοι Περιφερείας
Μάικλ Ντέπνερ, Μάικλ Έριχ, Ιωσήφ Εκούγια,
Μάρκους Φελμπάουμ και Ουρς Χεμπάιζεν.
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Απόγευμα του Σαββάτου, όλοι οι Απόστολοι της Αφρική, οι Απόστολοι
Περιφερείας και οι αναπληρωτές του, γύρω από τον Πρωταπόστολο για την
ομαδική φωτογραφία.

Αναφέρεται εδώ: «Και το Πνεύμα και η νύφη...».
Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας
Νυμφίας: Οι ψυχές που την αποτελούν, είναι
πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα
κατευθύνει τις σκέψεις τους, τους λόγους και τα
έργα τους, τόσο καλά, που λένε τα ίδια πράγματα,
όπως το Άγιο Πνεύμα.

λώ! Λυπούμαστε εάν κάποιος σε απογοήτευσε.
Συγχώρησε και επίστρεψε κοντά στον Ιησού!»
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αυτές ήταν μερικές
σκέψεις σχετικά με αυτή την εορτή της
Πεντηκοστής.
Βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα έρχονται θλιμμένες
σκέψεις να διαταράξουν την χαρά μας εν Χριστώ.
Μπορούμε να βιώνουμε την δύναμη του Αγίου
Πνεύματος και να βασιζόμαστε σε αυτό, επειδή θα
ενεργεί και θα δρα, μέχρι το τέλος.

Έχουμε ακούσει ότι το Άγιο Πνεύμα έλεγε: «Έλα, ο
Θεός σε αγαπά!» Εκείνοι που αποτελούν μέρος της
Νυμφίας του Χριστού, είναι πλήρεις από Άγιο
Πνεύμα και λένε στον καθένα: «Έλα όπως είσαι. Ο
Θεός σε αγαπά, όπως επίσης κι εγώ σε αγαπώ. Ο
Θεός θέλει να σε σώσει.»
Πλήρης από το Άγιο Πνεύμα, η Εκκλησία Νυμφία
λέει στον καθένα,: «Ελάτε, ο Θεός σας συγχωρεί και
εσάς επίσης». Το κάλεσμα αυτό, γίνεται αντιληπτό
σε όλες τις κοινότητες;

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Εκεί όπου οι ψυχές είναι πλήρεις από το Άγιο
Πνεύμα, τις βλέπουμε και τις ακούμε να λένε προς
τον πλησίον τους: «Έλα, σε έχω συγχωρήσει». Η
Νυμφία λαχταρά την ενότητα και την συμφιλίωση.
Και όπως η Νυμφία θέλει να μοιάζει στον Ιησού
Χριστό, πηγαίνει να αναζητήσει εκείνους που έχουν
εγκαταλείψει το κοπάδι, όπως ακριβώς το έκανε και
ο Ιησούς. Η Νυμφία καλεί: «Επίστρεψε σε παρακα-

Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος βιώνεται ως
εμπειρία, εκεί όπου κηρύττεται το Ευαγγέλιο, εκεί
όπου χορηγούνται τα μυστήρια, εκεί όπου οι
Απόστολοι προετοιμάζουν τη Νυμφία του
Χριστού.
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Εμπειρία και
επικοινωνία

■ Photo : ENA Allemagne centrale

Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2015, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ επισκέφτηκε 3 300
νέους χριστιανούς, με την ευκαιρία της τετραήμερης συνάντησής τους στην Ερφούρτη
(Κεντρική Γερμανία). Εδώ, στο γερμανικό πεδίο δραστηριότητας του Αποστόλου
Περιφερείας Βίλφριντ Κλίνγκλερ ζουν 48 000 πιστοί που έχουν εμπιστευθεί τη σωστή
φροντίδα τους σε πέντε Αποστόλου και σε 2 800 άλλα αξιώματα της Εκκλησίας.

«Ίσως και εγώ να έχω ξανανιώσει λίγο», λέει χαμογελώντας ο
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, στο τέλος της θείας λειτουργίας.

Ο Θεός μας εξέλεξε προσωπικά. Όπως για τον
Παύλο, η εκλογή μας έλαβε σάρκα και οστά, κατά
τη συνάντησή μας με τον Κύριο. Η θεία εκλογή είναι
μια χάρη που η ανθρωπότητα δεν μπορεί, ούτε να
κερδίσει, ούτε να εξηγήσει· είναι ένα μυστήριο που
γίνεται αντιληπτό μόνο διαμέσου της πίστης
(ΚΑΤΗΧΗΣΗ 4.5.3) και μια συνειδητή επιλογή του
Θεού: μας εξέλεξε ατομικά επειδή «είμαστε εμείς οι
ίδιοι.»

έδειξε ο Ιησούς, που περνά από την πίστη, την
αναγέννηση με νερό και πνεύμα, την λήψη της
Αγίας Κοινωνίας και την μίμηση. Θέλει να είμαστε
οι μάρτυρές του. Περιμένει από εμάς – όπως και από
κάθε χριστιανό – να συνεργαζόμαστε στο σχέδιό του
σωτηρίας με την διάδοση του Ευαγγελίου (ΚΑΤΗΧΗΣΗ 4.5.3). Επιπλέον, θέλει να μας κάνει το βασί-

Ο Θεός μας εξέλεξε, έτσι ώστε να γνωρίσουμε ποιο
είναι το θέλημά του: θέλει εμείς να « γίνουμε
σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του» (Ρωμαίους
8:29). Θέλει να ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας
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Ο Απόστολος Περιφερείας Ρούντιγκερ
Κράουζε (Νότια Γερμανία)

λειο ιεράτευμα που κατά την διάρκεια της βασιλείας
της ειρήνης, θα κάνει γνωστό το Χαρμόσυνο Νέο,
σε όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών.

Ο Απόστολος Περιφερείας Βίλφριντ
Κλίνγκλερ (Κεντρική Γερμανία)

τον Κύριο; Πως θα μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε
την αλήθεια της διδασκαλίας των Αποστόλων, εάν
αυτή δεν ήταν στα μάτια μιας παρά μια θεωρία
ανάμεσα στις άλλες. Ενισχύουμε περισσότερο την
εκλογή μας. Δείχνουμε στον Θεό ότι επιθυμούμε να
λάβουμε αυτό που μας υποσχέθηκε. Προσευχόμαστε
ταπεινά μας βοηθήσει, τον ικετεύουμε όπως ένας
ζητιάνος και όπως η χήρα που αναφέρεται από τον
Κύριο, δεν χαλαρώνουμε σε αυτή την προσέγγιση
(Λουκάς 18: 3). Ούτε διστάζουμε να ζητήσουμε από
εκείνους που προηγούνται από εμάς, να
μεσολαβήσουν για εμάς. Ο Θεός θα μας εισακούσει!

Οι εκλεγμένοι οφείλουν να μάθουν να αναγνωρίζουν
την αγάπη του Ιησού μέσα στην θυσία του καθώς
και το σωτήριο θέλημά του, την καθημερινή βοήθεια
του Ιησού και την δράση του ενόψει της σωτηρίας
του πλησίον. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να
βλέπουμε, μέσα σε κάθε άνθρωπο, μια ψυχή που ο
Θεός θέλει να σώσει.
Το Άγιο Πνεύμα μας καθιστά ικανούς να διακρίνουμε την φωνή του Ιησού. Την αναγνωρίζουμε στο
κήρυγμα και στις συμβουλές των γονέων μας ή
εκείνων που προηγήθηκαν από εμάς. Φανερώνεται
επίσης και μέσα μας.
Χάρη στο Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο μέσα στην Αγία Κοινωνία και στην
αδελφική κοινωνία. Στο φως της βλέπουμε τον
Ιησού και εκείνους που χρειάζονται την βοήθειά μας
(Ματθαίος 25:36).

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Ένας μάρτυρας εκτός του ότι βλέπει, ακούει κιόλας.
Ένας μάρτυρας του Χριστού δεν χρειάζεται να διαθέτει μια εγκυκλοπαιδική γνώση ούτε και την ικανότητα να αναλαμβάνει μεγάλες ομιλίες. Ο Θεός περιμένει από εμάς να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας
και να επιβεβαιώνουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου.

«Και εκείνος είπε: Ο Θεός των πατέρων
μας σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημά
του, και να δεις τον Δίκαιο, και να
ακούσεις φωνή από το στόμα του·
επειδή, θα είσαι μάρτυρας γι' αυτό προς
όλους τούς ανθρώπους, για όσα είδες
και άκουσες. »

Πράξεις των Αποστόλων 22 : 14-15 :

Κατά συνέπεια είναι σημαντικό για εμάς να ζούμε
την πίστη μας με ένα αληθινό τρόπο. Ωστόσο,
μπορεί να διαπιστώνουμε μια διαφορά ανάμεσα στο
κήρυγμα και στην πραγματικότητα. Δεν αντλούμε
από αυτό, ούτε τη δύναμη, ούτε την ειρήνη, ούτε
ακόμη και αυτή τη χαρά που μας έχει υποσχεθεί.
Δεν ικανοποιούμαστε από μια τέτοια κατάσταση,
λέγοντας ότι είναι φυσικό να διαφέρει η θεωρία από
την πράξη. Αυτό θα έθετε την εκλογή μας σε
αμφισβήτηση. Πως θα μπορούσαμε να είμαστε
αξιόπιστοι άνθρωποι, αν δεν ακούμε ή δεν βλέπουμε

Ο Θεός μας επέλεξε προσωπικά για να γίνουμε
όμοιοι με τον Υιό του και να είμαστε οι μάρτυρές
του. Ένας μάρτυρας αναφέρει τι έχει δει, τι έχει
ακούσει και τι έχει ζήσει. Οι προσευχές μας
μαρτυρούν την φλογερή μας επιθυμία να
λάβουμε αυτό που μας υποσχέθηκε ο Θεός.
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Η πίστη και η
αγάπη αυξάνουν
7 400 πιστοί συμμετείχαν στην θεία λειτουργία που τέλεσε ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ
Σνάιντερ στο Γούντμπερυ, την Κυριακή 14 juin 2015. Συνοδευόταν από τους Αποστόλους Περιφερείας Κλίνγκλερ και Κολμπ, καθώς και από τους Αποστόλους Μπουένερ,
Ντίαζ, Φεντ, Φλόρες, Χεχτ, Χόφμαν, Λάρα, Μαρίν, Ορλόφσκι, Τ. Σμιντ και Γιέπες.
Το Γούντμπερυ, μια μικρή πόλη με περίπου, 10 000
κατοίκους, βρίσκεται σχεδόν μισή ώρα με το
αυτοκίνητο από το Μανχάταν, ένα εύπορο προάστιο
της Νέας Υόρκης. Η μικρή κωμόπολη που βρίσκεται
στην αγροτική κομητεία της Οράγγης, εδώ και λίγα
χρόνια εξήλθε από τον λήθαργό της, τη στιγμή όπου
ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα των
Η.Π.Α. εγκαταστάθηκε εκεί συνδέοντάς την καθημερινά με πολλά λεωφορεία, με τη Νέα Υόρκη. Οι
εξαιρετικές αυτές συγκοινωνιακές υποδομές, έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο στην επιλογή που έγινε το
2013, να αναδιοργανωθούν εκεί, σε ένα μεγάλο
κέντρο, αρκετές Νεοαποστολικές κοινότητες. Οι
κοινότητες Μπεϋσάιντ, Γιούνιον Ντιλ και Τεν Χιλ,
με τα 250 συνολικά μέλη τους, συγχωνεύονται εκεί,

σε μια νέα οντότητα.. Εξ αιτίας πάντοτε των καλών
συγκοινωνιών με το Λόνγκ Άιλαντ, ένα μέρος των
πιστών της κοινότητας του Σαιντ Τζέημς συμμετέχει
πλέον στις θείες λειτουργίες στο Γούντμπερυ. Κατά
την πρώτη του επίσκεψη στο Γούντμπερυ, ο Πρωταπόστολος προέβη στην πρόωρη συνταξιοδότηση, για
λόγους υγείας, του Αποστόλου Περιφερείας
Βίλμπερτ Κ. Χόφμαν, μετά από δέκα έξη χρόνια
άσκησης του αποστολικού αξιώματος.

Τα τρία αντικείμενα της πίστης
Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε ότι αποστολή του
ήταν η προετοιμασία της Νυμφίας του Χριστού. Η
δεύτερη Επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, δείχνει
μέχρι ποιο σημείο ο Θεός είχε ευλογήσει την εργασία
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Δεξιά: Ο Απόστολος Περιφερείας Βίλφριντ
Κλίνγκλερ. Δεξιά κάτω: Ο Πρωταπόστολος
Σνάιντερ, θέτει σε ηρεμία τον Απόστολο
Βίλμπερτ Καρλ Χόφμαν μετά από δέκα έξη έτη
άσκησης του Αποστολικού αξιώματος.

του. Η ευλογία του ωστόσο, δεν είχε ως μέτρο, το
μέγεθος της κοινότητας, ούτε την απουσία της
όποιας δυσκολίας. Εκδηλώθηκε μέσα από την
διαπιστωμένη αύξηση της πίστης και την αγάπη των
πιστών. Επαληθεύουμε τη σταθερότητα της πίστης
μας μέσα
■ στον λόγο του Θεού: Ο Θεός μας αποκαλύπτεται
δια μέσου του λόγου του. Οι περισσότεροι χριστιανοί που βαπτίστηκαν από τον Παύλο, δεν έγιναν
μάρτυρες θαυμάτων, αλλά το αντίθετο: έζησαν
μεγάλους διωγμούς. Η πίστη τους στον Ιησού
Χριστό, βασιζόταν αποκλειστικά στο Κήρυγμα
του Αποστόλου. Η πίστη μας στον ερχομό του
Κυρίου δεν βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία,
αλλά στον λόγο του Θεού·
■ στην αγάπη του Θεού: Η αγάπη του Θεού
συνίσταται στο ότι μας οδηγεί στην κοινωνία μαζί
του και εκφράζεται μέσα στην ευλογία του (βλ.
ΚΑΤΗΧΗΣΗ 4.6)·
■ στην υπόσχεση του Θεού: Ο Θεός μας υποσχέθηκε την είσοδό μας στην βασιλεία του, εκεί όπου θα
είμαστε προστατευμένοι από την μεγάλη θλίψη
και θα γνωρίσουμε την αιώνια ευδαιμονία. Για
την επίτευξη του στόχου αυτού, μας πρέπει να
εφαρμόζουμε τις εντολές, να λαμβάνουμε τα
μυστήρια και να παραμένουμε πιστοί.

Τα τρία επίπεδα της αγάπης του πλησίον

Για να μοιάζουμε στον Ιησού, θα πρέπει κυρίως να
μάθουμε να αγαπάμε όπως αυτός. Ποια είναι η
εξέλιξή μας σε αυτό το πλάνο;
■ Η αγάπη του πλησίον αρχίζει από τη συγνώμη.
Έχουμε ήδη μάθει να συγχωρούμε πιο συχνά και
πιο γρήγορα;
■
Ο Θεός μας ζητεί να αγαπάμε τον πλησίον μας
όπως τον εαυτό μας. Ο Ιησούς μας έδωσε μια
συγκεκριμένη ένδειξη: «Λοιπόν, όλα όσα θέλετε
να κάνουν σε σας οι άνθρωποι, έτσι κι εσείς να
κάνετε σ' αυτούς» (Ματθαίος 7:12).
■ Η αγάπη για τον πλησίον περιλαμβάνει επίσης
την επιθυμία μας να σωθεί. Κάποιοι βλέπουν εδώ
μάλλον ένα κάλεσμα να λέμε στον πλησίον μας σε
τι πρέπει ακόμη να βελτιωθεί και να τον ενθαρρύνουμε σε αυτό το καθήκον. Όσο για τον Ιησού,
αυτός επιλέγει ένα άλλο δρόμο. Μας αγαπά όπως
και αν είμαστε, μας απέδειξε την αγάπη του μέσω
της θυσίας του και συνεχίζει να το κάνει. Η άνευ
όρων αγάπη του μας ωθεί με τη σειρά μας να
αγαπάμε και να αλλάζουμε από αγάπη γι’ αυτόν.
Καθήκον μας είναι, να προσφέρουμε στον πλησίον
μας την εμπειρία της αγάπης του Χριστού. Ακόμη
και αν αποτύχει μία φορά, θα αλλάξει και αυτή
επίσης, από αγάπη για τον Ιησού.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
Β’ Θεσσαλονικείς 1 : 3 :

« Οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε
τον Θεό για σας, αδελφοί, όπως είναι
άξιο, επειδή υπεραυξάνει η πίστη σας,
και πλεονάζει η αγάπη τού καθενός
ξεχωριστά, όλων σας, του ενός προς
τον άλλον. »
Η προετοιμασία εν όψει της επιστροφής του
Χριστού, περιλαμβάνει την ανάπτυξη της πίστης
στον λόγο του Θεού, στην αγάπη του και στην
υπόσχεσή του, καθώς και την αγάπη μας για τον
πλησίον, χορηγώντας του τη συγνώμη, με το να
του συμπεριφερόμαστε, ανάλογα με το πώς θα
θέλαμε να μας συμπεριφέρεται, προσφέροντάς
του επίσης την εμπειρία της αγάπης του Θεού.
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Να είμαστε μια πηγή
ευλογίας για όλους
τους ανθρώπους
Στις 28 Ιουνίου 2015, 10 700 συγκεντρώθηκαν επί τόπου, στο Γκομπόνγκ (Ινδονησία)
καθώς και στους 88 τόπους αναμετάδοσης. Το κήρυγμα του Πρωταποστόλου Ζαν Λυκ
Σνάιντερ στην αγγλική γλώσσα μεταφράστηκε στην μπαχάσα (ινδονησιακό γλωσσικό
ιδίωμα) και στην γλώσσα των μανδαρίνων (Κίνα).
Παρά το πολυάσχολο πρόγραμμά του σε αυτό το
ταξίδι στην Ασία ‒ θείες λειτουργίες σε Γκεντένγκ,
Γκομπόνγκ και Σιγκαπούρη, συναυλία στην Γιογκιακάρτα, επίσκεψη στην εκκλησιαστική διοίκηση και
στην παλαιότερη Νεοαποστολική εκκλησία της
Ινδονησίας ‒ ο Απόστολος Περιφερείας Ουρς Χεμπάιζεν διέθεσε χρόνο για κάποιες προσωπικές συναντήσεις με τον Πρωταπόστολο, σε κλειστό κύκλο.
Αυτή ήταν η περίπτωση, κατά το ταξίδι με τραίνο
από τη Γιογκιακάρτα στο Γκομπόνγκ, που πραγματοποίησε ο Πρωταπόστολος συνοδευόμενος από τους
Αποστόλους Περιφερείας και τις συζύγους τους μέσα
σε ένα άνετο βαγόνι-σαλόνι που θύμιζε την εποχή
της αποικιοκρατίας, ή κατά την επίσκεψή του στο
σπίτι του Αποστόλου Ισνουγκρόχο. Ο Απόστολος
Περιφερείας προγραμμάτισε επίσης μια συνάντηση

με τους συνεργάτες της εκκλησιαστικής διοίκησης
καθώς και μια μετάβαση στην Μπαντούνγκ, όπου ο
Πρωταπόστολος επισκέφτηκε τον σε ηρεμία
Απόστολο Περιφερείας Αλφόνς Τανζατικνό, ο
οποίος είναι ασθενής και δεν μπορεί πλέον να
συμμετέχει στις θείες λειτουργίες.

Ευλογείτε, επειδή για τον λόγο αυτό
έχετε καλεστεί
Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας ευλογήσει: Θέλει
να μας προσφέρει την αιώνια ζωή. Για το σκοπό
αυτό, μας χορηγεί σήμερα πολλαπλές ευλογίες για να
για να μας επιτρέψει να προετοιμαστούμε ενόψει
της επιστροφής του.

■ Photo : ENA Asie du Sud-Est

Υποδοχή μπροστά στην εκκλησία του Γκομπόνγκ (Κεντρική Ιάβα)
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Η Θεία λειτουργία είναι η προετοιμασία εκείνης υπέρ των
εκλιπόντων, στις 5 juillet. Ο Απόστολος Ζενγκ Φαβ Βέι
(φωτογραφία επάνω στο κέντρο) και ο Πρωταπόστολος Ζαν
Λυκ Σνάιντερ Jean-Luc Schneider (φωτογραφία επάνω δεξιά)·
δεξιά κάτω: ομαδική φωτογραφία με τον Πρωταπόστολο,
μετά το πέρας της θείας λειτουργίας.

Ο καθένας από εμάς καλείται επίσης να είναι μια
πηγή ευλογίας και ο καθένας μπορεί να είναι! Για το
σκοπό αυτό, δεν χρειαζόμαστε να έχουμε λάβει ιδιαίτερες δωρεές: όλοι μας έχουμε λάβει την δωρεά του
Αγίου Πνεύματος. Το αφήνουμε να δράσει μέσα μας.
Η συμπόνια είναι ένα ισχυρό συναίσθημα που μας
ωθεί να μοιραζόμαστε τους πόνους των άλλων και
να τους βοηθούμε:
■ Ο Ιησούς είδε την απελπισία του τυφλού που
ικέτευε να τον βοηθήσει (Μάρκος 10:48) και του
απάντησε. Σε αντίθεση με το περιβάλλον του
Βαρτίμαιου που τον έκρινε μάλλον ανεπιθύμητο.
Μαθαίνουμε να βλέπουμε τον πόνο του άλλου και για τους αμαρτωλούς και δείχνουμε έτσι στον Θεό ότι
η σωτηρία των αδελφών μας απασχολεί βαθιά μέσα
να τον μοιραζόμαστε μαζί του.
στην καρδιά μας!
■ Κινούμενος από την επιθυμία του να σώσει τον
υπηρέτη του που πέθαινε, ο εκατόνταρχος πήγε να
ζητήσει την παρέμβαση του Ιησού. Η ομολογία
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
της πίστης του και η δύναμη του λόγου του υπήρξαν αποφασιστικές για την θεραπεία του ασθενούς
(Λουκάς 7:7). Ας είμαστε μια πηγή ευλογίας για
Α’ Πέτρου 3 : 8-9 :
εκείνους που υποφέρουν εδώ κάτω και στην άλλη
όχθη, παρεμβαίνοντας γι’ αυτούς και αποδεικνύ«ΚΑΙ, τέλος, γίνεστε όλοι ομόφρονες, με
οντάς τους την πίστη μας στον λόγο του Θεού.
συμπάθεια, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι,
Ο αδελφός μας είναι κατ’ αρχήν εκείνος που μοιράζεται την πίστη μας. Ωστόσο δεν ξεχνάμε ότι και όλοι
φιλόφρονες· μη αποδίδοντας κακό αντί
οι άνθρωποι είναι αδελφοί μας: όλοι μας έχουμε τον
για κακού ή λοιδορία αντί λοιδορίας·
ίδιο δημιουργό, τον Πατέρα μας, που μας φροντίζει.
αλλά, το αντίθετο, αποδίδοντας ευλογίες·
Ο Μωυσής απέδειξε μια μεγάλη γενναιοδωρία προς
μια που ξέρετε ότι σε τούτο προσκλητους αδελφούς του. Ο Θεός ήθελε να απορρίψει
θήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία.»
εκείνους που λάτρευαν τον χρυσό μόσχο και να
ευλογήσει πλέον μόνο τον Μωυσή (Έξοδος 32:10).
Ο Μωυσής όμως μεσολάβησε για τους αμαρτωλούς,
Ο Θεός μας εξέλεξε για να μας ευλογήσει και να
θυμίζοντας στον Θεό ότι είχε υποσχεθεί να σώσει
μας δώσει την αιώνια ζωή. Κληθήκαμε να
όλο τον λαό. Έτσι ο Μωυσής εξέφρασε όλη του την
είμαστε μια πηγή ευλογίας για εκείνους που
αλληλεγγύη προς τους αδελφούς του. Ο Κύριος
υποφέρουν, για τους αμαρτωλούς ακόμη και για
θυσίασε τη ζωή του για όλους τους αμαρτωλούς.
τους αντιπάλους μας.
Δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους και κανείς
δεν μπορεί να αξίζει τη σωτηρία. Προσευχόμαστε
15
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Ο ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΜΕ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
(Δανιήλ 6)

Όταν ο Δαρείος έγινε βασιλιάς
όρισε 120 καινούριους σατράπες. Τοποθέτησε επικεφαλής
τους τρείς προέδρους. Καθήκον όλων ήταν η βοήθεια στην
διακυβέρνηση της χώρας. Η
νοημοσύνη του Δανιήλ ήταν
ανώτερη των σατραπών και
των άλλων δύο προέδρων.
Αυτός είναι ο λόγος που ο
βασιλιάς θέλησε να τον κάνει
Τον ανώτερο αξιωματούχο της χώρας.
Οι άλλοι αξιωματούχοι
άρχισαν να τον φθονούν και να συνωμοτούν εναντίον του Δανιήλ.
.

16
16

Οι φθονεροί αξιωματούχοι, μάταια
προσπάθησαν να βρουν ένα λόγο
για να κατηγορήσουν τον Δανιήλ για
μια υπεξαίρεση ή για μια διάπραξη
λάθους στην υπηρεσία του, αλλά
δεν έβρισκαν τίποτα.
«Εκτός από την λατρεία που
αποδίδει στον Θεό του, δεν έχουμε
τίποτα να του προσάψουμε»,
διαπίστωσαν.
Είχαν τότε μια ιδέα. Παρουσιάστηκαν στον Δαρείο για να του πουν:
«Πρέπει να κάνεις ένα νόμο, σύμφωνα με τον οποίο, κατά την διάρκεια των επόμενων τριάντα ημερών, κανείς δεν θα μπορεί να ζητήσει, ότι και αν είναι αυτό, από κάποιον άλλον εκτός από εσένα τον
βασιλιά που ενεργείς ως θεός και
ως άνθρωπος. Εκείνος που δεν θα
σεβαστεί το νόμο, θα ριχτεί στον
λάκκο με τα λιοντάρια.» Και ο βασιλιάς Δαρείος υπέγραψε τον νόμο.
Ο Δανιήλ έλαβε γνώση του νόμου
αυτού, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε
καθόλου να δοξάζει και να ευχαριστεί τον Θεό του. Όπως το συνήθιζε, συνέχισε να προσεύχεται στον
Θεό του, τρείς φορές την ημέρα.
Οι εχθροί του τον παρατήρησαν
την ώρα της προσευχής και έτρεξαν
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σου θα σε σώσει.»

Τοποθετήθηκε μια μεγάλη πέτρα για
να εμποδίζει την είσοδο στον λάκκο,

Δεν υπάρχει καλύτερη
προστασία από αυτή του
Θεού του Παντοδύναμου

πάνω στην οποία, ο ίδιος ο βασιλιάς
έθεσε τη σφραγίδα του. Κατόπιν επέστρεψε στο σπίτι του. Ανήσυχος για
τον Δανιήλ, ο βασιλιάς δεν είχε καρδιά να φάει, ούτε και να κοιμηθεί.Την
αυγή, ο Δαρείος έσπευσε στον λάκκο των λιονταριών και γεμάτος αγωνία, κάλεσε τον Δανιήλ: «Είσαι ακόμη ζωντανός; Σε έσωσε ο Θεός σου;
- Βασιλιά μου να ζεις στον αιώνα!»,
απάντησε ο Δανιήλ. «Ο Θεός μου
έστειλε ένα άγγελο που έκλεισε το
στόμα των λιονταριών, τόσο καλά
που δεν μου έκαναν τίποτα.»
Η χαρά του Δαρείου ήταν μεγάλη.
Έβγαλε από τον λάκκο τον
Δανιήλ, που ήταν σώος και
αβλαβής, επειδή είχε εμπιστευθεί τον Θεό.
Για να τους τιμωρήσει,ο
Δαρείος έριξε τότε μέσα
στον λάκκο, τους εχθρούς
του Δανιήλ.
Διέταξε από τότε και στο εξής,
όλοι να προσεύχονται στον Θεό
του Δανιήλ, αυτό τον ζωντανό
Θεό, του οποίου η βασιλεία δεν
έχει τέλος. Αυτός είναι ένας
Θεός που σώζει από τις αγωνίες και κάνει θαύματα.
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■ Mirella Fortunato

αμέσως να βρουν τον
βασιλιά: «Βασιλιά Δαρείε,
ψήφισες ένα νόμο, σύμφωνα
με τον οποίο, κανείς δεν μπορεί να ζητήσει, ότι και αν είναι
αυτό, από κάποιον άλλο, ανθρωπο ή θεό, εκτός από σένα.
- Ναι, υπέγραψα
αυτό το νόμο, είπε ο
Δαρείος. Και όποιος δεν
σέβεται το νόμο αυτό,
πρέπει να ριχτεί στον
λάκκο με τα λιοντάρια»,
του θύμισαν οι εχθροί του
Δανιήλ. Για μια φορά ακόμη ο
βασιλιάς ήταν υποχρεωμένος
να τους δικαιώσει.
«Ξέρεις ότι ο Δανιήλ δεν σέβεται
αυτό το νόμο! Συνεχίζει να προσεύχεται στον Θεό του, τρείς
φορές την ημέρα», του είπαν.
Πολύ θλιμμένος ο βασιλιάς Δαρείος
προσπαθούσε να βρει ένα τρόπο
για να σώσει τον Δανιήλ. Μέχρι και
το ηλιοβασίλεμα δεν βρήκε κανένα.
Είχε ψηφίσει το νόμο αυτό, ο
Δανιήλ τον παραβίασε και έπρεπε,
κατά συνέπεια, να ριχτεί μέσα στον
λάκκο με τα λιοντάρια.
Τη στιγμή που ο Δανιήλ ρίχτηκε μέσα
στον λάκκο, ανάμεσα στα λιοντάρια ο
Δαρείος του είπε: «Ελπίζω ότι ο Θεός

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Στην κατοικία της Ναντέσντα στο
Ντουσανμπέ (Τατζικιστάν)
=
Καλημέρα, ονομάζομαι Ναντέσντα.
Χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω
λιγάκι για εμένα, στα άλλα παιδιά.
Γεννήθηκα στις 16 Φεβρουαρίου
2008 και είμαι επτά ετών. Κατοικώ
στο Ντουσανμπέ, την πρωτεύουσα
του Τατζικιστάν.
Αυτά είναι τα μέλη της οικογενείας μου: ο μπαμπάς μου
Σεργκέι, η μαμά μου Κάτια, οι
αδελφές μου Σάσα και Λιόρα
κι εγώ. Ο μπαμπάς μου είναι
ευαγγελιστής της κοινότητας.
Τον Δεκέμβριο του 2013, ο
Απόστολος
Περιφερείας
Βόλφγκανγκ Ναντόλνυ ήταν
κοντά μας για να σφραγίσει
την μικρή μου αδελφή και να
την κάνει έτσι, ένα παιδί του
Θεού, όπως είμαι κι εγώ.

Σε αυτή την φωτογραφία, υπάρχει πρακτικά όλη η
διευρυμένη οικογένειά μου: Σεργκέι, ο παππούς
μου, Σβέτα και Λιούντα, οι δύο γιαγιάδες μου, Όλια,
Τόνια και Τάνια, οι τρεις θείες μου, Σεμιόν, Αρτιόμ
και Ντένις, οι τρεις θείοι μου, ο εξάδελφός μου Ντίμα,
ο μπαμπάς Σάσα κι εγώ. Αγαπάμε να συναντιόμαστε
με την ευκαιρία μιας ημέρας εορτής.
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Στο Τατζικιστάν, υπάρχουν τέσσερις Νεοαποστολικές κοινότητες, από τις οποίες, η δική μας,
είναι αυτή του Ντουσανμπέ. Το
καλοκαίρι, το πράσινο μπροστά
στην εκκλησία μας είναι πολύ
πλούσιο: πασχαλιές, γιασεμιά,
κρίνοι, ίριδες και μία μεγάλη
τριανταφυλλιά. Υπάρχει επίσης
ένα αμπέλι, του οποίου τα
εξαιρετικά σταφύλια μοιράζονται
στα μέλη της κοινότητας.

Μου αρέσει να έρχομαι εδώ, όχι
μόνο κατά τις θείες λειτουργίες,
αλλά επίσης και μέσα στην
εβδομάδα για να βοηθώ στη
συντήρηση του γηπέδου ή στο
πότισμα των λουλουδιών. Το
χειμώνα βοηθώ στο καθάρισμα
του χιονιού με φτυάρια. Εξ άλλου,
μου αρέσουν και οι ημέρες εορτής
στην εκκλησία.
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Γραμματοκιβώτιο
Ο Θεός εισακούει ορισμένες από τις
προσευχές μας, αλλά όχι όλες. Μοιράσου μαζί
μας τις εμπειρίες σου:
«Είχα ένα ατύχημα· τραυματίστηκα στο κεφάλι και έχασα τις
αισθήσεις μου για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα. Στο νοσοκομείο, προσευχήθηκα να μη μου
μείνουν σημάδια και όλα να
πάνε καλά.Ο καλός Θεός μας
βοήθησε.» Νώε, 9 ετών

■ Photo : privé

Αυτός είναι ο ιστός που φέρει την
εθνική μας σημαία και ανέρχεται σε
ύψος 165 μέτρων. Είναι ο πιο ψηλός
ιστός στον κόσμο· μπορούμε να
βλέπουμε τη σημαία του Τατζικιστάν
να ανεμίζει σχεδόν από κάθε σημείο
της πόλης Ντουσανμπέ, επειδή ο
ιστός ξεπερνά σε ύψος όλα τα κτίρια
της πόλης.

« Προσευχήθηκα να
επανακτήσω την υγεία
μου και θεραπεύτηκα
πάλι. » Σάρα, 7 ετών

Το 93% του εδάφους της χώρας
μας καταλαμβάνεται από βουνά.
Επίσης, πηγαίνουμε το καλοκαίρι
στο βουνό για να αναπαυθούμε.
Κάποιες φορές επίσης στο βουνό
εκτυλίσσονται εορτές της κοινότητας.
Εκεί ο αέρας είναι καθαρός, το νερό
είναι δροσερό και υπάρχουν πολλά
λιβάδια. Μου αρέσει να πηγαίνω
στο βουνό. Εκεί βρίσκω χαλίκια,
πέτρες και βράχους, κάθε μορφής.
Δεν έχουμε κατοικίδια ζώα, αλλά
ονειρεύομαι να αποκτήσω ένα
σκύλο. Και στη συνέχεια, θα
επιθυμούσα επίσης μια ημέρα, να
ταξιδέψω με αεροπλάνο...

«Προσευχήθηκα να
μην έχω ατυχήματα με
το καινούριο μου
ποδήλατο και δεν μου
συνέβη τίποτα.»
Ηλίας, 10 ετών

«Προσευχήθηκα με
τον μπαμπά μου, να
μη βλέπω πλέον
εφιάλτες και
εισακούστηκα.»
Ντίβα, 8 ετών
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Η απαραίτητη λύτρωση
της ανθρωπότητας
Τον μήνα Σεπτέμβριο του 2015 θα δημοσιευθεί, με την μορφή βιβλίου, η Κατήχηση της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Ανάμεσα στις 750 ερωτήσεις και
απαντήσεις, το περιοδικό μας community, παρουσιάζει ορισμένες, ως παραδείγματα. Στο
παρόν τεύχος, θα αναφερθούμε στην απαραίτητη λύτρωση της ανθρωπότητας και στις
Εντολές του Θεού.
Ο διάβολος τους επηρέασε κάνοντάς τους να
αμφιβάλλουν για τον λόγο του Θεού: «Σίγουρα δεν
θα πεθάνετε, αλλ' ο Θεός ξέρει ότι την ίδια ημέρα που
θα φάτε απ' αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν, και θα
είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό»
(Γένεση 3:4-5). Ο Αδάμ και η Εύα, ενέδωσαν στον
πειρασμό και αμάρτησαν: επαναστάτησαν ενάντια
στον Θεό, παράκουσαν την εντολή του και έφαγαν
από τον καρπό του δέντρου. Αυτή η ανυπακοή προς
τον Θεό, αποκλήθηκε η «πτώση στην αμαρτία».

Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να σωθούν;
Μετά την πτώση στην αμαρτία, κάθε άνθρωπος
είναι αμαρτωλός. Το κακό τον ωθεί να αμαρτήσει.
Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να
υποπέσει στην αμαρτία· όλοι πιάνονται στα δίχτυα
της αμαρτίας. Είναι από αυτή την κατάσταση που ο
Θεός θέλει να απελευθερώσει τους ανθρώπους,
δηλαδή να τους εξαγοράσει, να τους σώσει.
Τι είναι η «λύτρωση» (ή εξαγορά);
Η λύτρωση είναι κατ’ αρχήν απελευθέρωση,
εξαγορά από δεσμούς και εμπόδια. Στο πλαίσιο της
θυσίας του Χριστού, η λύτρωση (εξαγορά) είναι η
απελευθέρωση από σχέσεις και δεσμά του κακού.

Ποιες είναι οι συνέπειες για τον άνθρωπο, από
την πτώση του στην αμαρτία;
Η πτώση του στην αμαρτία οδήγησε σε αλλαγές στη
ζωή του, αλλαγές τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ξεπεράσει. Ο άνθρωπος φοβήθηκε τον Θεό
και κρύφτηκε μακριά από το πρόσωπό του. Έτσι
άλλαξαν επίσης, η σχέση των ανθρώπων μεταξύ
τους και αυτή του ανθρώπου με την δημιουργία.
Από τότε, η ανθρώπινη ζωή είναι οδυνηρή και
περιορισμένη: «…επειδή, γη είσαι και σε γη θα
επιστρέψεις» (Γένεση 3:19). Μια άλλη συνέπεια της
πτώσης στην αμαρτία, ήταν ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό: Ο Θεός τον έδιωξε από τον κήπο

Τι αναφέρει η Αγία Γραφή σχετικά με την πτώση
στην αμαρτία;
Ο Θεός είχε δώσει την εντολή στον Αδάμ και στην
Εύα, να μη φάνε από τον καρπό του δέντρου της
γνώσης του καλού και του κακού, που ήταν φυτεμένο στο κέντρο του κήπου της Εδέμ. Τους είχε επίσης
καταστήσει γνωστές τις συνέπειες από την παραβίαση της εντολής του: «Την ίδια ημέρα που θα φας
απ' αυτό, θα πεθάνεις οπωσδήποτε» (Γένεση 2:17).
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ρος των ανθρώπων κοντά στον Θεό και κάνει γνωστό
το θείο θέλημα στους ανθρώπους. Εξάλλου, με την
ιδιότητά του ως «διαμεσολαβητή», είναι ο δρόμος της
σωτηρίας: Επαναφέρει τον άνθρωπο στην κοινωνία με
τον Θεό. «Επειδή, ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο
μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος
Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του
αντίλυτρο για χάρη όλων» Α’ Τιμόθεο 2:5-6

της Εδέμ (Γένεση 3:23-24). «Γι' αυτό, ο Κύριος ο
Θεός τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο της Εδέμ,
για να εργάζεται τη γη από την οποία πάρθηκε. Και
έδιωξε τον Αδάμ· και στα ανατολικά τού
παραδείσου της Εδέμ έβαλε τα Χερουβείμ, και τη
ρομφαία τη φλόγινη, την περιστρεφόμενη, για να
φυλάττουν τον δρόμο τού δέντρου της ζωής».
Πως διαφοροποιούνται μεταξύ τους η αμαρτία
και η ενοχή;

Πως μπορούμε σήμερα να αποκτήσουμε τη
σωτηρία;

Η αμαρτία είναι απόλυτη και δεν μπορεί να
σχετικοποιηθεί. Χωρίζει από τον Θεό. Μπορούμε να
υποθέσουμε ωστόσο ότι, μέσα στην δικαιοσύνη και
στο έλεός του, ο Θεός κρίνει με ένα λεπτό τρόπο τον
βαθμό ενοχής του αμαρτωλού.

Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στη σωτηρία μόνο με
τα δικά του μέσα. Ο άνθρωπος επιτυγχάνει τη
σωτηρία, πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό και
λαμβάνοντας αυτά που έδωσε ο Ιησούς Χριστός
ενόψει της σωτηρίας των ανθρώπων, δηλαδή τα
μυστήρια και τον λόγο του Θεού..

Σε τι συνίσταται το καθήκον του πιστού;
Ο άνθρωπος καλείται να λαμβάνει τον λόγο του
Θεού, να τον επικαλείται και να τον κάνει πράξη. Ο
Ιησούς Χριστός απαιτεί το εξής: «Πιστεύετε στον
Θεό, και σε μένα πιστεύετε!» (Ιωάννης 14:1).
Υπόσχεται ότι «Έδωσε τον Υιό του τον μονογενή,
για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ' αυτόν,
αλλά να έχει αιώνια ζωή» (βλ. Ιωάννης 3:16).
Καθιστά επίσης σαφή τη συνέπεια της απιστίας:
«Αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε μέσα
στις αμαρτίες σας» (Ιωάννης 8:24).

Ποια είναι η σωτηρία που περιμένει την Εκκλησία Νυμφία, κατά την επιστροφή του Χριστού;
Μετά την επιστροφή του Χριστού, Η Εκκλησία
Νυμφία, κατά τους γάμους στον ουρανό, θα φτάσει
στην αιώνια κοινωνία με τον Θεό.
Πότε θα εκπληρωθεί το θείο σχέδιο σωτηρίας;
Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το θείο σχέδιο
σωτηρίας, θα ολοκληρωθεί με την καινούρια
δημιουργία..

«Επομένως, η πίστη είναι διαμέσου της ακοής· η δε
ακοή διαμέσου του λόγου τού Θεού» Ρωμαίους
10:17.

Τι είναι η εκλογή στο φως του Ευαγγελίου;
Στο φως του Ευαγγελίου, η εκλογή είναι ένα δώρο
αγάπης από τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος
να αποδεχθεί ή να απορρίψει αυτή την εκλογή. Η
θεία εκλογή δεν συμπεριλαμβάνει το ότι η δράση
και οι ενέργειες του ανθρώπου θα είναι
προκαθορισμένες.

Ποιο είναι το θεμέλιο της σωτηρίας;
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωταγωνιστής της αιώνιας σωτηρίας: «Και αφού έγινε τέλειος, καταστάθηκε
αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε όλους αυτούς που τον
υπακούν» (Εβραίους 5:9). Είναι ο μοναδικός μεσίτης
μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων (βλ. Α’ Τιμόθεο
2:5). Στις Πράξεις των Αποστόλων 4:12, αναφέρεται:
«Δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία
[παρά μόνο από τον Ιησού Χριστό]· επειδή, ούτε
άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό
ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου
πρέπει να σωθούμε». Ο Ιησούς Χριστός είναι ο
Σωτήρας, απεσταλμένος από τον Θεό, ο Λυτρωτής
που υπερνίκησε την αμαρτία. Σε αυτόν, ο άνθρωπος
σώθηκε από τη ζημιά που του προκάλεσε η αμαρτία.
Η θυσία που συμφωνήθηκε από τον Ιησού επάνω
στο σταυρό, καθιστά δυνατή την απελευθέρωση του
ανθρώπου από την εξουσία της αμαρτίας και την
κατάργηση του αποχωρισμού του από τον Θεό.

Ποιες είναι οι συνέπειες και οι επιπτώσεις
της ένταξης στην θεία εκλογή;
Ο Θεός εξέλεξε τους ανθρώπους ενόψει της προσωπικής τους σωτηρίας καθώς και της σωτηρίας των
άλλων. Επομένως η εκλογή από τον Θεό περιλαμβάνει ένα καθήκον και μια ευθύνη. Η προσκόλληση
στην εκλογή, μέσα σε μια πράξη πίστης σημαίνει
την αποφασιστική ακολουθία του Ιησού Χριστού,
του πρωταγωνιστή της σωτηρίας, δηλαδή τη
συμμόρφωση της ζωής σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Ευαγγελίου. Μια τέτοια προσέγγιση καλεί και
ζητεί την θεία ευλογία. Η εκλογή, αντικατοπτρίζεται
επίσης στο μέλλον: Όταν ο Ιησούς θα αναγείρει την
βασιλεία του της ειρήνης, το βασιλικό ιερατείο, θα
διακηρύξει το Χαρμόσυνο Μήνυμα της εν Χριστώ
σωτηρίας, σε όλους τους ανθρώπους. Εκλεγμένοι
για τον σκοπό αυτό, θα είναι εκείνοι που θα λάβουν
μέρος στην πρώτη ανάσταση.

«Διαμεσολαβητής»: Ο Ιησούς Χριστός εξασφαλίζει τη
διαμεσολάβηση μεταξύ Θεού και ανθρώπων: Αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους μπροστά στον Θεό και
τον Θεό, μπροστά στους ανθρώπους. Είναι ο συνήγο-
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Οι Εντολές του Θεού
(βλ. Λουκάς 10 :25-37), ο Ιησούς δείχνει ότι η αγάπη
για τον πλησίον, είναι η απόδειξη του ελέους και των
ανάλογων ενεργειών προς αυτόν. Η απαίτησή του να
αγαπάμε ακόμη και τους εχθρούς, δείχνει μέχρι ποιο
σημείο ο Ιησούς είναι συνεπής στην εφαρμογή αυτής
της Εντολής.

Ποιος είναι ο σκοπός των Εντολών του Θεού;
Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους τις Εντολές, με τις
οποίες έκανε γνωστό το θέλημά του, για το καλό
τους. Οι Εντολές δείχνουν στον άνθρωπο το πώς
αυτός οφείλει να χειρίζεται την σχέση του με τον
Θεό. Επιπλέον οι Εντολές αποτελούν το θεμέλιο
μιας καλής συμβίωσης μεταξύ των ανθρώπων.

«Ακούσατε ότι ειπώθηκε: «Θα αγαπάς τον πλησίον
σου», και θα μισείς τον εχθρό σου. Εγώ, όμως, σας
λέω: Να αγαπάτε τούς εχθρούς σας, να ευλογείτε
εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους
που σας μισούν, και να προσεύχεστε για εκείνους που
σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν· για να γίνετε γιοι
τού Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. »
Ματθαίος 5:43-45

Σε ποια τοποθέτηση οφείλει ο άνθρωπος να
εφαρμόζει τις Εντολές του Θεού;
Εκείνος που σε μια πράξη πίστης, αναγνωρίζει στον
Θεό τον Παντοδύναμο, τον Παντογνώστη και τον
Στοργικό, ενημερώνεται για το θέλημά του και
προσπαθεί να συμμορφώσει τις σκέψεις και τις
πράξεις του στο θέλημα του Θεού και, κατά
συνέπεια, στις Εντολές του. Γνωρίζοντας ότι ο Θεός
έδωσε τις Εντολές από αγάπη για τον άνθρωπο, θα
τις τηρήσει, όχι από τον φόβο μιας τιμωρίας, αλλά
από αγάπη για τον Θεό.

Ποιος είναι ο «πλησίον»;
Το παράδειγμα του καλού Σαμαρείτη το δείχνει: Ο
πλησίον είναι από την μία πλευρά, αυτός που χρειάζεται την βοήθεια και, από την άλλη πλευρά, εκείνος
που έρχεται να βοηθήσει. Κάθε άνθρωπος με τον
οποίο συνδεόμαστε, μπορεί να είναι πλησίον μας.

Ποια είναι η μεγαλύτερη Εντολή;
Στο ερώτημα σχετικά με το «ποια εντολή είναι η πιο
μεγάλη μέσα στον νόμο;», ο Ιησούς απάντησε
επικαλούμενος δύο αποσπάσματα από τον μωσαϊκό
νόμο: «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου από όλη
την καρδιά σου, και από όλη την ψυχή σου, και από
όλη τη διάνοιά σου». Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη
εντολή. Δεύτερη, όμως, όμοια μ' αυτή είναι: «Θα
αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Σ'
αυτές τις δύο εντολές κρέμονται ολόκληρος ο νόμος
και οι προφήτες» (βλ. Ματθαίος 22:36-40). Η
Εντολή της αγάπης για τον Θεό και για τον πλησίον
ονομάζεται επίσης η «διπλή Εντολή της αγάπης».

Πως η αγάπη για τον πλησίον οφείλει να ερμηνεύεται μέσα στην Εκκλησία, ή στην κοινότητα;
Αυτό που ο Ιησούς δίδαξε στους Αποστόλους του,
ταιριάζει με τον ίδιο τρόπο και για την Εκκλησία:
«Καινούρια εντολή σάς δίνω: Να αγαπάτε ο ένας
τον άλλον· όπως εγώ σας αγάπησα […].Από τούτο
θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε
αγάπη ο ένας προς τον άλλον» (Ιωάννης 13:34-35).
Αυτή η προτροπή που απευθύνεται στους μαθητές,
υπερβαίνει τον «χρυσό κανόνα». Είναι μέσα στην
κοινότητα κυρίως που η Εντολή της αγάπης για τον
πλησίον, δηλαδή η βοήθεια και η συνδρομή προς
τον πλησίον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
οφείλει να εφαρμόζεται με ένα τελείως ιδιαίτερο
τρόπο: «Επομένως, λοιπόν, ενόσω έχουμε καιρό, ας
εργαζόμαστε το καλό σε όλους, μάλιστα δε στους
οικείους της πίστης» (Γαλάτες 6:10). Όλοι εκείνοι

Σε τι καλεί η Εντολή της αγάπης για τον
πλησίον;
Η Εντολή καλεί τον άνθρωπο να πάει να συναντήσει τους γύρω του με αγάπη. Επιβάλλει σαφή όρια
στον εγωισμό. Στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη
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που αποτελούν μέρος της κοινότητας, έχουν το
καθήκον να πάνε να συναντήσουν τους άλλους,
αποδεικνύοντας το ειλικρινές τους έλεος, την
ευγένεια, ταπεινότητα, γλυκύτητα και υπομονή.

Ποια είναι η σημασία της πρώτης Εντολής για
εμάς σήμερα;

Τι είναι η παράβαση των Εντολών του Θεού;

Α’ Σαμουήλ 28:3 και μετά.). «Αποδώστε μεγαλοσύνη
στον Θεό μας!» Δευτερονόμιο 32:3

Η πρώτη Εντολή μας ενθαρρύνει να τιμούμε τον Θεό
από αγάπη. Τιμή προς τον Θεό, είναι η λατρεία, η
υπακοή και ο φόβος προς αυτόν. Ο φόβος Θεού προΠοιοι είναι οι όροι των Δέκα Εντολών;
κύπτει από την αγάπη προς αυτόν. Δεν είναι έκφραΠρώτη Εντολή: «Είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, δεν ση φόβου, αλλά ταπεινοφροσύνη, αγάπης και εμπιθα έχεις άλλους θεούς ενώπιόν μου.»
στοσύνης στον Θεό. Ο Θεός πρέπει να γίνεται δεκτός
Δεύτερη Εντολή: «Μη πάρεις το όνομα του Κυρίου όπως αυτός παρουσιάστηκε στον κόσμο: στον Ιησού
του Θεού σου μάταια· επειδή, ο Κύριος δεν θα Χριστό (βλ. Ιωάννης 14:9). Παράβαση της πρώτης
αθωώσει εκείνον που παίρνει το όνομά του μάταια.» Εντολής είναι το γεγονός, να γίνεται ένα είδος Θεού,
Τρίτη Εντολή: «Θα αγιάζεις την ημέρα του η εξουσία, το χρήμα, τα είδωλα, ακόμη και το πρόΚυρίου.»
σωπο, στα οποία όλοι οι άλλοι θα οφείλουν να υποΤέταρτη Εντολή: «Τίμα τον πατέρα σου και τη βάλλουν τα σέβη τους. Η αποθέωση των προσωπικών
μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη επιθυμιών και απόψεων ισοδυναμεί με την παραβίαση
γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου.»
της πρώτης Εντολής. Με τον ίδιο τρόπο παραβιάσεις
Πέμπτη Εντολή: «Μη φονεύσεις.»
της Εντολής αυτής είναι, η προσκύνηση και η
Έκτη Εντολή: «Μη μοιχεύσεις.»
λατρεία αγαλμάτων, δέντρων, φυσικών φαινομένων
Έβδομη Εντολή: «Μη κλέψεις.»
κλπ. Επιπλέον, ο σατανισμός, η μαντεία, η μαγεία, ο
Όγδοη Εντολή: «Μη ψευδομαρτυρήσεις εναντίον αποκρυφισμός, διαβούλευση με πνεύματα ή η
του πλησίον σου.»
επίκληση νεκρών παραβιάζουν την πρώτη Εντολή.
Ένατη Εντολή: «Μη επιθυμήσεις το σπίτι του
Η έννοια της «μαγείας» είναι παρόμοια με αυτή της
πλησίον σου.»
Δέκατη Εντολή: «Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του αλχημείας, του αποκρυφισμού, της μαγγανείας.
πλησίον σου, ούτε το δούλο του, ούτε την υπηρέτριά Συμπεριλαμβάνει την αναπαράσταση σύμφωνα με την
του, ούτε τα υπάρχοντά του, ούτε οτιδήποτε ανήκει οποία είναι δυνατόν, με την βοήθεια συγκεκριμένων
πράξεων (τελετουργιών) και/ή με λόγια (τύπους), να
στον πλησίον σου.»
επηρεαστούν άνθρωποι, ζώα, ακόμη και γεγονότα και
Η έκφραση: Οι «Δέκα Εντολές» ή ο «Δεκάλογος» αντικείμενα, ή ακόμη και η επικυριαρχία επ’ αυτών.
προέρχεται από μια διατύπωση της Αγίας Γραφής: οι Συχνά η μαγεία συνδέεται με το κακό.
«Δέκα λόγοι» στην Έξοδο 34:28 και στο Δευτερονόμιο
10:4. Η Αγία Γραφή ορίζει τον αριθμό των Εντολών Τα μέντιουμ (οραματιστές) είναι άνθρωποι πεπεισμέσε δέκα, χωρίς ωστόσο να τις απαριθμεί. Η νοι ότι μπορούν να δουν το μέλλον ή να αποκαλύψουν
αρίθμηση που είναι σε χρήση στους κόλπους της επερχόμενα γεγονότα. Κάνουν τις προβλέψεις τους
Νεοαποστολικής Εκκλησίας, ανάγεται σε μια βασίζοντάς τις σε μυστηριώδη σημάδια που τα ερμηνεύουν ανάλογα. Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, η
παράδοση του 4ου αιώνα π.Χ.
μαντεία ήταν μια συνηθισμένη πρακτική, στις βασιλιΠως πρέπει να θεωρούνται οι Δέκα Εντολές σε
κές αυλές· ωστόσο ήταν αυστηρά απαγορευμένη για
σχέση με τους νόμους ενός κράτους;
τον λαό του Ισραήλ.
Οι Εντολές του Θεού είναι ανώτερες από τους Η επίκληση των νεκρών αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή
νόμους ενός κράτους. Είναι ο Θεός και όχι ο μαντείας που συνίσταται στην προσπάθεια εισόδου
νομοθέτης, που αποφασίζει εάν υπάρχει ή όχι και επαφής με τους νεκρούς για να ερωτηθούν
παράβαση των Εντολών του.
σχετικά με πράγματα που πρόκειται να συμβούν (βλ.
Κάθε παράβαση των θείων Εντολών είναι μία
αμαρτία. Όμως η αμαρτία καθιστά τον άνθρωπο,
ένοχο μπροστά στον Θεό, Ο βαθμός ενοχής που
προκύπτει από την αμαρτία, μπορεί να ποικίλει· τον
καθορίζει μόνον ο Θεός. Σε ορισμένες ιδιαίτερες
περιπτώσεις, ο βαθμός ενοχής που προκύπτει από
μία αμαρτία, μπορεί να τείνει προς το μηδέν.

Ποιο είναι οι όροι της δεύτερης Εντολής;
«Μη πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου
μάταια· επειδή, ο Κύριος δεν θα αθωώσει εκείνον που
παίρνει το όνομά του μάταια.»
Ποια είναι η σημασία της δεύτερης Εντολής για
εμάς σήμερα;

Πως εκπληρώνεται ολόκληρος ο νόμος;

Οφείλουμε να εξαγιάζουμε το κάθε τι που αναφέρεται στον Θεό και στο όνομά του. Αυτό ισχύει για τις
σκέψεις μας, τα λόγια μας και τη συμπεριφορά μας.
Ως χριστιανοί, έχουμε μια ξεχωριστή υποχρέωση
όσον αφορά το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με δεδομένη την ιδιότητά μας ως παιδιά του
Θεού, φέρουμε το όνομα του Πατέρα και του Υιού,
είναι ευθύνη μας να εξαγιάζουμε το όνομα του Θεού.

Θα ήταν αρκετή η έκφραση της αγάπης στον Θεό
και στον πλησίον, με ένα τέλειο τρόπο, για την
εκπλήρωση όλου του νόμου (βλ. Ρωμαίους 13:8.10).
Μόνον ο Ιησούς Χριστός επέτυχε να το πράξει.
Ποιο είναι οι όροι της πρώτης Εντολής;
«Είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, δεν θα έχεις άλλους
θεούς ενώπιόν μου.»
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Ζάμπια και Πεντηκοστή:
η όμορφη συμφωνία
Η Πεντηκοστή για εφέτος, ήταν μια ξεχωριστή εορτή: Ισχυρή, με περισσότερους από ένα
εκατομμύριο πιστούς, η Εκκλησία της Ζάμπια, εμφανίζεται στα καλύτερά της: χαρούμενη,
με αυτοπεποίθηση και αφοσιωμένη στο καθήκον της. Εδώ είναι μερικά στιγμιότυπα από
αυτές τις εορταστικές ημέρες, μεταξύ τους και ορισμένα από το περιθώριο του επίσημου
προγράμματος.
Η χαρά που επέδειξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι την
ώρα που είδαν τον Πρωταπόστολό τους και τους συνοδούς του, τους Αποστόλους Περιφερείας όλου του
κόσμου και τους Αποστόλους της Αφρικής, είναι
απερίγραπτη. Στο πέρασμα των λεωφορείων που πήγαιναν στη συναυλία, ή στην θεία λειτουργία, οι θεατές συναθροίζονταν στην άκρη του δρόμου. Έκαναν
χειρονομίες χαράς έχοντας λαμπερά πρόσωπα και
περίμεναν ευλαβικά. Το λεωφορείο με το οποίο ταξίδευε ο υψηλός επισκέπτης από την Γαλλία, κυκλοφορούσε πάντοτε με αστυνομική προστασία.
Έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερα καθώς το πρόγραμμα ήταν πολύ σφιχτό και δεν υπήρχε χρόνος.

αφίσες με το πρόσωπο του Πρωταποστόλου να ακτινοβολεί, ενώ στο κάτω μέρος, υπήρχε η πρόσκληση
συμμετοχής στην θεία λειτουργία του, που τελέστηκε
στο Εθνικό Στάδιο των Ηρώων, του οποίου οι 71 000
θέσεις είχαν όλες καταληφθεί την Κυριακή το πρωί.
Το πλήθος εισέβαλε στον χώρο γύρω από το Στάδιο·
χιλιάδες πιστοί έδωσαν εκεί το ραντεβού τους.
Υπερήφανοι και αφοσιωμένοι
Ήταν αδύνατο να μη φανεί η υπερηφάνεια και το
καμάρι όλων αυτών των ανθρώπων, με το να είναι
μέλη αυτής της Εκκλησίας. Οι γυναίκες φορούσαν
κασκόλ, μπλουζάκια ή καπέλα με το έμβλημα της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας· πολλοί από τους
άνδρες φορούσαν μαύρο κουστούμι. Επιπλέον ήταν η
μουσική: ένας ξεχωριστός πολιτισμό, εντυπωσιακοί
αριθμοί, μεγαλοπρεπείς καλλιτέχνες. Οι ύμνοι σε
μπέμπα, λόζι ή σουαχίλι αντηχούσαν πολύ δυνατά.
Η συμμετοχή παιδιών, οι ανδρικές και γυναικείες
φωνές, οι σολίστες και οι μουσικοί ήταν
εντυπωσιακοί. Όλος ο κόσμος έψαλλε από καρδιάς:

Μια μεγάλη φήμη
Ως φιλόξενος οικοδεσπότης, ο Απόστολος Περιφερείας Τσαρλς Νταντούλα, κατεύθυνε τις ομάδες του
με διακριτικότητα και αποφασιστικότητα. Πέτυχε για
μια φορά ακόμη να διατηρήσει την ισχυρή φήμη της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας στη χώρα: στους σημαντικούς κόμβους της πόλης, υπήρχαν τεράστιες
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Η κατασκευή ειδικών φυλλαδίων που θα περιείχαν
παρτιτούρες για όλες τις φωνές, θα στοίχιζε πολύ
ακριβά. Στο πρόγευμα μετά την θεία λειτουργία, 300
γυναίκες τραγούδησαν σε μπέμπα προς τιμή του
Πρωταποστόλου και των καλεσμένων.

Το ατύχημα της γεννήτριας ντίζελ

■ Photo : ENA Zambie

Με δύναμη και πεποίθηση
Ο αρχηγός του κράτους, Πρόεδρος Έντγκαρ Λούνγκου ήθελε να είναι παρών επίσης, αλλά αναγκάστηκε να ακυρώσει την τελευταία στιγμή. Τον είχε
προσκαλέσει ο Απόστολος Περιφερείας Νταντούλα,
μαζί με άλλους σημαντικούς πολιτικούς για τη συναυλία του Σαββάτου. Παρόντες πολλοί καλεσμένοι
έζησαν τη Ζάμπια στα καλύτερά της: όχι μόνο
φωνές ισχυρές και πειστικές, αλλά και οι παρουσίες,
ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο. Ο Πρωταπόστολος δεν
τσιγκουνεύτηκε τις φιλοφρονήσεις: «Ήταν μια
τυπική συναυλία της Ζάμπια, πλήρης από χαρά και
Άγιο Πνεύμα. Τι να πω; Έξοχα!»

Πηγαίνοντας στον τόπο της αναμετάδοσης, μερικές
ημέρες πριν την Πεντηκοστή, μια σημαντική μονάδα
του οχήματος αναμετάδοσης, έπαθε ζημιά. Η
ισχυρή γεννήτρια των
40 βολτ-αμπέρ είχε ως
προορισμό την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην
κεντρική διαχείριση και στο όχημα ζεύξης. Οι
αδελφοί και οι αδελφές πληροφόρησαν τον Απόστολο Περιφερείας Νταντούλα ότι δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή, ως
κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο αυτό
προκάλεσε μια μεγάλη κινητοποίηση στην εκκλησιαστική διοίκηση της Ζάμπια. Σε πολύ λίγο χρόνο, ήταν δυνατόν να ενοικιαστεί μια συσκευή αντικατάστασης. Η αναμετάδοση μπόρεσε να πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί.

Οράματα για την Αφρική
Το πρωί του Σαββάτου, η συνέλευση των Αποστόλων
ήταν πλούσια, σοβαρή και με όραμα. Η Εκκλησία
χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση, τα αξιώματα
οφείλουν να αυξήσουν τις βιβλικές τους γνώσεις και
κάθε κοινότητα, οφείλει να έχει κυριακάτικο σχολείο
για τα μικρά παιδιά. Αυτό είναι το πρόγραμμά του για
την Αφρική τα ερχόμενα χρόνια, όπως τόνισε ο Πρωταπόστολος. Προήδρευσε της συνέλευσης με συγκίνηση και αυτοσυγκράτηση, με τέλεια αγγλικά. Στις
καμπίνες, στο πίσω μέρος της αίθουσας συνεδρίων,
πολλοί διερμηνείς μετέφραζαν τα λόγια του. Οι Απόστολοι κατόπιν, επέστρεψαν στις χώρες τους, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψη τους τη σημασία που έδωσε
ο Πρωταπόστολος στην επιδίωξη των στόχων αυτών.
Κατά το γεύμα, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων επάνω
σε όλα αυτά. Και οι Απόστολοι Περιφερείας δεν έμειναν πίσω. Ήταν χαρούμενοι που συναντήθηκαν με
τους Αποστόλους διαφορετικών χωρών της Αφρικής
για τις οποίες είναι υπεύθυνοι ως Απόστολοι Περιφερείας και είχαν κάποιες συζητήσεις και συνεντεύξεις, στο περιθώριο των εορτών της Πεντηκοστής.
Εκτός από επτά, όλοι οι Απόστολοι ήταν παρόντες.

■ Photo : ENA Zambie

Ένας
Μεταδοτικός
ενθουσιασμός

Le service divin en guise de temps fort
Ακολούθησε η Κυριακή: εκατομμύρια τηλεθεατές
από όλο τον κόσμο συνδέθηκαν, ο Πρωταπόστολος
κήρυξε στα αγγλικά· μίλησε για τον ερχομό του Κυρίου. Στο τέλος ευχαρίστησε με ευφορία, μουσικούς
και τραγουδιστές, ανεβαίνοντας στο πόντιουμ του
μαέστρου και κάνοντας τις ανάλογες χειρονομίες με
τα χέρια του. Η χαρά των πιστών ήταν απερίγραπτη·
έπρεπε να τρέξει να βρει καταφύγιο στην καμπίνα
του Σταδίου, επειδή όλοι ήθελαν να τον δουν, να τον
αγκαλιάσουν, να του μιλήσουν. Το Στάδιο ήταν σε
αναταραχή, ξέχειλο από ενθουσιασμό.
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Τρεις χιλιάδες μελη χορωδίας και
μουσικοί συνόδεψαν την εξέλιξη
της εορτής της
Πεντηκοστής ερμηνεύοντας, ως
επί το πλείστον,
πολύ γνωστά κομμάτια από τη Νέοαποστολική συλλογή. Το μεγάλο φινάλε ήταν ένα ποτ πουρί, απότελούμενο από τέσσερα κομμάτια. Ένας από τους
μουσικούς έκανε κάτι το ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο: ο
άνθρωπος με τα πιατίνια που τακτικά περνούσε σε
κοντινό πλάνο στην παγκόσμια αναμετάδοση. Δεν
τραγουδούσε μόνο με κέφι και θέρμη, αλλά χτυπούσε τα πιατίνια του με ένα τέτοιο ενθουσιασμό
που έκανε όλο του το σώμα να δονείται.
Πυροδότησε στις κοινότητες ένα χαρούμενο
ενθουσιασμό
και
στα
κοινωνικά
δίκτυα
περιγράφηκε κατ’ επανάληψη
ως «ήρωας».
«Είμαι μπερδεμένος», είπε ο Τίμοθυ Τσίρβα.
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Και παντού, η εορτή της
Αγίας Κοινωνίας

■ Photo : Brendan Bannon/IOM/UNHCR,
https://www.flickr.com/photos/acnurlasamericas/6883520220

Έχασαν τα πάντα: τα αγαθά τους, την πατρίδα τους και πολλοί μεταξύ τους, τους
αγαπημένους τους. Σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι
βρίσκονται σε φυγή. Το περιοδικό μας community ρίχνει μια ματιά στα στρατόπεδα
προσφύγων της Ανατολικής Αφρικής και ανακαλύπτει εκεί ανθρώπους που, παρά την
φτώχεια και τη δυστυχία τους, ζουν την πίστη τους.

Ντανταάμπ (Κένυα): Αυτό είναι το μεγαλύτερο στρατόπεδο προσφύγων στον κόσμο: 350 000 πρόσφυγες ζουν σε αυτό.

Πρόκειται για ολόκληρες πόλεις, που συχνά αποτελούνται από υφασμάτινες σκηνές και από καλύβες
κατασκευασμένες με κυματιστή λαμαρίνα μόνο,
που ορισμένες εκτείνονται σε έκταση 50 χλμ² στις
πεδιάδες της Κένυα, της Τανζανίας και της Ουγκάντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών,
περίπου 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, ζουν σε αυτές
τις χώρες. Προέρχονται από χώρες όπως η Αιθιοπία,
το Τζιμπουτί, η Ερυθραία, η Ρουάντα, η Σομαλία, το
Σουδάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Ένοπλες εθνικιστικές συγκρούσεις, πολιτικοί εμφύλιοι πόλεμοι ή πείνα, τους έχουν οδηγήσει ως εκεί.

μεγαλύτερο του κόσμου: αυτά είναι τα ονόματα
ορισμένων από αυτά τα στρατόπεδα. Παρά το γεγονός
ότι δραστηριοποιούνται πολλές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η αγωνία και η φτώχεια είναι μεγάλες, όπως
το καταμαρτυρούν οι Νεοαποστολικοί χριστιανοί.
Κατόπιν αιτήματος στο nac.today, ο Απόστολος
Δαυίδ Μβανίκι συνάντησε επί τόπο ανθρώπους. Η
λέξη κλειδί είναι: «πείνα»: σε ορισμένα σημεία,
ομάδες που μπορούν να μετρούν μέχρι και πέντε
άτομα, οφείλουν να είναι ικανοποιημένα με ένα
μηνιαίο σιτηρέσιο από πόσο, δηλαδή χυλό από
καλαμπόκι, δηλαδή, λιγότερο από 70 γρ. κατ’ άτομο
την ημέρα.

Ούτε καν 70 γραμμάρια χυλού από
καλαμπόκι την ημέρα

Τα στρατόπεδα είναι υπερπλήρη, ενώ υπάρχει έλλειψη εγκαταστάσεων υγιεινής. Δεν παύουν να εκδηλώνονται ασθένειες. Επιπλέον, είναι ευρέως δια-

Κακούμα, Κατούμπα, Κυάκα, Κυανκβάλι, Νακιβάλε, Νυαρουγκούσου ή ακόμη Ντανταάμπ, το
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1-2 | Οι πιστοί της κοινότητας της Κυάκα β, οικοδομούν την εκκλησία τους.
3|
Τα παιδιά της κοινότητας της Κυάκα β. «Ελάτε να βοηθήσετε τα ορφανά, τις χήρες και τους
χήρους, επειδή είναι πολλοί εδώ!»: αυτό είναι το κάλεσμα που μας απευθύνουν από την Κυάκα.

διαδεδομένα κρούσματα ελονοσίας αναιμίας και
λοιμώξεων των αναπνευστικών οδών. Πολλοί ανθρωποι είναι τραυματισμένοι ψυχικά και σωματικά
και ζουν μέσα στον φόβο: αυτές είναι οι ουλές από
τα φρικτά γεγονότα που έζησαν στις πατρίδες τους:
βασανιστήρια, δολοφονίες βιασμοί. Εξάλλου, σε
όλα τα στρατόπεδα υπάρχει έλλειψη ιατρικών μέσων:
υπάρχουν ελάχιστοι γιατροί, ελάχιστα φάρμακα,
ελάχιστα νοσοκομεία.

φές μας μπορούν να ομολογούν την πίστη τους. Αντίθετα στη Ντανταάμπ, το μεγαλύτερο στρατόπεδο
προσφύγων του κόσμου, η προσέγγιση είναι μάλλον
επικίνδυνη, επειδή οι περισσότεροι από τους ενοίκους του, ως Σομαλοί μουσουλμάνοι, είναι εχθρικοί
προς τον χριστιανισμό. Η κοινότητα δεν συγκεντρώνεται μέσα στο στρατόπεδο, αλλά σε μια ασφαλή
περιοχή, σε κοντινή απόσταση. Οι συμμετέχοντες
στην θεία λειτουργία είναι αποκλειστικά οι συνεργάτες της διοίκησης του στρατοπέδου και οι έμποροι.

Θεία λειτουργία στη σκιά ενός δέντρου

Σε άλλα στρατόπεδα, οι βοσκοί, οι ευαγγελιστές, οι
ιερείς και οι διάκοι είναι ελεύθεροι να κυκλοφορούν
και μπορούν να κάνουν τις ποιμαντικές τους επισκέψεις στις σκηνές και στις καλύβες των πιστών. Στη
Νυαρουγκούσου, μερικές φορές τους ζητούν να
τελέσουν επίσης θείες λειτουργίες για άτομα που δεν
είναι μέλη της Νεοαποστολικής Εκκλησίας.

Παρ’ όλες αυτές τις φρικαλεότητες, η πίστη παραμένει ζωντανή. Ο Απόστολος Περιφερείας Ιωσήφ Οπέμπα Εκούγια μετρά 15 κοινότητες στα στρατόπεδα
του δικού του πεδίου δραστηριότητας, από τις οποίες
έξη μέσα στο μόνο στρατόπεδο προσφύγων της
Νυαρουγκούσου, βορειοανατολικά της Τανζανίας.
Εκεί, οι θείες λειτουργίες τελούνται τακτικά την
Κυριακή και ορισμένες φορές, ακόμη και την
Τετάρτη. Και παντού γιορτάζεται η Αγία Κοινωνία.

Ευγνωμοσύνη και χαρά παρά την αγωνία.
Η πίστη δυναμώνει: «Παρά τις τραυματικές τους
καταστάσεις, οι αδελφοί και οι αδελφές μας είναι
ευγνώμονες προς τον Θεό και χαίρονται εν Χριστώ»,
αναφέρεται σχετικά με το στρατόπεδο στα
νοτιοδυτικά της Τανζανίας. Οι πρόσφυγες από το
Κονγκό που είναι πλειοψηφία, ξέρουν να το εκφράζουν διαμέσου των δικών τους «χορωδιών, που
είναι μεγάλες και σε ένα καλό επίπεδο.» Πέρα από
την ελπίδα τους, να ξεφύγουν μια ημέρα από την καθημερινή τους αγωνία, οι πρόσφυγες απευθύνουν τις
επιθυμίες τους προς τους αδελφούς και τις αδελφές
σε όλο τον κόσμο: «Ελάτε να βοηθήσετε τα ορφανά,
τις χήρες και τους χήρους, επειδή είναι πολλοί εδώ!»:
αυτό είναι το κάλεσμα που μας απευθύνουν από την
Κυάκα.. Στην θέση όλων των άλλων, οι πρόσφυγες
της Κακούμα, ζητούν το εξής: «Προσεύχεστε θερμά
για την ειρήνη, έτσι ώστε οι πρόσφυγες, να μπορέσουν εκ νέου, να επιστρέψουν στις εστίες τους!»

Η βασική στελέχωση είναι μακριά από αυτό που οι
πιστοί άλλων περιοχών θεωρούν ως το ελάχιστο
πρότυπο. Μια Αγία Γραφή; Εάν όλα πάνε καλά , δεν
υπάρχει παρά μόνο μία σε όλη την κοινότητα. Υμνολόγια; Πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο αγαθό. Ένα
βήμα; Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένα τραπέζι.
Μια εκκλησία; Στη Νακιβάλε, η θεία λειτουργία τελείται κάτω από ένα δέντρο, οι πιστοί προφυλάσσονται από τον ήλιο κάτω από ένα μουσαμά. Στην
Κυάκα, τοποθετήθηκαν κοντάρια και η εκκλησιαστική διοίκηση πρόσφερε μια στέγη από κυματοειδή
λαμαρίνα. Όσο για τη Νυαρουγκούσου, εκεί υπάρχουν κατασκευές από τούβλα, με στέγες από χόρτα.
Η ποιμαντική φροντίδα, δεν είναι αποκλειστικά
για τα μέλη της Εκκλησίας.
Στα περισσότερα στρατόπεδα, οι αδελφοί και οι αδελ-
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Όταν τίθενται σε κυκλοφορία οι
εικόνες της θείας λειτουργίας
Όταν με την ευκαιρία της Πεντηκοστής, παντού σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια πιστών
συγκεντρώθηκαν για την θεία λειτουργία, η Νεοαποστολική Εκκλησία εόρταζε μια επέτειο:
εδώ και 25 χρόνια, η οπτικοακουστική αναμετάδοση, πραγματοποιείται μέσω δορυφόρου
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Αυτό φαίνεται τόσο αυτονόητο: ο καθένας καταλαμβάνει την θέση του στην εκκλησία και παρακολουθεί
την θεία λειτουργία του Πρωταποστόλου στην
οθόνη. Ωστόσο στο παρασκήνιο, η τεχνική είναι
τρομερά πολύπλοκη: ένδεκα δορυφόροι, δέκα
επίγειοι σταθμοί, καλώδια οπτικών ινών, διαδίκτυο
και σε ορισμένες περιφέρειες της Αφρικής, επίγεια
τηλεόραση, να από πού περνά το σήμα από τη
στιγμή που ξεκινά από τις κάμερες που είναι
τοποθετημένες στη Ζάμπια μέχρι να φτάσει στους
συμμετέχοντες στην θεία λειτουργία σε περίπου
εκατό χώρες και των πέντε ηπείρων.

Αυτή ήταν η αρχική ώθηση για τον Εκδοτικό οίκο
της Εκκλησίας μας, Μπίσοφ, να αρχίσει να κυκλοφορεί τις εικόνες της θείας λειτουργίας, οι οποίες
μέχρι τότε, αναπαράγονταν μόνο στο περιοδικό «Η
Οικογένειά μας». Οι πρώτες μαγνητοσκοπήσεις μιας
μικρής εγκατάστασης αναμετάδοσης έγιναν κατ’
αρχήν σε μικρές αποστάσεις, όπως για παράδειγμα,
κατά την πρώτη, τον Δεκέμβριο του 1983, από το
Σάαρλαντ Χωλ, στις συνδεδεμένες αίθουσες. Είναι
στη Νοτιοδυτική Γερμανία που γενικεύτηκε η
τεχνική αυτή.
Το επόμενο βήμα: Από τον τόπο της
εκδήλωσης στην Περιφέρεια

Στο παρελθόν ήταν τελείως διαφορετικά: Ορισμένοι
μεταξύ μας θα θυμούνται ακόμη τα ηχεία από τα
οποία άκουγαν την ήχο της θείας λειτουργίας που
αναμεταδιδόταν μέσω τηλεφώνου. Οι αναμεταδόσεις
αυτές ήταν τακτικές ήδη από το 1949, μέχρι και
αυτή του 1983, όταν επιστρέφοντας από ένα του
ταξίδι στις Η.Π.Α., ο Πρωταπόστολος Χανς
Ουρβίλερ, μίλησε με μεγάλο ενθουσιασμό για τις
πρώτες αναμεταδόσεις με βίντεο.

Δεδομένου ότι όλα λειτουργούσαν σωστά και το
ενδιαφέρον, όλο και αύξανε, η τεχνική αυτή όφειλε
να γίνεται περισσότερο ευκίνητη. Στη συνέχεια
σχεδιάστηκε το πρώτο όχημα αναμετάδοσης, το
οποίο, ουσιαστικά, έγινε πραγματικότητα ως μια
«οικιακή κατασκευή». Το 1985, αυτό το τροχοφόρο
κέντρο ελέγχου πολλαπλασιάζει τις παρεμβάσεις
του γίνεται έτοιμο υπηρεσιακή για πρώτη φορά στο
Βάλντσχατ· στη συνέχεια, θα ταξιδέψει σε ολόκληρη

■ Photo : 1 Lutz Heinrich, 2-3 Bischoff Verlag Archiv, 4 Oliver Rütten

Ιστορικά: από τον ήχο στην εικόνα
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1|Το όχημα αναμετάδοσης τέταρτης γενεάς, μπροστά
από τον Εκδοτικό Οίκο Μπίσοφ, στην Φρανκφούρτη
(Γερμανία)
2| Τα οχήματα αναμετάδοσης δεύτερης γενεάς, στο
δρόμο της επιστροφής από την Βιέννη (Αυστρία,
1990).
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την Ευρώπη. Εκτός από την περιοχή εφαρμογής,
καλούνται να αυξηθούν και οι τόποι λήψης επίσης.
Αυτός ήταν ο ακριβής στόχος που τέθηκε δύο
χρόνια αργότερα από τον Πρωταπόστολο Ουρβίλερ.

ρική μετάδοση, ακριβώς στη στιγμή της τέλεσης της
Αγίας Κοινωνίας. Κατά την διάρκεια μιας άλλης
αναμετάδοσης από το Ζόφινγκε, η σύνδεση χάθηκε
προς στιγμή και η χορωδία, όφειλε να ερμηνεύσει
έναν άλλο μη προγραμματισμένο ύμνο, μέχρις ότου
ο δορυφόρος να είναι εκ νέου διαθέσιμος, κατά την
τρίτη στροφή.

Η θεία λειτουργία της Πεντηκοστής που τελέστηκε
στο Φέλμπαχ, το 1988 και κατά την διάρκεια της
οποίας ο διάδοχός του, Πρωταπόστολος Φερ,
ανέλαβε τα καθήκοντά του, αποτελεί ένα μετριοπαθές πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός
από τις 800 κοινότητες που ήταν συνδεδεμένες
ακουστικά, ορισμένες άλλες στα περίχωρα του
Φέλμπαχ είχαν συνδεθεί και με εικόνα σε βίντεο.

Από τότε έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος: περάσαμε
στις ψηφιακές συσκευές μετάδοσης και λήψης
(1997), αυξήσαμε την προσφορά με την χρήση του
διαδικτύου (2007) και θέσαμε σε λειτουργία τις
κάμερες υψηλής ευκρίνειας (2014). Αυξήθηκαν
επίσης οι τομείς παρέμβασης σε σημαντικές
εκδηλώσεις: περιπτώσεις υπήρξαν κυρίως κατά την
διάρκεια των Ημερών Ευρωπαϊκής Νεολαίας το έτος
2009, όπου υπήρχε ζωντανή αναμετάδοση όλων των
γεγονότων, ή ακόμη και η προσφορά ενός προγράμματος της τηλεόρασης, καθώς και κατά τη Διεθνή
Συνάθροιση του 2014, προβολές σε γιγαντοοθόνες
και εγγραφές σε ψηφιακούς δίσκους (DVD).

Η θεαματική ανακάλυψη: Σε διεθνή
κλίμακα, μέσω δορυφόρου
Το μεγάλο πέρασμα στη αναμετάδοση σε παγκόσμια
κλίμακα, όπως την γνωρίζει σήμερα η Εκκλησία,
πραγματοποιήθηκε μετά από ρητό αίτημα του νέου
προκαθήμενου της Εκκλησίας: περισσότεροι από
270 000 πιστοί σε 17 ευρωπαϊκές χώρες, παρακολούθησαν την βιντεομετάδοση της θείας λειτουργίας
της Πεντηκοστής, που μεταδόθηκε από την Βιέννη
(Αυστρία). Αυτή η πρώτη αναμετάδοση αποτέλεσε
την υλοποίηση ενός πραγματικού επιτεύγματος.

Εθελοντές με συνεχείς παρεμβάσεις

Διακοπή της μετάδοσης με συνοδεία χορωδίας

Η παγκόσμια προσέγγιση της Διεθνούς Εκκλησίας
δεν οφείλεται μονάχα στην τεχνολογία, αλλά κατά
πρώτον και επίσης στην ενεργό συμμετοχή πολλών
ανθρώπων και όχι στο τέλος, στους εθελοντές, οι
οποίοι, ήδη από τις πρώτες αναμεταδόσεις δεν υπολογίζουν πλέον τον ελεύθερο χρόνο τους, που τον
διαθέτουν στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Αυτοί είναι
οι εικονολήπτες, οι βοηθοί, οι τεχνικοί και οι επί τοπου ή στα κεντρικά της Φρανκφούρτης μεταφραστές,
που παρεμβαίνουν κατά την επέκταση ή την
μετατροπή του δικτύου υποδοχής και εκείνοι του
οχήματος αναμετάδοσης, που είναι νυκτοφύλακες
και προσέχουν το πολύτιμο όχημα, ή ακόμη και
εκείνοι που το οδηγούν και το χειρίζονται.

Δεν κυλούσαν τα πάντα χωρίς προβλήματα: Το 1996
για παράδειγμα, κατά την θεία λειτουργία της
Πεντηκοστής στο Ναϊρόμπι, ένας άλλος πομπός ήταν
συνδεδεμένος με το ίδιο δορυφορικό κανάλι που
ήταν δεσμευμένο από εμάς και διέκοψε την δορυφο-

3 | Ο Πρωταπόστολος Λέμπερ απαντά σε ερωτήσεις, στο
τηλεοπτικό στούντιο της Ημέρας Ευρωπαϊκής
Νεολαίας (2009)
4 | Κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας της
Πεντηκοστής 2015, αδελφοί και αδελφές,
μεταφράζουν το κήρυγμα σε 25 γλώσσες.

Δεν είναι μόνο το ότι έπρεπε να διαμορφωθεί ανάλογα το όχημα αναμετάδοσης, αλλά επίσης και σε
ένα διάστημα ελάχιστα μεγαλύτερο από ένα χρόνο
να δημιουργηθεί ένα τελείως καινούριο πεδίο λήψης:
επιλογή, δοκιμή και ανάπτυξη των κατάλληλων
συσκευών, εγκατάσταση κεραιών, καλώδια και
δέκτες, επιτόπου οργάνωση εθελοντών τεχνικών,
όλα αυτά για περίπου 830 κοινότητες! Και, παρ’
όλες αυτές τις δυσκολίες, αυτή η πρώτη μετάδοση
υπήρξε μια επιτυχία.

3

4

29

community 03/2015 ΝΕΑ

ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κάνουν καριέρα στην
υπηρεσία της Εκκλησίας

■ Photo : Oliver Rütten

Είναι σίγουρο ότι η Έδρα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας, δεν διαθέτει τη δομή ενός αληθινού κράτους, αλλά αποτελείται μάλλον από μια συμπαγή μονάδα παροχής υπηρεσιών.
Το περιοδικό μας community, μάς παρέχει μια επισκόπηση καθηκόντων και υπηρεσιών.

Επάνω αριστερά: Έριχ Σεν, ο διαχειριστής των έξι ομάδων παρόχων υπηρεσιών
Επάνω δεξιά: Οι συνεργάτες των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφόρησης, καθώς και της Γραμματείας.

Γιατί είναι μόνο απαραίτητη μια τέτοια υποδομή; Η
απάντηση είναι σαφής: Έχει ως καθήκον την
υποστήριξη του Πρωταποστόλου. Πρέπει να πούμε
ότι εκτός από την αποστολή της για την διεύθυνση
του ποιμαντικού έργου, είναι επίσης επιφορτισμένη
με την ευθύνη των οργανωτικών πηγών της διεθνούς
Εκκλησίας.

σιαστικά στα γερμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. Επιπλέον οργανώνει τα ποιμαντικά ταξίδια του,
προετοιμάζει τις συνελεύσεις των Αποστόλων Περιφερείας και είναι υπεύθυνη για την πληροφόρηση.
Η ομάδα παροχής Θεολογικών υπηρεσιών συμβουλεύει την Διεύθυνση της Εκκλησίας για τα ζητήματα
επιστημονικών θεμάτων και παρέχει τις γνώσεις της
στις διάφορες ομάδες εργασίας της Εκκλησίας. Έτσι
για παράδειγμα η ομάδα συνοδεύει την ανάπτυξη της
Κατήχησης, τα παιδαγωγικά έργα που προορίζονται
για παιδιά, νέους και ενηλίκους καθώς και για τον
οδηγό των θείων λειτουργιών. Ο οδηγός αυτός είναι
μια μηνιαία έκδοση προς χρήση από τα αξιώματα
της Νεοαποστολικής Εκκλησίας, αποτελώντας την
βάση για το κήρυγμα στις θείες λειτουργίες.

Για το σκοπό αυτό, ο Πρωταπόστολος συνεργάζεται
από τη μία πλευρά στενά με τους Αποστόλους
Περιφερείας και τους Αποστόλους του κόσμου· από
την άλλη πλευρά, προσφεύγει επίσης στις έξη
ομάδες παροχής υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Ζυρίχη (Ελβετία) και στην Φρανκφούρτη
(Γερμανία). Οι τρέχουσες υποθέσεις συντονισμού,
είναι ευθύνη του διαχειριστή που διευθύνει τις
υπηρεσίες. Με την ιδιότητά του ως μέλους μιας
συμβουλευτικής επιτροπής, είναι εξάλλου υπεύθυνος
για την οργάνωση του Εκδοτικού οίκου Μπίσοφ που
ανήκει στην Εκκλησία.

Οι υπηρεσίες που προορίζονται για έργα και προϊόντα
απασχολούνται σε ένα παρόμοιο τομέα, επάνω σε ένα
σχέδιο που αποκαλύπτει περισσότερο την οργάνωση
παρά το φόντο. Αποτελούν τη σύνδεση μεταξύ της
Διεύθυνσης της Εκκλησίας από την μία πλευρά και
των ομάδων εργασίας από την άλλη. Οι υπηρεσίες
αυτές αντικατοπτρίζουν την εργασία των ομάδων και
προετοιμάζουν τα αποτελέσματα για τους σκοπούς

Η γραμματειακή υποστήριξη διευκολύνει άμεσα το
καθήκον του Πρωταποστόλου. Απασχολείται με την
αλληλογραφία του Πρωταποστόλου, κυρίως με τους
Αποστόλους Περιφερείας και τους Αποστόλους, ου-
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της λήψης αποφάσεων και διασφαλίζουν επίσης την
διαθεσιμότητα των αντίστοιχων προϊόντων για την
διάθεσή τους σε υπηρεσία, σε παγκόσμια κλίμακα.

Ένας συναγωνισμός σε δύο Ηπείρους

■ Photo : ENA Canada

Η ομάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι
επιφορτισμένη για οικονομικά θέματα και Νομικές
υποθέσεις. Απασχολείται κυρίως με το συντονισμό
των χρηματοδοτικών ροών μεταξύ των εκκλησιαστικών περιφερειών ολόκληρου του κόσμου. Οι εύπορες περιφέρειες υποστηρίζουν τα πεδία δραστηριότητας που δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν με
ένα αυτόνομο τρόπο. Λαμβάνοντας παράλληλα υπ’
όψη τις διαφορετικές εθνικές ενδυμασίες και τις
κατευθυντήριες γραμμές της Εκκλησίας, οι
συνεργάτες της υπηρεσίας αυτής, βοηθούν επίσης
την ανάπτυξη των νομικών βάσεων που είναι
απαραίτητες για τις κατά τόπους Εκκλησίες.
Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες είναι συχνά στον
αέρα: το κύριο καθήκον τους συνίσταται στην εξασφάλιση των αναμεταδόσεων με εικόνα και ήχο, ουσιαστικά των θείων λειτουργιών. Για το σκοπό αυτό,
η ομάδα οργανώνει τις απαραίτητες ικανότητες των
δορυφόρων και του διαδικτύου, εκμεταλλεύεται ένα
όχημα αναμετάδοσης, συντονίζει τις παρεμβάσεις
των μεταφραστών και νοιάζεται, στην Ευρώπη, ένα
δίκτυο περίπου 1 600 σταθμών αναμετάδοσης.

Μια αθλητική ενδυμασία, πρόσωπα που μορφάζουν, μια δραματική μουσική: οι Απόστολοι Περιφερείας Μαρκ Βολ από τον Καναδά (αριστερά) και
Ανδρέας Άντερσεν από την Αυστραλία (δεξιά),
διπλασίασαν την φαντασία τους για το δικό τους
βίντεο κλιπ, με την ευκαιρία του Move-A-Thon. Ο
φιλικός αυτός συναγωνισμός έχει ως σκοπό τη
συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δωρεών
και την χρησιμοποίησή τους για φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Όσο για τις υπηρεσίες επικοινωνίας, αυτές
συλλέγουν, αξιοποιούν και διανέμουν τα νέα του
Νεοαποστολικού πλανήτη, κάτω από την ηγεσία του
εκπροσώπου της Νεοαποστολικής Εκκλησίας. Το
αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι κυρίως, οι
παρουσιάσεις της Νεοαποστολικής Εκκλησίας στο
διαδίκτυο, για παράδειγμα στο nac.today.

Κατά το πρώτο Move-A-Thon, τότε αποκλειστικά
στον Καναδά, είχαν συγκεντρωθεί 214 725
δολάρια και είχαν διανυθεί 10 000 χιλιόμετρα με τα
πόδια, με ποδήλατα και με κανό.

Η ομάδα καταλαμβάνει περίπου είκοσι δημοσιονομικές θέσεις. Το μισό προσωπικό εργάζεται στη
Ζυρίχη και στην Φρανκφούρτη, κοντά στον εκδοτικό
Οίκο· δεν είναι σπάνιο να αλλάζουν τακτικά τον τόπο
εργασίας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν κάνουν
μόνο καριέρα στην υπηρεσία της Εκκλησίας, αλλά
τίθενται επίσης εθελοντικά στην υπηρεσία της, με
την ιδιότητα των αδελφών υπηρεσίας, των
υπευθύνων αρμοδιοτήτων ή των βοηθών εθελοντών.

Οι δωρεές του Move-A-Thon για το έτος 2015 θα
προσφερθούν σε ανθρώπους που χάνουν την
κατοικία τους, μια εμπειρία που κάθε χρόνο έχουν
περίπου 230.000 Καναδοί. Σε όλη τη χώρα, η
Νεοαποστολική Εκκλησία υποστηρίζει κυρίως,
συσσίτια, παροχή καταφυγίων και ανάπτυξη
ιατρικών πρωτοβουλιών. Στην Αυστραλία, οι δωρεές
του Move-A-Thon θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για
την δημιουργία μιας οργάνωσης βοήθειας ειδικά για
την Εκκλησία.
«Πολλοί είναι οι πιστοί που
επιθυμούν η Εκκλησία να διαθέτει ένα τέτοιο ταμείο
αρωγής για θύματα φυσικών καταστροφών», εξηγεί
ο Απόστολος Περιφερείας Άντερσεν.

Κάτω: Η διοικητική έδρα της Εκκλησίας στη Ζυρίχη (Ελβετία). Αυτό το
τετραώροφο κτίριο περιλαμβάνει κυρίως ένα κέντρο συσκέψεων και
συνεδρίων (φαίνεται στα δεξιά, σε πρώτο πλάνο).

Στην Αυστραλία, το Move-A-Thon άρχισε στις 24
Οκτωβρίου, δηλαδή στην αρχή της άνοιξης. Όσο για
το βόρειο ημισφαίριο, το Move-A-Thon των
Καναδών, ολοκληρώθηκε στις 6 του περασμένου
Ιουνίου.
Πάμε, πάμε, πάμε! Το φθινόπωρο θα γνωρίζουμε
ποιο από τα δύο Move-A-Thon θα είναι το πιο
διάσημο, αυτό του βόρειου ημισφαιρίου ή εκείνο του
νότιου. Ο νικητής Απόστολος Περιφερείας ξέρει ήδη
από τώρα τι τον περιμένει: Για μια ολόκληρη
εβδομάδα θα οφείλει να φορά την φανέλα του
νικητή.
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Επίσκεψη του Αποστόλου
Περιφερείας Κομπερστάιν.
Τα τελευταία χρόνια, έγινε πλέον παράδοση, ο Σεπτέμβριος να είναι ένας πολύ
σημαντικός μήνας για τις κοινότητες της Ελλάδας και αυτό επειδή τον μήνα αυτό,
μας επισκέπτεται ο Απόστολος Περιφερείας Μπερντ Κομπερστάιν. Εφέτος
η χαρά ήταν διπλή, καθώς τον συνόδευε ο επίσκοπός μας, Αράμικ Φεστζιάν.
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ερχόμενοι από την Τουρκία, όπου
υπηρέτησαν τα αδέλφια μας στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη, έφτασαν στην Θεσσαλονίκη, ο Απόστολος
Περιφερείας Μπερντ Κομπερστάιν, μαζί με τον επίσκοπό μας
Αράμικ Φεστζιάν, όπου και είχαν συναντήσεις με τα αδέλφια
μας, καθώς και με τους αδελφούς υπηρεσίας, ενώ την Παρασκευή το πρωί, τελέστηκε μια εορταστική θεία λειτουργία.
Το Σάββατο 5 του μήνα το μεσημέρι, αναχώρησαν για την
Αθήνα, όπου το ίδιο απόβραδο είχαν μια όμορφη συνάντηση
με τα αδέλφια και τους αδελφούς υπηρεσίας της Αθήνας στην
φιλόξενη αυλή της αδελφής μας Μπρουνχίλντε Στεκ. Μας

δόθηκε για μια ακόμη φορά η ευκαιρία για ανταλλαγές απόψεων και όμορφες συζητήσεις. Την Κυριακή το πρωί, στην
όμορφη και γεμάτη ευλογία και χάρη θεία λειτουργία που
ζήσαμε, ο Πρωταπόστολός μας, υπηρέτησε με τον λόγο από
Γαλάτες 5:1, που τον ανέλυσε σε βάθος και έδωσε σε όλους
μας την ευκαιρία να νοιώσουμε μέσα μας ηρεμία και γαλήνη,
που τόσο έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, οι απεσταλμένοι του
Κυρίου έφυγαν βιαστικά για το Ηράκλειο της Κρήτης όπου
και τέλεσαν μια ακόμη θεία λειτουργία στην εκεί κοινότητά
μας, στις 18:00 μ.μ. Ακολούθησε δείπνο με τα αδέλφια και
τους αδελφούς υπηρεσίας. Την Δευτέρα, είχαν συνάντηση
και συνεργασία με τον Ευαγγελιστή μας περιφερείας Κάρλε
Μπίκερ και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί, αναχώρησαν
για τους τόπους τους. Άλλη μια όμορφη εμπειρία έφτασε στο
τέλος της αφήνοντάς μας όμορφες εντυπώσεις, αλλά και μια
μικρή δυσαρέσκεια, αφού ο Απόστολος Περιφερείας μας
πληροφόρησε ότι δεν θα μας επισκεφτεί το 2016, αλλά η
επίσκεψή του θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2017. Το
δεχόμαστε όμως, επειδή γνωρίζουμε το πόσο δύσκολο είναι
το πρόγραμμά του, καθώς έχει να φροντίσει αδέλφια σχεδόν
Λ.Δ.
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επάνω και κάτω αριστερά: Μετά την θεία
λειτουργία. Κοινότητα της Αθήνας.
Κάτω δεξιά: Ο Πρωταπόστολος με παιδιά.

Ακολουθούν
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24.10.2015
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28.10.2015
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15.11.2015
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28.11.2015
29.11.2015
06.12.2015
13.12.2015
20.12.2015

Στρασβούργο (Γαλλία)
Γιοχάνεσμπουργκ (Ν. Αφρική)
Ζοφίνγκ (Ελβετία)
Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη)
Μπουένος Άιρες (Αργεντινή)
Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία)
Φορταλέτσα (Βραζιλία)
Ζβικάου (Γερμανία)
Πνομ Πενχ (Καμπότζη)
Ρώμη (Ιταλία)
Μιλάνο-Κέντρο (Ιταλία)
Γκάστροβ (Γερμανία)
Νότιο Έισλεμπεν (Ν. Αφρική)
Αστάνα (Καζακστάν)

