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Ενθουσιασμός
για τον Ιησού
Χριστό
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
Το Ευαγγέλιο συνοψίζει το έργο σωτηρίας του Θεού
στην γέννηση του Ιησού, στον θάνατό του επάνω
στο σταυρό, την Ανάστασή του και την επιστροφή
του. Η πίστη στον Ιησού Χριστό και η αναγέννηση
με νερό και Πνεύμα είναι ο δρόμος προς τη διαρκή
κοινωνία με τον Θεό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτό
είναι το χαρμόσυνο μήνυμα.

Κάποιες φορές, όλα αυτά απαιτούν λίγο
περισσότερο χρόνο, να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και
να προσπαθούμε. Αλλά, σας παρακαλώ, συμβάλλετε
στην μετάδοση αυτής της φωτιάς. Χρησιμοποιείστε
τον απαραίτητο χρόνο για να μεταδώσετε αυτή την
φωτιά στα παιδιά, στον πλησίον σας.

Αυτό το Ευαγγέλιο, θέλουμε να το μεταδώσουμε
στα παιδιά μας και στον πλησίον μας. Ναι, είμαστε
απεσταλμένοι και εκλεγμένοι ως χριστιανοί για να
μεταδίδουμε αυτή την φωτιά. Αυτό καθίσταται
δυνατόν, αποκλειστικά αν η φωτιά για τον Ιησού
Χριστό καίει επίσης και σε μας. Πρέπει να
εξαπλώνεται από την μια καρδιά στην άλλη,
διαφορετικά δεν θα λειτουργεί. – Πώς είναι δυνατόν
αυτό, συγκεκριμένα;

Η αγάπη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους μας
ενθουσιάζει! Ενθουσιάζουμε επίσης τα παιδιά μας
και τον πλησίον μας για την αγάπη του Θεού!

Κατ’ αρχή οφείλουμε εμείς οι ίδιοι να ενδιαφερόμαστε ακόμη περισσότερο για τον Ευαγγέλιο. Η
ενέργεια αυτή καθιστά την αγάπη του Θεού προς
εμάς, τους ανθρώπους, πιο κατανοητή και πιο
μεγάλη.

Λάβετε, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, τους
εγκάρδιους χαιρετισμούς μου και την ευλογία του
Θεού μέσα στην προώθηση του Ιησού Χριστού.

Οφείλουμε να μιλάμε για το Ευαγγέλιο με τα παιδιά
μας και με τον πλησίον μας. Τότε θα ανακαλύπτουν
τον Θεό, τις εμπειρίες μας και το μεγαλειώδες
μέλλον μας.
Ζαν Λυκ Σνάιντερ

Οφείλουμε να προσευχόμαστε μαζί με τα παιδιά μας
και μαζί με τον πλησίον μας. Μέσα στην προσευχή,
θα βιώνουμε την εμπειρία της παρουσίας του Θεού.
Ο Θεός ακούει και ο Θεός απαντά.
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Βαδίζοντας στο νερό
μαζί με τον Ιησού

■ Photo : ÉNA Afrique du Sud
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Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι κάτι το πολύ
ξεχωριστό να είμαι εδώ και να ζω αυτή την θεία
λειτουργία, σ’ αυτό τον μεγάλο και θαυμάσιο κύκλο.
Συνειδητοποιώ το γεγονός ότι δεν μπορείτε να με
δείτε. Ακόμη και στις οθόνες, δεν βλέπετε παρά ένα
σκοτεινό σημείο, εάν είστε μακριά, και δεν θα με
αναγνωρίζετε. Είμαστε πολύ απλά, πολύ μακριά ο
ένας απ’ τον άλλον.
Πρόκειται για μια όμορφη εικόνα. Δείχνει το πως
νοιώθω αυτό το πρωί. Όταν σας βλέπω, όταν
σκέπτομαι την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας,
αισθάνομαι τόσο μικρός και συνειδητοποιώ το γεγονός ότι δεν είμαι παρά ένα μικρό όργανο στα χέρια
του Θεού. Και θέλω να παραμείνω τόσο μικρός.
Αλλά είναι επιθυμία μας και πεποίθησή μας ότι ο
Ιησούς Χριστός βρίσκεται στο επίκεντρό μας. Και
όλοι μπορούν να βιώσουν αυτή την εμπειρία: Ο
Ιησούς δεν είναι μακριά μου, είναι ακριβώς στο
πλευρό μου. Και, παρόλο που σήμερα είμαστε εδώ
πολλές χιλιάδες, ο Ιησούς είναι πολύ κοντά σε μας
και είναι ακριβώς δίπλα μας.

Ματθαίος 14 : 29

« Και εκείνος είπε: Έλα!
Και αφού ο Πέτρος
κατέβηκε από το πλοίο,
περπάτησε επάνω στα
νερά, για νάρθει στον
Ιησού. »
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λασσα όταν ξέσπασε μια καταιγίδα. Ο άνεμος ήταν
βίαιος και το σκάφος χτυπιόταν από τα κύματα.
Ξαφνικά είδα κάποιον που περπατούσε επάνω στο
νερό. Φοβήθηκαν πραγματικά. Τι συνέβαινε; Ο
Ιησούς τους είπε αμέσως: «Ησυχάστε, εγώ είμαι· μη
φοβάστε!» Τότε ο Πέτρος του απάντησε: «Κύριε, αν
είσαι εσύ, διάταξέ με να έλθω κοντά σου επάνω στο
νερό». Και ακολουθεί ο σημερινός μας λόγος από
την Αγία Γραφή: «Και εκείνος είπε: Έλα! Και αφού
ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο, περπάτησε επάνω
στα νερά, για νάρθει στον Ιησού».

Ξέρετε, όταν ο Ιησούς έφτασε στην Ιεριχώ, τον
περίμενε ένα μεγάλο πλήθος. Υπήρχε εκεί επίσης
ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος. Ήθελε να
δει τον Κύριο, αλλά ήταν μικρόσωμος. Δεν άρεσε
στους συγχρόνους του. Δεν ήταν πολύ ειλικρινής.
Κανείς δεν του έδινε σημασία. Ωστόσο, όταν ο
Ιησούς έφτασε στην πόλη, είδε τον άνθρωπο αυτόν.
Ήξερε ότι ο Ζακχαίος ήταν περιφρονημένος από
τους άλλους. Αλλά ο Ιησούς πήγε κοντά του, στο
σπίτι του.
Στην μικρή λίμνη Βηθεσδά με τις πέντε στοές
βρισκόταν ένας άνθρωπος που ήταν κατάκοιτος εδώ
και 38 χρόνια περιμένοντας. Κανείς δεν ασχολούταν
μαζί του. Όλοι τον αγνοούσαν. Ο Ιησούς είδε
ακριβώς αυτό τον άνθρωπο, τον ξεχασμένο και τον
θεράπευσε.

Αυτή είναι μια όμορφη εικόνα για τη σωτηρία μας.
Ο Ιησούς μας απευθύνει αυτό το κάλεσμα: «Έλα!»
Μετά την πτώση στην αμαρτία, ο Θεός απευθύνει
αυτό το κάλεσμα στους ανθρώπους, σε όλους τους
ανθρώπους: «Σε παρακαλώ έλα κοντά σε μένα.
Θέλω να σε οδηγήσω στην αιώνια κοινωνία μαζί
μου». Αυτό είναι το κάλεσμα που ο Θεός απευθύνει
στην ανθρωπότητα: Έλα σε παρακαλώ! Δεν είναι
ένα καθολικό κάλεσμα, αλλά μια προσωπική κλήση.
Ο Θεός καλεί τον κάθε άνθρωπο προσωπικά: «Σε
παρακαλώ, έλα κοντά μου». Το κάλεσμα αυτό
απευθύνεται επίσης και σε εμάς: Αδελφέ, αδελφή,
έλα κοντά στον Ιησού. Θέλει να σε οδηγήσει και να
με οδηγήσει στην αιώνια κοινωνία μαζί του.

Μια μέρα, που παρατηρούσε τους ανθρώπους που
έφερναν την προσφορά τους στο ναό, ο Ιησούς είδε
μια φτωχή χήρα που έδινε την προσφορά της
βάζοντας δύο μικρά νομίσματα στο κουτί των
προσφορών. Για όλους όσους ήσαν παρόντες, η
προσφορά της δεν είχε καμία αξία, ήταν ασήμαντη.
Αντίθετα, ο Ιησούς την είδε και είπε στους άλλους
το πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο μικρός οβολός της
φτωχής χήρας.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ίσως μερικοί από
εσάς έχετε την αίσθηση: «Δεν αποτελώ
πραγματικά μέλος της κοινότητας.
Εάν θέλεις να έλθεις προς τον Ιησού,
Αισθάνομαι απορριπτέος, ότι δεν με
εκτιμούν.» Ο Ιησούς σε βλέπει. Θέλει
οφείλεις να ακολουθείς το παράδειγμά
να έλθει σε σένα και να σε ευλογήσει.
Άλλοι ίσως σκέπτονται: «Κανείς δεν με
του και να κάνεις – και αυτό είναι το
σκέπτεται. Ούτε καν με διακρίνουν. Ζήτησα βοήθεια αλλά δεν συνέβη τίποτα.»
καθοριστικό – αυτά που έκανε.
Σας το λέω: δεν είστε ξεχασμένοι. Ο
Ιησούς θα έλθει για να σας βοηθήσει.
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,
ίσως έχετε την αίσθηση: «Αχ, η συνεισφορά μου στους κόλπους του έργου
του Θεού είναι ασήμαντη. Δεν φαίνεται
καν. Κανείς δεν λέει ευχαριστώ. Αυτό
που κάνω δεν έχει καμία σημασία ».
Ο Ιησούς βλέπει κάθε υπηρεσία και κάθε θυσία. Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος μας λέει: μην ανησυχείς. Βλέπω τι
έκανες για μένα και θα σε ευλογήσω γι’
αυτό. Παρόλο που είμαστε πολυάριθμοι
αυτό το πρωί, μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι ότι ο Ιησούς γνωρίζει τον
καθένα από εμάς προσωπικά. Ο Ιησούς
επιθυμεί να ευλογήσει τον καθένα
προσωπικά με ένα τελείως ιδιαίτερο
τρόπο.
Σας διάβασα ένα στίχο από την γνωστή
ιστορία των μαθητών που ήταν στην θά-
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40 000 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο στάδιο του
Κέιπ Τάουν για να ζήσουν συναυλίες, συνέδρια και μια
θεία λειτουργία.

Σήμερα, ο Ιησούς μας καλεί: Έλα, θέλω να είμαι σε
κοινωνία μαζί σου, εδώ και τώρα. Ή για να το
εκφράσω με λέξεις από το σημερινό σύνθημα:
«Έλα, θέλω να ζω και να κινούμαι μέσα σου. Άφησέ
με να αποτελώ μέρος της ζωής σου. Μοιράσου μαζί
μου τις σκέψεις και τη ζωή σου. Προσέγγισέ με!».

έργα. Δεν είναι αρκετό να προσευχόμαστε ή να προσφέρουμε. Εάν θέλεις να έλθεις κοντά στον Ιησού,
οφείλεις να ακολουθείς το παράδειγμά του και – αυτό
είναι το καθοριστικό – να κάνεις αυτό που κάνει.
Ξέρω, από ανθρώπινη άποψη, αυτό δεν είναι δυνατόν. Αλλά ο Πέτρος ήξερε: Αν ο Ιησούς με διατάζει,
θα το μπορέσω. Τι σημαίνει να κάνω αυτό που κάνει
ο Ιησούς και να ακολουθώ το παράδειγμά του; Κατά
την διάρκεια της παρουσίας του εδώ στη γη, ο
Ιησούς είχε μόνο ένα στόχο: ήθελε να επιστρέψει
κοντά στον Πατέρα του. Όλα τα υπόλοιπα ήταν
δευτερεύοντα γι’ αυτόν. Ήθελε να εκπληρώσει την
αποστολή του και να επιστρέψει κοντά στον Πατέρα
του. Αυτή ήταν η απόλυτη προτεραιότητά του.

Το κάλεσμα αυτό δεν προέρχεται από καμία
οργάνωση, ούτε καν από τους γονείς σας. Είναι ο
ίδιος ο Ιησούς Χριστός που σας καλεί: πολύ
συγκεκριμένα, εσένα, εσένα κι εσένα. Έλα! Θέλω να
εισέλθεις στην βασιλεία μου. Έλα, θέλω να ζήσω
μαζί σου. Και το τρίτο κάλεσμα: Έλα, σε χρειάζομαι!
Έλα να με υπηρετήσεις! Αυτό το κάλεσμα του Ιησού
απευθύνεται στον καθένα από εμάς.
Το κάλεσμα αυτό απευθύνθηκε επίσης και στον
Πέτρο, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Ο Πέτρος όφειλε
να κάνει κάτι που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο,
έπρεπε να περπατήσει επάνω στο νερό. Από
ανθρώπινη άποψη, είναι παράλογο, αδύνατο. Αλλά
ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: Έλα! Ο Πέτρος όφειλε να
κάνει αυτό που του έλεγε ο Ιησούς, όφειλε να
ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Εάν θέλουμε να έλθουμε κοντά στον Ιησού, οφείλουμε να θέσουμε προτεραιότητες. Προτεραιότητα
για εμάς είναι να εισέλθουμε στην βασιλεία του
Θεού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Αυτός
είναι ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε.
Ο Ιησούς ήταν υπάκουος. Ότι και αν μπορούσε να
συμβεί, εκπλήρωσε το θέλημα του Πατέρα του, σε
κάθε περίπτωση και σε κάθε κατάσταση. Τίποτα και
κανείς δεν μπορούσε να τον εμποδίσει να κάνει αυτό
που ο Θεός απαιτούσε από εκείνον. Ακολουθούμε το
παράδειγμα του Ιησού σημαίνει υπακοή στον Θεό,
ότι και αν συμβαίνει, σε κάθε κατάσταση και χωρίς
εξαίρεση. Σεβόμαστε τις Εντολές του Θεού. Δεν
υπάρχουν αντιρρήσεις, κανένας συμβιβασμός, –
αυτό είναι το θέλημα του Θεού,. Το εκπληρώνω.
Και αυτό είναι το πάν!

Αδελφέ και αδελφή, αυτό είναι που είναι καθοριστικό
για μας. Αν θέλουμε να απαντήσουμε στο κάλεσμα
του Ιησού για να έλθουμε κοντά του, υπάρχει μόνο
ένας δρόμος: Οφείλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιησού, οφείλουμε να κάνουμε αυτό που
επιθυμεί ο Ιησούς, οφείλουμε να κάνουμε αυτό που
λέει ο Ιησούς! Δεν αρκεί να πιστεύουμε και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Δεν αρκεί να κάνουμε καλά
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γι’ αυτό. Ανέλαβε τον κίνδυνο, βγήκε από το πλοίο
για να περπατήσει επάνω στο νερό. Ξέρουμε ότι ο
Πέτρος ήταν καλός κολυμβητής. Το καταδεικνύει
μια άλλη ιστορία. Στις καιρικές συνθήκες αυτές
όμως, με τον άνεμο και τα κύματα, ήταν επικίνδυνο.
Το ήξερε. Ο κίνδυνος να πνιγεί ήταν μεγάλος, αλλά
παρ’ όλα αυτά, ανέλαβε αυτό τον κίνδυνο και τον
αντιμετώπισε.

Η αγάπη μας για τον Κύριο
είναι αυτό που μας παρακινεί

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, το γεγονός ότι
ακολουθούμε τον Χριστό, έχει ορισμένες συνέπειες.
Πολλοί διστάζουν να ακολουθήσουν τον Ιησού και
το παράδειγμά του, να υπακούν στο νόμο του, να
συγχωρούν και να αγαπούν, επειδή αυτά έχουν συνέπειες. Όποιος υπακούει στον Χριστό και τον ακολουθεί, μερικές φορές απολαμβάνει λιγότερο τη ζωή
του. Οφείλει να είναι ικανοποιημένος με πολύ λιγότερα. Όποιος σέβεται πάντα το νόμο, έχει λιγότερα
χρήματα, διασκεδάζει λιγότερο στη ζωή του, έχει
λιγότερη δόξα και λιγότερες επιτυχίες. Εάν θέλουμε
να παραμένουμε κοντά στον Ιησού και να ζούμε σ’
αυτόν, διατρέχουμε τον κίνδυνο να λαμβάνουμε
λιγότερα από τους άλλους. Αναλαμβάνουμε όμως
αυτό τον κίνδυνο, εξ αιτίας του Ιησού.

να τον υπακούμε
Ο Ιησούς ήταν γεμάτος αγάπη και αγαπούσε τους
ανθρώπους, όπως και αν ήταν αυτοί. Ακολουθούμε
το παράδειγμα του Ιησού σημαίνει ότι η αγάπη είναι
η απόλυτη προτεραιότητα. Θέλουμε να αγαπάμε τον
καθένα ιδιαίτερα. Ο Ιησούς ήταν διατεθειμένος να
συγχωρεί. Συγχώρησε ακόμη και τους εχθρούς του.
Και εμείς θέλουμε να ακολουθούμε το παράδειγμά
του. Σίγουρα, αυτό περιλαμβάνει αγώνες, δεν είναι
εύκολο. Ωστόσο, φιλοδοξούμε να τους συγχωρούμε
όλους, ακόμη και τους εχθρούς μας.
Ακόμη μια φορά, αυτό μοιάζει ανθρώπινα αδύνατο.
Παρ’ όλα αυτά, με την βοήθεια του Θεού και επειδή
ο Ιησούς το απαιτεί από εμάς και επειδή μας δίνει
επίσης τις δυνάμεις γι’ αυτό, είμαστε σε θέση να το
κάνουμε. Εμπιστέψου τον! Δεν απαιτεί από σένα
τίποτα που δεν μπορείς να το εκπληρώσεις. Αν σου
ζητήσει να κάνεις κάτι, θα σε βοηθήσει γι’ αυτό.
Αλλά θα πρέπει να το θέλεις!

Τώρα κάποιος θα μπορούσε να πει: «Ναι, αλλά είναι
επικίνδυνο. Μας διδάσκουν πάντα: Πρέπει να συγχωρούμε· να μην αντιδρούμε στην βία με βία, αλλά με
τη συγχώρηση. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος να θεωρηθούμε αδύναμοι». Ναι, έτσι είναι
στον ανόητο κόσμο που ζούμε. Όποιος θέλει να
συγχωρεί θεωρείται αδύναμος, όπως κάποιος που δεν
έχει κάποια άλλη λύση, που δεν μπορεί να εκδικηθεί
ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τότε συγχωρεί.

Όπως είπα ήταν επικίνδυνο. Και θαυμάζω τον Πέτρο
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Ο Απόστολος Περιφερείας
Μάικλ Ντέπνερ (Λ.Δ.
Δυτικού Κονγκό)

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Ο Απόστολος Περιφερείας
Ρούντιγκερ Κράουζε
(Βορειοανατολική Γερμανία)

Ο Απόστολος Περιφερείας
Τσίτσι Τσισεκέντι (Λ.Δ.
Νοτιοανατολικού Κονγκό)

Για τον κόσμο, το γεγονός της συγχώρησης είναι
ένα σημάδι αδυναμίας. Και μερικές φορές, θεωρούμαστε αδύναμοι, επειδή θέλουμε να συγχωρούμε.
Αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο να ακολουθούμε το
παράδειγμα του Ιησού.

Ο Απόστολος Περιφερείας
Τζον Λ. Κρίελ
(Νότια Αφρική)

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν σεβόμαστε τις
εντολές του Κυρίου, αν είμαστε πιστοί στον Χριστό,
δεν το κάνουμε για να καταδείξουμε στους άλλους
ότι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν επιδιώκουμε
να είμαστε καλύτεροι χριστιανοί από τους άλλους.
Δεν ψάχνουμε να εντυπωσιάσουμε κανένα. Το
κίνητρό μας είναι διαφορετικό. Επειδή όλοι ξέρουμε
ότι δεν θα επιτύχουμε, επειδή είμαστε πολύ
αδύναμοι γι’ αυτό. Είναι αδύνατον.

Τότε κάποιοι σίγουρα θα πουν: «Καλά, δεν πετυχαίνω πάντα να είμαι υπάκουος, να αγαπώ όλο τον
κόσμο, να είμαι πάντα πιστός και να τους συγχωρώ
όλους. Και αν στο τέλος αποτύχω, θα έχω χάσει τα
πάντα. Όχι μόνο δεν θα εισέλθω στην βασιλεία του
Θεού, αλλά θα έχω και μειονεκτήματα σε όλη την
διάρκεια της ζωής μου εδώ στη γη. Θα είμαι ο
ηττημένος». Αυτός όμως είναι ο κίνδυνος που θα
πρέπει να διατρέξουμε.

Είναι η αγάπη μας για τον Κύριο που μας παρακινεί
να τον υπακούμε. Είναι επειδή αγαπάμε τον Ιησού
Χριστό που κάνουμε αυτό που επιθυμεί. Είναι
επειδή αγαπάμε τον Θεό και θέλουμε να είμαστε σε
κοινωνία μαζί του που είμαστε υπάκουοι και
προσαρμόζουμε τη ζωή μας στο Ευαγγέλιο. Αυτό
είναι το κίνητρό μας. Και από τη στιγμή που είναι
έτσι, ο Ιησούς θα μας βοηθήσει να εκπληρώνουμε
αυτό που φαίνεται αδύνατο. Αν θέλουμε να είμαστε
καλύτεροι από τους άλλους, ή αν ψάχνουμε να τους
εντυπωσιάσουμε, δεν θα πετύχουμε. Αντίθετα, αν το
κίνητρό μας είναι, αν η επιθυμία μας είναι να
έλθουμε κοντά στον Ιησού και να είμαστε σε
κοινωνία μαζί του, ο Θεός θα έλθει να μας βοηθήσει.
Αυτό για τους ανθρώπους είναι ακατόρθωτο.
Ωστόσο μαζί με τον Ιησού καθίσταται δυνατό.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, γι’ ακόμη μια φορά,
θέλουμε να αναλάβουμε τον κίνδυνο και να ακολουθήσουμε τον Ιησού. Το εύχομαι για όλους μας. Δεν
θα το μετανιώσεις επειδή ο Ιησούς είναι πιστός. Θα
σε βοηθήσει. Θα σε ευλογήσει και θα σε οδηγήσει
στην βασιλεία του. Και εκεί θα συμμετέχεις στη δόξα
του. Θα βασιλεύεις μαζί του. Γι’ αυτό και αξίζει τον
κόπο να παραμένουμε πιστοί στον Ιησού. Σε παρακαλώ, ανάλαβε τον κίνδυνο, δεν θα το μετανιώσεις.
Ο Πέτρος ανέλαβε τον κίνδυνο. Εξήλθε από το πλοίο
και αυτό λειτούργησε. Ήταν ένα θαύμα. Πέτυχε να
περπατήσει επάνω στο νερό όπως ο Ιησούς! Γιατί;
Επειδή το κίνητρό του ήταν καλό. Δεν είπε στους
άλλους, μέσα στο πλοίο: «Κοιτάξτε με, θα σας δείξω
κάτι μεγαλειώδες». Δεν περπάτησε επάνω στο νερό
για να εντυπωσιάσει τους άλλους. Δεν ήθελε να το
δείξει έτσι στους άλλους: Είμαι καλύτερος από εσάς.
Δεν είχε καθόλου τέτοιες σκέψεις. Μόνη του σκέψη
ήταν: Θέλω να πάω κοντά στον Ιησού. Αυτό ήταν το
κίνητρό του. Λίγο τον ένοιαζε τι σκέπτονταν οι
άλλοι γι’ αυτόν. Δεν ήταν σημαντικό γι’ αυτόν ότι
μπορούσε να κάνει κάτι απίθανο. Μόνη του
επιθυμία ήτα: Θέλω να πάω κοντά στον Ιησού και
γι’ αυτό θα κάνω αυτό που λέει.

Ξέρετε πως τελειώνει η ιστορία του Πέτρου. Βγήκε
από το πλοίο, περπάτησε επάνω στο νερό, κατόπιν,
ξαφνικά – για κάποιο λόγο που δεν ξέρω –, κοίταξε
το νερό, είδα τα κύματα και φοβήθηκε. Άρχισε να
βυθίζεται. Ήταν στα πρόθυρα του θανάτου. Την
τελευταία στιγμή κραύγασε: «Κύριε, σώσε με!»
Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον άρπαξε
και του είπε: «Ολιγόπιστε άνθρωπε, γιατί
αμφιβάλλεις;»
Η ιστορία αυτή είναι ενδιαφέρουσα από την άποψη
του Ιησού. Γι’ αυτόν, ο άνεμος και τα κύματα πιθανόν δεν θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον Πέτρο να
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
Αδελφοί και αδελφές, ίσως
υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ
μας μια αδελφή ή ένας αδελφός που λέει: «Ποτέ δεν θα
φτάσω εκεί. Δεν είμαι αρκετά
καλός, ούτε αρκετά πιστός».
Μπορείς να φτάσεις. Μίλησε
με τον Ιησού και πες του:
«Θέλω να φτάσω εκεί. Θέλω
να παραμείνω πιστός. Φιλοδοξώ να έχω κοινωνία μαζί σου.
Σε παρακαλώ, βοήθησέ με».
Και ο Ιησούς θα το κάνει. Θα
ενισχύσει την πίστη σου.
Ωστόσο, θα πρέπει να έχεις
αυτή την επιθυμία μέσα στην
καρδιά σου, όπως ο Ιησούς
που ήθελε να επιστρέψει
κοντά στον Πατέρα του.
Όλοι εκείνοι που επιθυμούν
πραγματικά να εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού
και είναι διατεθειμένοι να ακολουθούν τον Ιησού,
θα λάβουν τις δυνάμεις και την χάρη που
χρειάζονται για να φτάσουν στο σκοπό τους.
Εμπιστευθείτε τον Ιησού.

έλθει προς αυτόν. Το μόνο πρόβλημα ήταν η
αμφιβολία και η έλλειψη πίστης του Πέτρου. Η
δυσκολία σε αυτή την ιστορία δεν οφειλόταν στην
τρικυμισμένη θάλασσα, ούτε στον άνεμο, αλλά στην
έλλειψη πίστης.

Ακούστε το κάλεσμά του. Ο ίδιος σας προτρέπει:
«Έλα!» Απαντήστε σε αυτό το κάλεσμα και κάντε
αυτό που κάνει ο Ιησούς. Ζήστε σ’ αυτόν και
μετακινηθείτε σ’ αυτόν. Ακόμη κι αν αυτό σας
φαίνεται αδύνατο, θα το πετύχετε. Αν η αγάπη για
τον Ιησού Χριστό είναι το κίνητρό σας, ο Ιησούς θα
σας χορηγήσει τις δυνάμεις που χρειάζεστε για να
εισέλθετε στην βασιλεία του. Και ήδη από εδώ θα
είστε σε κοινωνία μαζί του – και όχι μόνον όταν θα
είμαστε στον ουρανό. Εδώ και τώρα θα βιώσετε
μέχρι ποιο σημείο είναι θαυμάσιο να ζούμε μαζί με
τον Ιησού και να μετακινιόμαστε σε αυτόν. Αμήν.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι βέβαιο, έχουμε
πόνους και ανησυχίες. Οφείλουμε επίσης να προσφέρουμε θυσίες και μερικές φορές χάνουμε ορισμένα πράγματα εξ αιτίας της πίστης μας, της πιστότητάς μας στον Ιησού Χριστό. Ωστόσο, τα δεινά αυτά δεν είναι επικίνδυνα για μας. Δεν μπορούν να μας
εμποδίσουν να εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού.
Ο κίνδυνος δεν έρχεται απ’ έξω, είναι εσωτερικός.
Είναι επικίνδυνη η εξασθένηση της πίστης μας.
Όταν δεν εμπιστευόμαστε πλέον τον Ιησού και
διαπιστώνουμε ότι αυτό που μας ζητεί είναι αδύνατο
για μας, τότε αυτό καθίσταται επικίνδυνο. Όταν η
πίστη μας εξασθενεί, δεν πιστεύουμε πλέον στην
υπόσχεση του Ιησού και αναρωτιόμαστε: αξίζει
ακόμη πραγματικά τον κόπο; Θέλουμε να
παραιτηθούμε από αυτό και από εκείνο; Θα λάβουμε
πραγματικά μια αποζημίωση στην βασιλεία του
Θεού, αν εμπιστευόμαστε τον Κύριο και την
υπόσχεσή του; Τότε γινόμαστε αδύναμοι. Παρ’ όλα
αυτά θέλουμε να παραμένουμε ισχυροί στην πίστη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Χωρίς δισταγμούς, ακολουθούμε το δρόμο
της μίμησης, που μας οδηγεί προς τον Κύριο.
Η μίμησή μας είναι μια απάντηση στο
κάλεσμα του Κυρίου. Είμαστε διατεθειμένοι
να προσφέρουμε θυσίες επειδή αγαπάμε τον
Θεό και τον εμπιστευόμαστε. Σε αντάλλαγμα,
ο Θεός μας καθιστά ικανούς να παραμείνουμε πιστοί μέχρι το στόχο μας.

Βέβαια, συμβαίνει πότε, πότε – να είστε βέβαιοι ότι
συμβαίνει και σε μένα επίσης – να καταρρέουμε με
ένα μόνο χτύπημα, να αποδυναμωνόμαστε και να
πέφτουμε στην αμαρτία, χωρίς να κάνουμε αυτό που
μας ζητεί ο Ιησούς. Τότε αναγνωρίζουμε το πόσο
αδύναμοι είμαστε. Και κάποιες φορές, αποθαρρυνόμαστε επίσης και λέμε: «Ωχ, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν
πρόκειται να τα καταφέρω με κανένα τρόπο».
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Φωτογραφία: Jessica Krämer
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Οικοδομώντας γέφυρες για τη
σύνδεση αυτών που είναι εκτός,
με αυτούς που είναι εντός
Ποιος είναι μέσα και ποιος είναι έξω; «Ας μη χάνουμε τον χρόνο μας με τη σκέψη αυτή»,
είπε ο Πρωταπόστολος στις 25 Φεβρουαρίου 2018 στο Ντίεμπουργκ (Γερμανία).
Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που είναι καθοριστικά: Τι υπάρχει στο εσωτερικό; Και πώς
αυτό εξωτερικεύεται;

Η σοφία μέσα στη δράση

Όταν υπάρχει το ζήτημα του «εντός» και του
«εκτός», δεν πρόκειται βέβαια για τους
«Νεοαποστολικούς» και για τους «άλλους», επισήμανε ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ.

«Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να διαπιστώνουμε
ότι εκείνοι που βρίσκονται εκτός επειδή δεν πιστεύουν πλέον στον Ιησού Χριστό είναι πολλοί μέσα
στον κόσμο», εκφράστηκε ο Πρόεδρος της Εκκλησίας. «Εδώ είναι που παρεμβαίνει ο λόγος μας από
την Αγία Γραφή: «Περπατάτε με φρόνηση προς τους
έξω». Επομένως ποια είναι αυτή η φρόνηση (Σοφία);
Επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικές πτυχές»:

«Επειδή η Κατήχηση καθορίζει με σαφήνεια για τι
πρόκειται: για την Εκκλησία του Χριστού. Δεν
πρόκειται για τη Νεοαποστολική Εκκλησία. Ούτε
και πρόκειται για το άθροισμα των Εκκλησιών,
Καθολικής, Ορθόδοξης, Προτεσταντικής και
Νεοαποστολικής».

■

«L’Église de Christ, est, comme le définit la
chrétienté, la communion des baptisés qui croient en
Jésus-Christ et le professent comme leur Seigneur. »
Ce n’est que sous cette lumière qu’il convient de
déterminer: Qui est dedans et qui est dehors ? «
Lorsqu’une personne n’est pas baptisée, c’est
évident, mais, dans les autres cas, nous devons être
prudents.» Επειδή: «Μόνον ο Θεός είναι σε θέση να
εκτιμήσει την ειλικρίνεια της πίστης».
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Δεν αφηνόμαστε να αποσταθεροποιηθούμε: «Το
γεγονός ότι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού δεν
μας κάνει περισσότερο συναινετικούς δεν θέτει
υπό αμφισβήτηση την αλήθεια του Ευαγγελίου.
Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι σκέπτονται ότι
δεν χρειάζονται την κοινωνία των πιστών, δεν
θέτει υπό αμφισβήτηση τη σωτήρια σημασία της
Εκκλησίας του Χριστού. Ο Ιησούς είπε: Ο λόγος
μου θα παραμείνει αιώνια, οι πόρτες της κόλασης
δεν θα υπερτερήσουν καθόλου εναντίον της
Εκκλησίας του Χριστού».
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
1500 πιστοί συγκεντρώθηκαν στην
μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου
των εφαρμοσμένων επιστημών του
Ντίεμπουργκ, ενώ περίπου 35 000
ακόμη πιστοί συμμετείχαν μέσω
βιντεομετάδοσης στις κοινότητες της
Δυτικής Γερμανίας, της Γαλλίας, των
Κάτω χωρών και πολλών χωρών της
αποστολής.

αν είμαστε μέσα ή έξω, δεν το
ζούμε παρά μόνο με την χάρη
του Ιησού Χριστού».

Φωτογραφία: Marcel Felde

«Ας έχουμε φυσιολογικές
προτάσεις μέσα σε μια
φυσιολογική ζωή», ανέφερε
ολοκληρώνοντας. «Ωστόσο,
θέλουμε να τους δώσουμε να
γευθούν από το αλάτι του
Ευαγγελίου, έτσι ώστε να
διαπιστώσουν οι άνθρωποι:
Αυτοί έχουν μια ιδιαίτερη
εμπειρία, μια ξεχωριστή χαρά
και αυτό είναι ελκυστικό!»
■

■

■

■

Δεν αφηνόμαστε σε επιρροές: «Έχουμε αναγνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου, συμμορφωνόμαστε με αυτό και με το θέλημα του Θεού. Ο αριθμός εκείνων που του είναι πιστοί δεν έχει καμία
απολύτως επιρροή επάνω στην πιστότητά μας».

Το συμπέρασμα του Πρωταποστόλου: «Δεν χάνουμε
τον χρόνο μας με τη σκέψη να μάθουμε ποιος είναι
μέσα ή έξω. Προσπαθούμε να έχουμε αυτή την
φρόνηση και να μιλά με όπως το ακούσαμε. Αυτό θα
έχει μια θετική επιρροή και επίδραση σε αυτούς που
είναι εκτός και θα τους βοηθήσει να βρουν ή να
ξαναβρούν το δρόμο που οδηγεί στον Ιησού. Αυτή
είναι η αποστολή μας».

Δεν κοιτάζουμε «εκείνους που είναι εκτός» ως
εχθρούς: «Ακόμη και αν σήμερα, πολλοί άνθρωποι
είναι έξω από την Εκκλησία του Χριστού, ο Θεός
δεν τους βλέπει ως εχθρούς. Ο Ιησούς θέλει να τους
προσελκύσει διαμέσου της αγάπης του. Είναι η έκκληση της Εκκλησίας του Χριστού, να τους δώσει
τη δυνατότητα να βιώσουν την εμπειρία της αγάπης
αυτής και να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Δίνουμε το παράδειγμα μέσα στο πνεύμα του Χριστού: «Στην Εκκλησία του Χριστού, οι άνθρωποι
είναι στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού.
Συμπεριφέρονται με αγάπη, αλληλοδυναμώνονται
και αλληλοϋπηρετούνται αμοιβαία με τις δωρεές
τους είναι αλληλέγγυοι, διαμορφώνουν ένα σώμα:
το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι το σημάδι στο
οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε την
αποτελεσματικότητα του Αγίου Πνεύματος».

Κολοσσαείς 4:5-6 :

«Περπατάτε με φρόνηση προς τους έξω,
εξαγοραζόμενοι τον καιρό. 6 Ο λόγος σας
ας είναι πάντοτε με χάρη, αρτυμένος με
αλάτι, για να ξέρετε πώς πρέπει να
αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά».

Κάνουμε αυτό που θα περιμέναμε να κάνουν οι
άλλοι: «Δεν μεταχειριζόμαστε εκείνους που είναι
εκτός όπως μας μεταχειρίζονται. Τους μεταχειριζόμαστε όπως μας μεταχειρίζεται ο Ιησούς Χριστός».

Επιμένουμε στην μίμηση του Χριστού. Η
αγάπη που βασιλεύει στους κόλπους της
Εκκλησίας του Χριστού δίνει μαρτυρία της
παρουσίας του Χριστού στο κέντρο της. Οι
λόγοι μας πλήρεις χαράς και εμπιστοσύνης,
μεταδίδονται από το Ευαγγέλιο.

Η φιλικότητα στις προτάσεις
«Δεν κοιτάζουμε τους άλλους με συγκατάβαση»,
υπογράμμισε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. Επειδή
«ξέρουμε σχετικά: Είμαστε εδώ αποκλειστικά από
χάρη, δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους· ότι κι
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Αποδοχή της πρόκλησης
Δευτέρα βράδυ, στις 19 Μαρτίου 2018, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ τέλεσε μια
δεύτερη θεία λειτουργία, κατά το ταξίδι του στη Νότια Αμερική. 2000 πιστοί
συγκεντρώθηκαν σε μια συνεδριακή αίθουσα στο Ροζάριο (Αργεντινή), που βρίσκεται 300
χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, Μπουένος Άιρες.

Ένας πολυετής αγώνας θα φέρει τη νίκη

Κατ’ αρχήν ο Πρωταπόστολος περιέγραψε το ιστορικό πλαίσιο: Ο Θεός οδήγησε τον λαό του από την
αιχμαλωσία στην Αίγυπτο, στη γη της Επαγγελίας.
Δώδεκα κατάσκοποι εξερεύνησαν την χώρα και
επιβεβαίωσαν τα πλούτη της. Με την εξαίρεση δύο
κατασκόπων, του Ιησού του Ναυή και του Χάλεβ,
όλοι παραιτήθηκαν απέναντι στις δυνάμεις των
κατοίκων της χώρας και την παρουσία οχυρώσεων.
Ο Χάλεβ είχε εμπιστοσύνη στην βοήθεια του Θεού
και είχε λάβει την υπόσχεση ότι θα αποκτούσε αυτή
τη γη ως κληρονομιά. Ωστόσο, ο Χάλεβ δεν
απέκτησε άμεσα την χώρα.

Χάρη στην θυσία του Ιησού Χριστού, ο Θεός
απελευθέρωσε τους ανθρώπους από την κυριαρχία
της αμαρτίας, «έτσι ώστε να μας οδηγήσει στην
βασιλεία του», εξήγησε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ.
«Για να εισέλθουμε σε αυτή την βασιλεία,
οφείλουμε να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και
να σεβόμαστε ένα αριθμό από κανόνες, δήλωσε ο
προκαθήμενος της Εκκλησίας. «Οφείλουμε να
παλεύουμε ενάντια στην αμαρτία και να υπακούμε
στις Εντολές του Θεού». Το κακό θέλει να μας
πείσει ότι ο Θεός απαιτεί πράγματα που είναι
αδύνατα για τους ανθρώπους. Ο χριστιανοί οφείλουν
να εμπιστεύονται τον Θεό, όπως το έκανε και ο
Χάλεβ και να παραμένουν πιστοί σε αυτόν.

«Ο Θεός δεν είπε: Είσαι ο μόνος πιστός, είσελθε!
Όχι, ο Χάλεβ όφειλε να ακολουθήσει τον υπόλοιπο
λαό του Ισραήλ και έπρεπε να παραμείνει στην έρημο για 40 χρόνια», επισήμανε ο Πρόεδρος της Εκκλησίας. Ο Θεός οδήγησε τον λαό, τον έθρεψε και τον
έντυσε. Ήταν μόνον, αφού πολέμησε στο πλευρό
του Ιησού του Ναυή για πέντε χρόνια, που μπόρεσε
να κατακτήσει τη γη της Επαγγελίας και που ο
Χάλεβ είδε επιτέλους να πραγματοποιείται η υπόσχεση που του είχε δοθεί. Ο Θεός του παραχώρησε
τα εδάφη που είχε εξερευνήσει σαράντα πέντε
χρόνια νωρίτερα. Για να πάρει στην κατοχή του τη
γη της Επαγγελίας, ο Χάλεβ όφειλε να διεξάγει μια
ακόμη μάχη, την φορά αυτή, προσωπική.

Μέχρι την επερχόμενη βασιλεία του, ο Θεός οδηγεί
τους πιστούς. Τρέφει τους πιστούς με μια
πνευματική τροφή. Και ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ
αναγνωρίζει ένα άλλο κοινό σημείο: «Ο Θεός δεν σε
κοιτάζει, δεν στρέφεται προς εσένα λέγοντας: Ω!
εσύ είσαι πιστός, μπορείς να εισέλθεις άμεσα στην
βασιλεία μου». Όπως ακριβώς και ο Χάλεβ, οι
πιστοί οφείλουν να περιμένουν «την ημέρα της
επιστροφής του Ιησού Χριστού».

Φωτογραφία: Ν.Ε. Αργεντινής

Το προηγούμενο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν μια συνέλευση
Αποστόλων και μια συναυλία. Ακολούθησε την Κυριακή μια θεία
λειτουργία, στο Μπουένος Άιρες που μεταδόθηκε σε όλη την χώρα.
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Μια χορωδία της περιφέρειας αποτελούμενη από 278 μέλη άρχισε τις
προετοιμασίες της πολλές εβδομάδες πριν, για αυτή την θεία λειτουργία,

Οι προσωπικές προκλήσεις
Για να εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού,
οφείλουμε και σήμερα επίσης, να διεξάγουμε
προσωπικούς αγώνες. «Υπάρχουν φορές που ο Θεός
μας λέει: Τώρα θα πρέπει να διεξάγεις ένα επιπλέον
αγώνα, ένα πολύ προσωπικό αγώνα».
■

■

■

■

■

Ο Θεός μας επιβάλλει ένα βάρος: «Ασθενούμε, ή
ένας από τους οικείους μας αρρωσταίνει ή
πεθαίνει. Χάνουμε την εργασία μας ή υποφέρουμε
από μια αδικία» – και όλα αυτά, παρά την
πιστότητά μας εδώ και τόσα πολλά χρόνια.
Ο Θεός μας προτρέπει να εγκαταλείπουμε τις
ιδέες μας: «Έχουμε τις δικές μας ιδέες σχετικά με
το τι θα έπρεπε να κάνει ο Θεός. Έχουμε τις δικές
μας ιδέες για το πώς θα έπρεπε να είναι η
κοινότητά μας ή για τον τρόπο που η Εκκλησία
θα μπορούσε να αναπτύσσεται» – και ορισμένες
από αυτές τις ιδέες δεν είναι σύμφωνες με το
θέλημα του Θεού.

Όλοι ήταν πλήρεις από μια μεγάλη χαρά. Ήταν η πρώτη φορά που ένας
Πρωταπόστολος επισκέφτηκε αυτή την Περιφέρεια.

κατακτήσουμε τη νίκη!» Ο Θεός βοήθησε τον Χάλεβ και
βοηθάει επίσης αυτούς που σήμερα τον εμπιστεύονται.

Ο Θεός μας προτρέπει να σεβόμαστε όλες τις
Εντολές: «Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε
για να σεβόμαστε όλες τις Εντολές, το νόμο του
Θεού συνολικά, εκτός από μια κατάσταση». – ο
Θεός μας προτρέπει να μη παραιτούμαστε και να
σεβόμαστε συνολικά τις Εντολές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Αριθμοί 14:24 :

Ο Θεός περιμένει τη συμφιλίωση: «Κανείς δεν
μπορεί να διεξάγει στη θέση μας τον αγώνα αυτό.
Πρέπει να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Και ο Θεός
μας λέει: Μην εγκαταλείπεις. Προσπάθησε ξανά
και ξανά!»

«Αλλά, τον δούλο μου τον Χάλεβ, επειδή
έχει μέσα του άλλο πνεύμα, και με
ακολούθησε εντελώς, αυτόν θα τον φέρω
στη γη, μέσα στην οποία μπήκε, και το
σπέρμα του θα την κληρονομήσει».

Ο Θεός ζητεί θυσίες: «Και ο Θεός είπε: Ναι αλλά
το κίνητρό σου δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο μέχρι
τώρα. Πρόσφερες θυσίες επειδή έλπιζες στην
βοήθειά μου. Το έκανες επειδή έλπιζες στην
ευλογία μας. Την φορά αυτή θα επιθυμούσα να το
κάνεις αποκλειστικά από αγάπη για μένα!»

Έχουμε εκλεγεί για να είμαστε οι πρώτοι καρποί
του Αρνίου. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο,
δινόμαστε εξ ολοκλήρου στον Θεό,
απορρίπτουμε κάθε μορφής ειδωλολατρία,
υπηρετούμε σύμφωνα με το παράδειγμα του
Ιησού, φιλοδοξούμε για την χάρη και
ακολουθούμε τους Αποστόλους.

Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ: «δεν αισθανόμαστε ότι
μας προσβάλλει ο Θεός όταν μας ζητεί να
διεξάγουμε ένα επιπλέον αγώνα! Αποδεχόμαστε
αυτή την πρόσκληση! Με την βοήθεια του Θεού θα
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Φωτογραφία: Ν.Ε. Παπουαζία – Νέα Γουινέα

Ακολουθώντας στην μίμηση –
μέθοδος χρήσης της ευγνωμοσύνης

Θα πρέπει πάντα να είμαστε ευγνώμονες; Τι είναι επομένως αυτή η απαίτηση; «Δεν είναι
ρεαλιστική», δήλωσε ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ. Και εξήγησε το πώς αυτό θα
πρέπει να γίνεται πραγματικά κατανοητό. Ακολουθούν μερικές σκέψεις κλειδιά, που
προέρχονται από την θεία λειτουργία που τελέστηκε στις 1 Οκτωβρίου 2017 στο Πορτ
Μόρεσμπυ (Παπουαζία – Νέα Γουινέα).
σκολες καταστάσεις, μπορούμε να ευχαριστούμε
τον Ιησού για την αγάπη του».

«Ο Θεός δεν απαιτεί από εμάς να ψάλλουμε συνεχώς
και καθημερινά ένα ύμνο ειλικρινούς χαράς»,
εκφράστηκε ο Πρωταπόστολός. «Όχι, οφείλουμε να
ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού».

■

Ευχαριστούμε κατ’ αρχήν για τη σωτηρία που
προέρχεται από τον Ιησού Χριστό και
συμπεριλαμβάνει όλες τις εποχές:
■

■

Στο παρελθόν: «Από αγάπη έδωσε τη ζωή του για
εμάς. Όταν υποφέρουμε, θυμόμαστε ότι και ο
Ιησούς υπέφερε επίσης. Έτσι, ακόμη και στις δύ-
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Στο παρόν: «Μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Ότι και
αν έχουμε κάνει, έχουμε κάθε φορά τη δυνατότητα
να επιστρέψουμε προς τον Ιησού».
Στο μέλλον: «Θέλει να μοιραζόμαστε μαζί του τη
δόξα που του έδωσε ο Πατέρας. Η δόξα αυτή θα
είναι τόσο μεγάλη που δεν θα θυμόμαστε πλέον,
ούτε και τους πόνους και τα βάσανα που θα
έχουμε ζήσει εδώ στη γη».
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1600 πιστοί συγκεντρώθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα Σερ Τζον Γκάιζ, στο
Πορτ Μόρεσμπυ, για να ζήσουν την θεία λειτουργία που τέλεσε ο
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ.

αποστολή μέχρι το τέλος της» Επειδή: «Τα
πάντα συμβάλλουν για το καλό εκείνων που
αγαπούν τον Θεό και που έχουν κληθεί
σύμφωνα με το θέλημά του».

Ευχαριστούμε συνεχώς στο όνομα του Ιησού
σημαίνει ότι τον ακολουθούμε στην μίμηση με τον
λόγο και τα έργα.
■

■

■

■

■

Με ταπεινότητα και πίστη: «Νιώθουμε τόσο
μεγάλη ευγνωμοσύνη που η σωτηρία μας
εξαρτάται μόνον από την ταπεινοφροσύνη και την
πίστη και όχι από τη σοφία και τα πλούτη. Δεν
μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε πολύ
έξυπνοι και ότι έχουμε μεγάλη γνώση. Το
αντίθετο, όλοι μπορούμε να είμαστε ταπεινοί και
όλοι μπορούμε να πιστεύουμε».

«Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να είμαστε πάντα
ευγνώμονες προς τον Θεό για όλα τα πράγματα»,
επισήμανε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. «Νιώθουμε ευγνωμοσύνη επειδή μας αγαπά ο Θεός.
Είμαστε ευγνώμονες επειδή είμαστε τόσο
ευλογημένοι και επειδή ο Θεός ανταποκρίνεται
στην ευγνωμοσύνη μας χορηγώντας μας ακόμη
περισσότερη ευλογία».

Στην προσευχή: «Είμαστε τόσο πολύ ευγνώμονες
που το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πώς να
προσευχόμαστε και πώς να έχουμε ασφάλεια, εάν
ζητούμε να αποκτήσουμε το ίδιο πράγμα που και ο
Ιησούς θα ζητούσε για εμάς».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Στη συγχώρηση: «Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για την
χάρη που μας δίνει ο Ιησούς και αποδεχόμαστε ότι
και ο αμαρτωλός λαμβάνει το ίδιο πράγμα.
Είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όταν οι
αμαρτωλοί γίνονται αποδεκτοί από τον Θεό».

Εφεσίους 5:20 :

«…ευχαριστώντας πάντοτε για όλα τον
Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου
Ιησού Χριστού».

Στην εμπιστοσύνη: «Είμαστε τόσο πολύ
ευγνώμονες που ξέρουμε ότι κανένα πρόσωπο,
κανένα πνεύμα, καμία κατάσταση, δεν μπορούν να
μας αναγκάσουν να αμφιβάλλουμε για τον Ιησού
Χριστό. Από τη στιγμή που θέλω να παραμείνω για
πάντα κοντά στον Ιησού, καμία δύναμη δεν μπορεί να με αναγκάσει να εγκαταλείψω τον Ιησού».

Αποδίδουμε ευχαριστίες στον Θεό για τη
σωτηρία που μας χορηγεί στον Ιησού Χριστό.
Οι δικές μας πράξεις ευχαριστίας συνίστανται στο γεγονός ότι μιμούμαστε πιστά το
παράδειγμα που μας έδωσε ο Ιησούς.

Στην επιμονή: «Ο Ιησούς μας κάλεσε να τον
υπηρετούμε. Θέλουμε να εκπληρώνουμε αυτή την
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Ο καλός Ποιμένας
Σύμφωνα με τον Ψαλμό 23

Οι Ψαλμοί είναι ποιήματα
που τραγουδιούνται, δηλαδή
είναι στίχοι ύμνων.
Υποθέτουμε ότι ορισμένοι
από αυτούς έχουν γραφτεί
από τον βασιλιά Δαυίδ,
κυρίως όπως ο Ψαλμός 23.
Στον Ψαλμό αυτό ο Δαυίδ
εκφράζει την εμπιστοσύνη του
στον Θεό.
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Ο Κύριος είναι ο
ποιμένας μου· τίποτε
δεν θα στερηθώ.
Σε βοσκές χλοερές με
ανέπαυσε·
σε
νερά
ανάπαυσης με οδήγησε.
Ανόρθωσε την ψυχή μου·
με οδήγησε μέσα από
μονοπάτια δικαιοσύνης,
χάρη τού ονόματός του.
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Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς
θανάτου αν περπατήσω, δεν
θα φοβηθώ κακό·
επειδή, εσύ είσαι μαζί μου· η
ράβδος σου και η βακτηρία
σου, αυτές με παρηγορούν.

ESPACE ENFANTS

Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με
ακολουθούν όλες τις ημέρες τής
ζωής μου· και θα κατοικώ στον
οίκο του Κυρίου σε μακρότητα
ημερών.

Ετοίμασες μπροστά μου
τραπέζι, απέναντι από τους
εχθρούς μου·
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■ Πηγή: Περιοδικό « Wir Kinder », τεύχος 04/2018 ; illustration : Mirella Fortunato

άλειψες το κεφάλι μου με
λάδι· το ποτήρι μου ξεχειλίζει.
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Στο σπίτι του Χούλιο, στο Σάντο
Αντρέ (Βραζιλία)
Ονομάζομαι Χούλιο, είμαι δώδεκα ετών και ζω στο
Σάντο Αντρέ, μια πόλη 700 000 κατοίκων. Η πόλη
βρίσκεται στην πολιτεία του Σάο Πάολο. Πηγαίνω
στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου, εδώ με
βλέπετε με τους συμμαθητές μου στην τάξη και με
τον μικρότερο αδελφό μου, σε μια έκθεση βιβλίου.
Πρώτα στην προτίμησή μου είναι τα
μαθηματικά, ήδη έχω συμμετάσχει σε
Ολυμπιάδες Μαθηματικών! Δύο φορές
ήμουν ο τρίτος καλύτερος και έλαβα
μετάλλια ως ανταμοιβή.
Ο σκύλος μου ονομάζεται
Σκουμπιντού. Έχει μόνο
τρία πόδια, επειδή
βρέθηκε κάτω από τις
ρόδες ενός λεωφορείου
όταν ήταν δύο ετών.
Ευτυχώς επέζησε!
Αγαπημένο μου χόμπι είναι το σκέιτμπορντ.
Πηγαίνω για προπόνηση δύο φορές την
εβδομάδα και συμμετέχω επίσης στο
πρωτάθλημα σκέιτμπορντ.

Το
Πάσχα,
σε
μας
τους
Βραζιλιάνους, μας αρέσει να τρώμε
την πατσόκα. Η καραμέλα αυτή
αποτελείται από θρυμματισμένα
φιστίκια και ζάχαρη.
18
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Επιπλέον, μαθαίνω επίσης να παίζω πιάνο. Αυτό μου
δίνει μεγάλη χαρά. Ελπίζω αργότερα θα μπορώ επίσης
να παίζω στις θείες λειτουργίες
στην κοινότητά μας. Βαπτίστηκα
και έλαβα την Αγία Σφράγιση στην
κοινότητά μου στο Σάντο Αντρέ. Η
κοινότητα αυτή είναι πολύ σημαντική
για την οικογένειά μου. Η προγιαγιά
μου γνώρισε τη Νεοαποστολική
Εκκλησία σε ηλικία 17 ετών. Αργότερα
ο προπάππος μου τη συνόδευσε στην
εκκλησία και ανακάλυψε την πίστη.
Και οι δύο βρίσκονται ήδη στους
τομείς της άλλης όχθης. Η γιαγιά μου
Έντνα είναι ένα από τα έξη παιδιά τους.
Και αυτή επίσης, έφερε το σύζυγό της Χοσέ Αντόνιο στην εκκλησία.
Σήμερα είναι ο Απόστολός μας. Και η οικογενειακή ιστορία
συνεχίζεται: Ο πατέρας μου επίσης ανακάλυψε τη Νεοαποστολική
πίστη με τη διαμεσολάβηση της μητέρας μου και στη συνέχεια, έλαβε
την Αγία Σφράγιση. Η μητέρα μου διευθύνει την χορωδία στην
κοινότητά μας.

Κάθε Κυριακή, μετά την θεία
λειτουργία, συμμετέχω στο μάθημα
των θρησκευτικών. Η εκπαιδεύτριά
μας που είναι πολύ ευγενική,
ονομάζεται Καρολίνα.

Μας συμβούλεψε να κρατάμε σημειώσεις σχετικά
με το κήρυγμα στο βήμα, κατά την διάρκεια της
θείας λειτουργίας. Αυτό θα μας βοηθάει να ακούμε
προσεκτικά τον λόγο του Θεού.
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Εδώ, μας επισκέπτονται η γιαγιά μου και ο
παππούς μου. Συνήθως στο σπίτι είμαστε
τέσσερεις: ο πατέρας μου Φάμπιο, η μητέρα
μου Λαΐς, εγώ και ο αδελφός μου Ραούλ.
Εξάλλου, εγώ είμαι αυτός που επέλεξα το
όνομά του. Φέρει το ίδιο όνομα με τον δικό μας
Απόστολο Περιφερείας Ραούλ Μόντες ντε Όκα,
τον οποίο αγαπώ πολύ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Φωτογραφία: Marcel Felde

community 03/2018

Η εκλογή – μεταξύ
προσφοράς και αποστολής
Εκλεγμένος από χάρη – γιατί; Δεν υπάρχει απάντηση στην
ερώτηση αυτή. Επειδή το ερώτημα που θα έθετα, θα ήταν
μάλλον: Εκλεγμένος – για ποιο σκοπό; Στη συνέχεια υπάρχουν
μερικές εξηγήσεις του Πρωταποστόλου Ζαν Λυκ Σνάιντερ που
είναι σχετικές με ένα κεντρικό όρο της Νεοαποστολικής
αυτοαντίληψης.
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«Αλλ' εσύ, Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ, εκλεκτέ μου,
το σπέρμα τού Αβραάμ του αγαπητού μου! [...] μη
φοβάσαι· επειδή, εγώ είμαι μαζί σου· μη τρομάζεις·
επειδή, εγώ είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα, σε βοήθησα· μάλιστα, σε υπερασπίστηκα με το
δεξί χέρι τής δικαιοσύνης μου». (Ησαΐας 41:8.10).
Ο Θεός απευθύνεται στον λαό του Ισραήλ διαμέσου
του προφήτη του, για να του υπενθυμίσει την
εκλογή της οποίας αποτελεί το αντικείμενο και να
επιβεβαιώσει την πιστότητά του. Ο λόγος αυτός,
απευθύνεται επίσης και στον λαό του Θεού της
Καινούριας Διαθήκης.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η σωτηρία προκύπτει από την θεία εκλογή: Για να
σωθεί ο άνθρωπος, οφείλει να γνωρίσει τον Ιησού
Χριστό, τον Υιό του Θεού και τον μόνο μεσίτης για
τη σωτηρία. Από μόνος του δεν μπορεί να αποκτήσει αυτή τη γνώση: Πρέπει να του την αποκαλύψει ο
Θεός. Από την άλλη πλευρά, εναπόκειται στον
άνθρωπο να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει την εκλογή του, διαμέσου της πίστης του. Είναι ο Θεός που
αποκάλυψε στο Σίμωνα Πέτρο, ότι ο Ιησούς είναι ο
Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού και ο Πέτρος
επιβεβαίωσε την κλήση του ακολουθώντας τον
Κύριο (Ματθαίος 16:16-17).
■

Όχι μόνο για την ατομική σωτηρία
Σχετικά με την θεία εκλογή, η Κατήχησή μας λέει το
εξής (ΚΑΤΗΧΗΣΗ 4.5): «Η εκλογή θεμελιώνεται
μέσα στο θέλημα του Θεού που επιλέγει τα άτομα ή
τις ομάδες ανθρώπων για να τους καλέσει σε ένα
συγκεκριμένο προορισμό και να τους εμπιστευθεί
τις ευθύνες».
Η εκλογή είναι μια επιλογή που γίνεται από τον Θεό
με πλήρη ανεξαρτησία. Ο Θεός επιλέγει τους
ανθρώπους που θέλει, όταν το επιθυμεί, χωρίς να
χρειάζεται οποιαδήποτε αιτιολογία ή δικαιολόγηση
(Ρωμαίους 9: 4-17):
Από την μία πλευρά ενόψει της σωτηρίας τους, και,
από την άλλη πλευρά για να είναι φορείς και
πρωταγωνιστές του σχεδίου του για τη σωτηρία των
ανθρώπων.
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει, ούτε και να
αξίζει την εκλογή του· οφείλει ωστόσο να την
επιβεβαιώσει.

Τα πάντα εκτός από ένα αυτοματισμό
Ο Θεός εξέλεξε το Νώε για να τον σώσει από τον
κατακλυσμό· ο Νώε επιβεβαίωσε την εκλογή αυτή
διαμέσου της πίστης και της υπακοής του. Ο λαός
του Ισραήλ εκλέχτηκε ενόψει της ευλογίας του και
για τη σωτηρία του· όφειλε να επιβεβαιώσει την
εκλογή του, τηρώντας πιστά το νόμο του Μωυσή. Οι
εκλογές αυτές δεν ανταποκρίνονταν σε κανένα
ανθρώπινο κριτήριο: αποτελούσαν ελεύθερη
επιλογή του Θεού (Δευτερονόμιο 7:6-7).
Επιπλέον, ο Θεός εξέλεξε επίσης τον λαό του Ισραήλ
για να τον υπηρετήσει: «Κι εσείς θα είστε σε μένα
βασίλειο ιεράτευμα, και έθνος άγιο. Αυτά είναι τα
λόγια, που θα πεις στους γιους Ισραήλ». (Έξοδος
19:6). Και αυτή η εκλογή επίσης, είναι μια κυρίαρχη
εκλογή του Θεού που ξεπερνά την ανθρώπινη λογική.

Μια προσφορά που πρέπει να γίνει
αποδεκτή
Στη Νέα Συμμαχία, η σωτηρία εδρεύει στην απελευθέρωση από την αμαρτία δηλαδή στην κατάργηση
του χωρισμού από τον Θεό. Μόνο μέσω του Ιησού
Χριστού μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει τη σωτηρία.
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Το σχέδιο για τη σωτηρία προβλέπει ότι πριν το
τέλος των καιρών, δηλαδή πριν τη νέα Δημιουργία,
η σωτηρία θα προταθεί σε όλους τους ανθρώπους.
Όμως, αυτό θα είναι δυνατόν μόνον όταν ο Ιησού,
ο Βασιλέας των βασιλέων, θα έχει αναγείρει την
βασιλεία του της ειρήνης εδώ στη γη και ο
Σατανάς, καθώς και αυτοί που τον ακολουθούν θα
είναι δεμένοι. Με πλήρη ελευθερία ο Θεός
επιλέγει τη στιγμή που θα προσφέρει στον κάθε
άνθρωπο την πρόσβαση στη σωτηρία, είτε πριν,
είτε μετά τον θάνατό του, πριν ή μετά την
επιστροφή του Ιησού. Η εκλογή αυτή είναι μόνον
αποτέλεσμα του θελήματός του: ο άνθρωπος δεν
είναι σε θέση να την εξηγήσει η να την επηρεάσει.

Η κλήση για την υπηρεσία του πλησίον
Με την ιδιότητά τους ως λαός της Νέας Συμμαχίας,
εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό είναι
εκλεγμένοι όχι μόνο για να σωθούν, αλλά και για να
τον υπηρετήσου (ΚΑΤΗΧΗΣΗ 6.2.3.2). Όλα τα
μέλη της Εκκλησίας του Χριστού καλούνται να τον
υπηρετήσουν: Υμνώντας και λατρεύοντας τον Θεό,
δίνοντας μαρτυρία με λόγια και με έργα, για τα οφέλη που αποκτούν από τον Θεό, εργαζόμενοι για την
εξάπλωση του Ευαγγελίου και κάνοντας το καλό.
Η υπηρεσία αυτή εμπίπτει, τελείως ξεχωριστά, σε
εκείνους που έχουν αναγεννηθεί με νερό και Πνεύμα
και επιπλέον, μέσα από τη δραστηριότητα των
Αποστόλων, έχουν την χάρη να ακούν τη διακήρυξη
του Ευαγγελίου, να λαμβάνουν όλα τα μυστήρια,
καθώς και τη συγχώρηση των αμαρτιών.
Τα αναγεννημένα με νερό και Πνεύμα παιδιά του
Θεού, έχουν εκλεγεί για να είναι οι πρωτότοκοι στην
βασιλεία του Θεού. Κατά την επιστροφή του ο
Ιησούς Χριστός θα πάρει μαζί του, ανάμεσα στους
ζωντανούς και τους εκλιπόντες, εκείνους που θα
έχουν επιβεβαιώσει αυτή την εκλογή και θα έχουν
αφήσει την προετοιμασία τους στο αποστολικό
αξίωμα. Θα έχουν πρόσβαση στην κοινωνία με τον
Χριστό χωρίς να χρειάζεται να υποστούν την Τελική
Κρίση. Στην βασιλεία της ειρήνης, θα αποτελέσουν
το βασιλικό ιερατείο και θα συμμετέχουν με την
ιδιότητά των αγγελιαφόρων του Χριστού, στην
κοινοποίηση της σωτηρίας σε όλους τους ανθρώπους, που έχουν ζήσει ποτέ (Αποκάλυψη 20 : 6).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Φωτογραφία: Pavlo Vakhrushev
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Στο αξίωμα με μια ιδιαίτερη αποστολή
Σε κάθε εποχή, ο Θεός επέλεγε άτομα για να τους
αναθέσει μια ιδιαίτερη αποστολή. Ο Αβραάμ
εκλέχτηκε για να είναι μια πηγή ευλογίας για όλα τα
έθνη· ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναυή είχαν
εκλεγεί για να οδηγήσουν τον λαό του Ισραήλ στη
γη της επαγγελίας· ο ίδιος ο Ιησούς παρουσιάστηκε
ως ο Εκλεκτός του Θεού, που τον απέστειλε ο Θεός
για να υπηρετήσει την ανθρωπότητα (Ματθαίος
12:18 - Λουκάς 9:35).
Ο Κύριος επέλεξε τους μαθητές του και μελλοντικούς Αποστόλους και τελική επιλογή του ήταν ο
Πέτρος στον οποίο αποφάσισε να αναθέσει μια
ιδιαίτερη αποστολή (Πράξεις των Αποστόλων 15:7).
Πιστεύουμε ότι η εκλογή σε αξίωμα είναι
θεμελιωμένη επάνω στο θέλημα του Θεού και όχι σε
αυτό των ανθρώπων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Απόστολος έχει το καθήκον να
διακρίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να
ενεργεί ανάλογα.

Η απάντηση του Θεού είναι η πιστότητα
Ο Θεός είναι πιστός: θα καταστήσει τέλειο το έργο
που έχει αρχίσει (Φιλιππησίους 1:6). Σύμφωνα με το
σχέδιό του για την εξαγορά και για την λύτρωση των
ανθρώπων, κάθε άνθρωπος βλέπει να του προσφέρε-
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ται η δυνατότητα να σωθεί (Α’ Τιμόθεος 2:4). Η
εκλογή ενόψει της σωτηρίας αναφέρεται ουσιαστικά
στη στιγμή όπου ο Θεός προτείνει τη σωτηρία. Στο
τέλος της βασιλείας της ειρήνης, όλοι οι άνθρωποι
θα γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Εκείνοι που θα
εξαιρεθούν από την κοινωνία με τον Θεό θα είναι
αποκλεισμένοι επειδή δεν θα έχουν αποδεχθεί τη
σωτηρία που τους είχε προταθεί και όχι επειδή δεν
είχαν εκλεγεί.

Ο Θεός συντηρεί την Εκκλησία
Από τη στιγμή που θεσπίστηκε η Εκκλησία του
Χριστού, ο Θεός την προστατεύει, χορηγώντας της
το εξαγιασμό και την απαραίτητη χάρη, έτσι ώστε,
παρά τις ανθρώπινες ατέλειες, να παραμένει τακτικά
ορατή και να βιώνεται ως εμπειρία μέσα στην
ιστορία. Εξασφάλισε επίσης ότι ο ορατή Εκκλησία
θα μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της,
δηλαδή, να διαδίδει το Ευαγγέλιο και να κρατά
ζωντανή την πίστη στον Ιησού Χριστό.
Είναι από αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον
τους που τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού
εκπληρώνουν την υπηρεσία τους και αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε αναγεννημένοι με
νερό και Πνεύμα, από τη στιγμή που η αγάπη του
Θεού εξαπλώθηκε μέσα στις καρδιές μας τη στιγμή
που δεχθήκαμε την Αγία Σφράγιση.

community 03/2018

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ο Θεός είναι πιστός στα παιδιά του
Ο Θεός είναι πιστός σε αυτούς που έχει εκλέξει για
να αποτελέσουν μέρος του βασιλικού ιερατείου.
Εξασφαλίζει ότι καμία δύναμη δεν εμποδίζει την
τελειοποίησή τους ή την αρπαγή τους κατά την
επιστροφή του Χριστού (Αποκάλυψη 12:5). Δεν
ξέρουμε τίποτα σχετικά με τον αριθμό των ιερέων
του Θεού και του Χριστού που θα είναι απαραίτητοι
για να κοινοποιήσουν τη σωτηρία σε όλους τους
ανθρώπους (οι 144 000 είναι ένας καθαρά συμβολικός αριθμός). Κανείς δεν μπορεί να πει πόσοι θα
είναι οι πρωτότοκοι εδώ και στην άλλη όχθη.

Η υπηρεσία αυτή ωστόσο θα πρέπει να είναι
σημαδεμένη με τη σφραγίδα του φόβου του Θεού.
Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι ο
άνθρωπος μπορεί να λάβει τη σωτηρία, εάν ο Θεός
τον έχει εκλέξει για το σκοπό αυτό. Είναι μόνον ο
Θεός που εκλέγει τους εκλεκτούς του. Η εκλογή
αυτή είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το
εξηγήσουμε, μια επιλογή που δεν μπορούμε να
επηρεάσουμε διαμέσου των καλών μας έργων.
Μέχρι την εγκαθίδρυση της βασιλείας της ειρήνης,
μέρος της Εκκλησίας του Χριστού θα αποτελούν
μόνον εκείνοι που θα έχει εκλέξει ο Θεός ενόψει της
σωτηρίας και της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, για την
πραγματοποίηση του σχεδίου σωτηρίας δεν απαιτείται να είναι όλοι οι άνθρωποι βαπτισμένοι ή να έχουν
λάβει την Αγία Σφράγιση πριν την επιστροφή του
Κυρίου.
Ο Θεός περιμένει από εμάς να τον υπηρετούμε από
αγάπη, χωρίς να κουραζόμαστε και να τον εμπιστευόμαστε. Θα διασφαλίσει ότι στην Εκκλησία θα
υπάρχουν πάντα εκλεκτοί άνθρωποι για την
εκπλήρωση της αποστολής της. Θα το κάνει αυτό
και κατά την διάρκεια της μεγάλης δοκιμασίας
(Αποκάλυψη 12:6). Το Ευαγγέλιο θα κηρύττεται
στη γη μέχρι το τέλος που έχει τεθεί από τον Θεό.

Από την άλλη πλευρά, έχουμε την βεβαιότητα ότι οι
Απόστολοι θα εργάζονται εδώ στη γη μέχρι να
εδραιωθεί η βασιλική ιεροσύνη. Μέσα από το
αποστολικό αξίωμα, ο Θεός θα προικοδοτήσει τα
παιδιά του, που επιθυμούν να ενισχύσουν την
εκλογή τους, με όλες τις δυνάμεις που θα έχουν
ανάγκη, για την επίτευξη του στόχου τους.

Ο Θεός βοηθά τους υπηρέτες του
Ο Κύριος θα βοηθά και θα υποστηρίζει τους
Αποστόλους που έχει εκλέξει, μέχρι το τέλος της
αποστολής τους (Ματθαίος 28:20). Θα επαγρυπνεί
επάνω στην πέτρα, στην υπηρεσία του Πέτρου, με
την οποία είναι επιφορτισμένος ο Πρωταπόστολος,
έτσι ώστε το κακό να μη μπορεί να υπερισχύει της
Εκκλησίας (Ματθαίος 16:18). Όλα τα αξιώματα που
έχουν λάβει την εντολή από τους Αποστόλους και
εργάζονται σε κοινωνία μαζί τους και μαζί με τον
Πρωταπόστολο, μπορούν να έχουν την βεβαιότητα
ότι ο Ιησούς Χριστός τα υποστηρίζει. Χάρη στην
βοήθειά του, θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν το
καθήκον τους μέχρι το τέλος.
Κλείνοντας, θα επικαιροποιήσω τη σκέψη του
προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, μετατρέποντάς την
ως εξής: «Μη φοβάσαι τίποτα Εκκλησία του
Χριστού, μη φοβάστε τίποτα, εσείς, παιδιά του
Θεού, μη περιπλανιέστε σε ανήσυχα βλέμματα,
εσείς οι υπηρέτες: Ο Ιησούς Χριστός στέκεται με
πιστότητα στο πλευρό των εκλεκτών του!

Εκδότης: Ζαν Λυκ Σνάιντερ, Überlandstrasse 243, 8051 Ζυρίχη/Ελβετία. Εκδόσεις Verlag Friedrich Bischoff GmbH,
Triforum A, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg Allemagne. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Πίτερ Γιόχανινγκ –
Μετάφραση στα ελληνικά: Δελατόλας Ελευθέριος, Εκτύπωση: http://preprint.gr/
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Φωτογραφία: Αφρική – Fotolia.com
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Ένα ανεκτίμητο γεύμα

Τις ημέρες αυτές ζούμε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές,
αλλά αυτό, μόλις και μετά βίας αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης:
στο Νότιο Σουδάν, εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται από την πείνα.
Ιδού λοιπόν πως οι ανθρωπιστικές οργανώσεις της Νεοαποστολικής Εκκλησίας,
φέρουν τη συμβολή τους για την ανακούφιση αυτής της δυστυχίας.

Ο Μαρκ Λόουκοκ (Mark Lowcock), συντονιστής
της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, επισήμανε
την μιζέρια εκατομμυρίων ανθρώπων, όταν εξήγησε
την κατάσταση που βασιλεύει στο Νότιο Σουδάν,
στο Συμβούλιο ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
στις 7 Δεκεμβρίου 2017. Επτά εκατομμύρια
άνθρωποι, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο
τρίτα του πληθυσμού, εξαρτώνται από την
ανθρωπιστική βοήθεια. 1,25 εκατομμύρια άνθρωποι
πλήττονται λιγότερο ή περισσότερο από την πείνα.
Η πραγματικότητα αυτή, αν τελικά δημοσιεύθηκε,
δεν έκανε πρωτοσέλιδα.
«Η φωτογραφία αυτού του πεινασμένου παιδιού, με
μάτια γεμάτα δάκρυα και με μια μύγα μπροστά στο
πρόσωπό του, εδώ και πολύ καιρό εξαφανίστηκε από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο Νότιο Σουδάν, η
φωτογραφία αυτή είναι και πάλι πραγματικότητα».
Έτσι, μια πρόσφατη δημοσίευση της φιλανθρωπικής
οργάνωσης της Εκκλησίας «NAK- karitativ» περιέ-
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γραφε αυτή την κατάσταση. «Εκατομμύρια παιδιά
απειλούνται με πείνα! Οι μητέρες είναι απελπισμένες από την έλλειψη τροφίμων και τις υπερβολικές
τιμές. Δεν καταφέρνουν να ταΐσουν τα παιδιά τους».
Η ανθρωπιστική οργάνωση της Νεοαποστολικής
Εκκλησίας σχεδιάζει τώρα να οργανώνει καθημερινά
σχολικά γεύματα.

Πρώτα το στομάχι και μετά το κεφάλι
Από το 2008 ως το 2012, η «NAK-karitativ», με την
βοήθεια των εκκλησιαστικών Περιφερειών της
Κάτω Σαξονίας (Γερμανία) και του Νότιου Σουδάν
οικοδόμησαν σταδιακά ένα νηπιαγωγείο και ένα
δημοτικό σχολείο στην πρωτεύουσα Ντζούμπα. Στη
συνέχεια οικοδόμησαν μια μονάδα καθαρισμού και
τροφοδοσίας για τις απαραίτητες προμήθειες του
σχολείου, καθώς και ένα ιατρικό κέντρο. Μέσα στο
2018, ολοκληρώνεται και η κατασκευή ενός
δευτεροβάθμιου σχολείου.

■ Photo : NAK-karitativ, ÉNA Allemagne méridionale
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Η φιλανθρωπική οργάνωση «NAK-karitativ» ολοκλήρωσε σπουδαία πράγματα στο Νότιο
Σουδάν κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών: κατασκεύασε ένα νηπιαγωγείο και ένα δημοτικό
σχολείο, εγκατέστησε ένα σταθμό καθαρισμού και τροφοδοσίας για τις απαραίτητες προμήθειες
του σχολείου και δημιούργησε ένα ιατρικό κέντρο. Επιπλέον, με την φιλανθρωπική οργάνωση
«human-aktiv», διανέμονται τακτικά πακέτα με τρόφιμα και οργανώνονται γεύματα στο σχολείο.

Επιπλέον, υπήρχε η ανάγκη για μια πιο θεμελιώδη
βοήθεια: το 2016 και το 2017, μια από κοινού επιχείρηση
με την οργάνωση «Missionswerk der Neuapostolischen
Kirche Süddeutschland» (ιεραποστολική οργάνωση της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Νότιας Γερμανίας)
επανειλημμένα διαμοίρασε πακέτα με τρόφιμα στις
οικογένειες περίπου 800 μαθητών. Αυτά τα ακανόνιστα
γεύματα έχουν επιτρέψει να ξεπεραστεί η μεγαλύτερη
δυστυχία.

Σχολικά γεύματα ως επείγουσα βοήθεια
«Σήμερα, αυτού του είδους βοήθεια δεν επαρκεί πλέον»,
υπογραμμίζει η «NAK-karitativ». Επειδή πολλές οικογένειες δεν έχουν ούτε καν ένα γεύμα την ημέρα. Επειδή
συγκριτικά, ένα μόνο πρόγευμα κοστίζει τόσο που θα ήταν
σαν ένας Αμερικανός να έπρεπε να συγκεντρώσει 300
δολάρια γι’ αυτό.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει προγραμματιστεί
για τώρα και μέχρι νεωτέρας, να προσφέρονται καθημερινά γεύματα για 805 παιδιά και 20 εκπαιδευτικούς. Στο
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πλαίσιο αυτό γεννήθηκε ένα νέο πρόγραμμα δωρεών, με
το όνομα «επείγουσα βοήθεια για τα παιδιά». Σύμφωνα
με την ανθρωπιστική οργάνωση, δώδεκα ευρώ είναι
αρκετά για την τροφή ενός παιδιού, για ένα μήνα.

Ensemble dans l’action
Εκτός από τη «NAK-karitativ» και άλλες Νεοαποστολικές
φιλανθρωπικές οργανώσεις δεσμεύονται επίσης ενάντια
στην πείνα που μαστίζει αυτή την περιοχή. Έτσι, η
ιεραποστολική οργάνωση της Νότιας Γερμανίας, δεν
υποστήριξε μόνο το σχέδιο για το σχολείο, αλλά επίσης
και αυτό της «Δράσης ενάντια στην πείνα», του οποίου η
παρουσία αφορά κυρίως ο Νότιο Σουδάν με μέτρα
ανθρωπιστικής βοήθειας.
Όσον αφορά την οργάνωση «NAK-Humanitas», στην
Ελβετία, συμβάλλει στο έργο μαζί με τους «Γιατρούς
χωρίς σύνορα» στο Ντανταάμπς (Κένυα). Εκεί βρίσκεται
ο μεγαλύτερος καταυλισμός προσφύγων στον κόσμο,
όπου ουσιαστικά ζουν πρόσφυγες που προέρχονται από
τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν.

Φωτογραφίες Ν.Ε. Κούβας
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Η Νεοαποστολική Εκκλησία
αναγνωρίζεται τελικά στην Κούβα
Στην Κούβα, είναι μακρύς ο δρόμος για την επίσημη αναγνώριση μιας Εκκλησίας.
Ωστόσο, σημειώθηκε μια πρώτη επιτυχία στο δρόμο για την επίσημη αναγνώριση, της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας στην Κούβα: έχει πλέον συσταθεί επίσημα.
«Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα για την τοπική Εκκλησία μας. Ήδη από τώρα μπορούμε να εργαζόμαστε
δημόσια και να διεξάγουμε τις απαραίτητες επιχειρήσεις μιας Εκκλησίας, ως Ένωση (οργάνωση).
Είμαι πολύ ευτυχισμένος», δηλώνει ο υπεύθυνος
Απόστολος Περιφερείας Μάρκους Φελμπάουμ. Γι’
αυτόν, η σύσταση ενός καταστατικού αποτελεί ένα
ιδιαίτερο γεγονός στο δρόμο της αναγνώρισης της
Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε αυτό το νησί της
Καραϊβικής. Έχει επενδύσει σε αυτό εδώ και πολλά
χρόνια. Πρόσφατα οι συνθήκες ήταν, περισσότερο
από ποτέ, ευνοϊκές: τον Φεβρουάριο, η Εκκλησία
στην Κούβα απέκτησε τον δικό της επίσκοπο, ο
Απόστολος Περιφερείας χειροτόνησε τον Άλεξ
Μιχέλ Ρέγιες ντε Μαρτίνο, από το Σαντιάγκο της
Κούβας, στο αξίωμα του επισκόπου. Η Εκκλησία
της Κούβας διαθέτει πλέον ένα επίσημο πρόσωπο
και ταυτόχρονα ένα επίσκοπο που προέρχεται από
αυτή την χώρα.

γίας για παράδειγμα, ο επίσκοπος Ισμαήλ
Λαμπόρντε Φιγκουέρας, πάστορας της Ευαγγελικής
Λουθηρανικής Εκκλησίας της Κούβας, ανέλαβε να
είναι ο νονός. Η πράξη αυτή πραγματοποιήθηκε
στην εκκλησία, στην επίσημη έδρα της.

Μια πανηγυρική πράξη για τη σύσταση
του φακέλου αίτησης
Για τον Ελβετό Απόστολο Περιφερείας Φελμπάουμ,
που ταξιδεύει στην χώρα εδώ και πολλά χρόνια,
αυτή ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Οι
αδελφοί υπηρεσίας και οι αδελφοί και αδελφές από
όλες τις περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν για να
συμμετάσχουν σε αυτή την τελετή. Ο φάκελος
αίτησης αναδεικνύει τη Νεοαποστολική Εκκλησία
στην τάξη ενός νομικά αναγνωρισμένου οργανισμού.
Διαθέτει έτσι την εξουσιοδότηση να αναπτύσσει
ελεύθερα την θρησκεία της. Τα 40 περίπου μέλη που
συμμετείχαν σε αυτή την πανηγυρική πράξη, ήταν
όλοι πολύ ευτυχισμένοι να βλέπουν να γίνεται
δυνατό ένα τέτοιο βήμα στην Κούβα, μετά από
περισσότερα από 30 χρόνια εργασίας για την Εκκλη-

Η επαφή με τις άλλες Εκκλησίες υπήρξε επίσης πολύ
χρήσιμη. Στην πανηγυρική πράξη για τη σύσταση
του φακέλου αίτησης της Νεοαποστολικής Εκκλη-
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αριστερά, με το μπλε πουκάμισο: Ο επίσκοπος Άλεξ Μιχέλ Ρέγιες
ντε Μαρτίνο· πάνω και κάτω: αδελφοί και αδελφές της Κούβας

σία. Επτά μέλη της Εκκλησίας εκλέχθηκαν για το
Συμβούλιο της Εκκλησίας και ενημερώθηκαν για τα
καθήκοντά τους.

Είναι πλέον πιο εύκολο για κάποιον να
είναι Νεοαποστολικός
Για πολλά χρόνια, η Εκκλησία βίωσε μια πολύ απομονωμένη ύπαρξη σε αυτό το νησί της Καραϊβικής.
Καθώς δεν υπήρχε αναγνώριση από το κράτος, οι
θείες λειτουργίες μπορούσαν να πραγματοποιούνται
μόνο στις κατοικίες των αδελφών. Δεν ήταν δυνατή
η συμμετοχή σε μια θεία λειτουργία μέσα σε μια
κοινότητα προσιτή στο κοινό. Αυτό θα αλλάξει στο
μέλλον. Στο μεταξύ, αποστέλλονται στις αρχές,
αντίστοιχες αιτήσεις για να αναγνωριστούν ως κοινότητες οι κατοικίες αυτές. «Έτσι οι κατοικίες αυτές
γίνονται Casa de Culto (Οίκος λατρείας), αφηγείται ο
Απόστολος Περιφερείας Φελμπάουμ. Αντικειμενικός
σκοπός είναι η ελεύθερη και νόμιμα επιτρεπόμενη
συμμετοχή στις θείες λειτουργίες για όλους. «Όταν
επιτευχθεί αυτό, οι τουρίστες που περνούν τις
διακοπές στην Κούβα, θα μπορούν να συμμετέχουν
επίσης στις θείες λειτουργίες. Σήμερα, αυτό δεν
είναι ακόμη δυνατόν».
Στα καταστατικά της, η Εκκλησία δηλώνει εγγράφως ότι στους κόλπους της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Κούβας, οι άνθρωποι συνενώνονται για να
προσαρμόσουν τη ζωή τους στο Ευαγγέλιο του Χρι-
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στού, πλήρεις από Άγιο Πνεύμα και αγάπη για τον
Θεό, ότι αναγνωρίζουν τη Νεοαποστολική ομολογία
της πίστης και υποτάσσονται στις οδηγίες που
προέρχονται από τη Διεθνή Νεοαποστολική Εκκλησία. Επιπλέον δίνει μαρτυρία του ενδιαφέροντός
της για το Συμβούλιο των Εκκλησιών της Κούβας,
να είναι αυτό ευπρόσδεκτο ως παρατηρητής αυτού
του οικουμενικού θεσμού και της δέσμευσής της, να
προωθήσει την ανάπτυξη του οικουμενισμού στην
χώρα. Τα καταστατικά αυτά θα πρέπει τώρα να
εξεταστούν και να εγκριθούν από το κράτος.

Σε συνεργασία με άλλες Εκκλησίες
Τελευταία, ο Απόστολος Περιφερείας Μάρκους
Φελμπάουμ, επισκέφτηκε το νησί τον περασμένο
Φεβρουάριο. Κατά την διάρκεια αρκετών θείων
λειτουργιών μπόρεσε να δώσει την Αγία Σφράγιση
σε νέα μέλη στις κοινότητες και να χειροτονήσει,
εκτός από ένα επίσκοπο, επίσης και δύο διάκους. Το
πρόγραμμα του ταξιδιού του περιλάμβανε επίσης
μια συνάντηση με τους αδελφούς υπηρεσίας και τις
συζύγους τους καθώς και μια θεία λειτουργία για
παιδιά. «Μια μεγάλη χαρά και ένας μεγάλος
ενθουσιασμός βασιλεύουν παντού σχετικά με την
εξέλιξη της Νεοαποστολικής Εκκλησίας στην
Κούβα. Είμαστε ευγνώμονες στον πιστό μας Θεό για
την βοήθεια που μας έχει χορηγήσει μέχρι τώρα!»,
έγραφε στην έκθεση απολογισμού του ταξιδιού του.
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Μαία χωρίς σύνορα
«Έχουμε εδώ μια αιμορραγία! Μπορείς να έλθεις γρήγορα;» – Η Άντζελα λαμβάνει μια
κλήση έκτακτης ανάγκης στο φορητό ραδιοτηλέφωνο. Είναι μεσάνυχτα. Μόλις είχε
ξαπλώσει για να κοιμηθεί. Πετάγεται επάνω και αρχίζει να τρέχει. Κάποιος την
χρειάζεται.
Ήδη, εδώ και αρκετές εβδομάδες, η Άντζελα Σβαρτς
βρίσκεται στο Νότιο Σουδάν. Στην χώρα που απέκτησε την ανεξαρτησία της μόλις το 2011 υπάρχουν
περίπου 12,5 εκατομμύρια κάτοικοι που ζουν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας: ένοπλες συγκρούσεις,
επιδημίες, η ελονοσία και το AIDS σηματοδοτούν
την καθημερινή ζωή. Ελβετή από υιοθεσία, η μαία
δεσμεύτηκε εθελοντικά στο Αγκόκ, για τρεις μήνες,
σε ένα σταθμό βοήθειας των Γιατρών χωρίς Σύνορα
(ΓΧΣ). Γνωρίζει πολλά πράγματα, βλέπει πολλά
πράγματα και προσφέρει μεγάλη βοήθεια.

Στην καρδιά της ζώνης της κρίσης

Φωτογραφίες: Angela Schwarz / privé

«Όταν έχουν μια αιμορραγία ή όταν έχουν δεχθεί
πυρά από πυροβολισμούς, οι πληγωμένοι μεταφέρονται στην πύλη της «Κατασκήνωσης» και οδηγούνται προς τους γιατρούς και τους εθελοντές … ».
Η Άντζελα αφηγείται με απλότητα το καθημερινό
δράμα που ζουν εκατοντάδες πάσχοντες. Η «Κατασκήνωση», όπως οι ΓΧΣ περιγράφουν ένα μεγαλύτερο καταυλισμό. Είναι διπλά περιφραγμένη. Ένας
εσωτερικός χώρος, στον οποίο ζουν οι συνεργάτες
και ένας δεύτερος εξωτερικός χώρος όπου υπάρχει
το ιατρικό κέντρο. Ο καταυλισμός βρίσκεται μόνο
δέκα χιλιόμετρα μακριά από τα πεδία της μάχης.

Ακούγονται με ευκρίνεια οι ανταλλαγές πυροβολισμών μας αφηγείται μια συνεργάτιδα των ΓΧΣ. Τη
νύχτα, οι υπηρεσίες ασφαλείας κάνουν κύκλους
γύρω από τον καταυλισμό για παρακολούθηση και
επαγρύπνηση.

Η μαία δεν είναι μόνη
Το τμήμα μαιευτικής είναι ένα πέτρινο σπίτι με
κυματοειδή στέγη από λαμαρίνα, μερικώς ανοικτό
στις πλευρές του. Το εσωτερικό του είναι μόνον ένα
μεγάλο δωμάτιο. Στην αριστερή πλευρά υπάρχουν
δύο κρεβάτια για γυναίκες που εγκυμονούν.
Κρεβάτια; Όχι, μάλλον παλέτες, που μοιάζουν με
τραπέζια καλυμμένα με ταπετσαρία γεμισμένη με
λίγο αφρό από κάτω. Και ακριβώς δίπλα κρεβάτια
για τις ετοιμόγεννες, για εκείνες που μόλις έχουν
γεννήσει, καθώς και για τα νεογέννητα· συνολικά
υπάρχουν 33 κρεβάτια.
Η επικεφαλής μαία εργάζεται από 8 έως 14 ώρες την
ημέρα. Άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, αλλά
τις περισσότερες φορές εργάζεται πιο πολύ. Μαζί
της σε κάθε βάρδια συνεργάζονται τέσσερις έως έξη
μαίες: κάποιες από αυτές είναι «τοπικές μαίες»,
γυναίκες που έχουν σπουδάσει στην πρωτεύουσα

αριστερά : η Άντζελα Σβαρτς (2η από δεξιά) μαζί με
συναδέλφους στην «Κατασκήνωση»

28

community 03/2018

À l’aide d’un cornet acoustique, la sage- femme
peut écouter les battements de cœur du bébé
dans le ventre de sa mère

Γιούμπα ή στο Ναϊρόμπι – ένα επάγγελμα καθαρά
ανδρικό στην Αφρική – και κάποιες άλλες, είναι
«Τοπικές βοηθοί Μαιευτικής», μαίες που έχουν
εκπαιδευτεί με παραδοσιακό τρόπο.

Απαιτείται επείγουσα βοήθεια
Οι γυναίκες που έρχονται εδώ ως πάσχουσες έχουν
ύψος από 1,80 έως 2 μέτρα. Έγκυες στον έκτο ή
έβδομο μήνα ζυγίζουν μόλις και μετά βίας 60-65
κιλά. Υπάρχει έλλειψη τροφίμων. «Τίποτα δεν κινείται. Παντού δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά καφέ
άμμος. Όλα είναι ξερά!», αφηγείται η Άντζελα,
περιγράφοντας το περιβάλλον της. Ο υποσιτισμός
σημαδεύει τη ζωή των ανθρώπων και επηρεάζει τις
φυσικές δυνάμεις: αναφέρονται πολλές αποβολές.
Μερικές φορές, οι γυναίκες που περπατούν για δύο
με τρεις ημέρες, από το χωριό τους για να φτάσουν
στον καταυλισμό των ΓΧΣ, είναι σε κατάσταση
προχωρημένης εγκυμοσύνης, έτοιμες να γεννήσουν.
«Πολλές δεν φτάνουν έγκαιρα, επειδή ξεκινούν
πολύ αργά, ή το παιδί είναι τοποθετημένο σε λάθος
θέση, ή ακόμη προκύπτουν και άλλες επιπλοκές. Τις
περισσότερες φορές πρόκειται για παιδιά που
πεθαίνουν», αφηγείται η ηλικίας 55 ετών μαία.

Όχι στα θεραπευτικά βότανα
«Είμαι ικανοποιημένη, όταν οι ασθενείς φθάνουν
μέχρι το νοσοκομείο, όταν μια μητέρα έρχεται μέχρι
σε μας, όταν καταφέρνουμε να θεραπεύουμε την
ελονοσία». Δέκα με δεκαπέντε μέλη της οικογένειας
θα πρέπει να συμφωνήσουν για να μπορέσει μια
γυναίκα να ξεκινήσει για το νοσοκομείο. Και θα
πρέπει πρώτα απ’ όλα να πειστούν. Και αν τη στιγμή
εκείνη, μια πεθερά πει «Όχι!» και προτείνει να βοηθήσει χρησιμοποιώντας «θεραπευτικά βότανα», η
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γυναίκα δεν έχει πλέον το δικαίωμα να μεταβεί στον
καταυλισμό των Γιατρών χωρίς Σύνορα.
Οι εθελοντές, γνωρίζοντας αυτές τις συνθήκες,
δημιουργούν ένα κίνητρο: «Για τις γυναίκες που
γεννούν, προσφέρουμε τρία γεύματα καθημερινά για
περίπου τρεις ημέρες – και η προσφορά αυτή ισχύει
και για τα δύο ή τρία μέλη της οικογένειας που τις
συνοδεύουν. Επιπλέον, οι γυναίκες λαμβάνουν μια
κουνουπιέρα ως δώρο. Και όταν οι γυναίκες
έρχονται για επανέλεγχο, τους δίνεται μια επιπλέον
κουνουπιέρα».

Εκπαιδευμένη για επείγοντα περιστατικά
«Κάθεσαι κάθε μέρα, προσεύχεσαι, βοηθάς, ελπίζεις,
αναζωογονείσαι». Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πολλές
χαρές στη ζωή: «Όταν έχεις καταφέρει να γεννήσεις
ένα υγιές παιδί, όταν έχεις καταφέρει να σταματήσεις
μια αιμορραγία, όταν έχεις επιτύχει να διαφυλάξεις
την μητέρα και το παιδί της από βλάβες ή επιπλοκές,
όταν σε κοιτάζουν με μάτια γεμάτα ευγνωμοσύνη
…» – Η μαία, μητέρα δύο παιδιών και τρεις φορές
γιαγιά, κάνει μια σύντομη παύση και συνεχίζει με
βαθιά χαμηλή φωνή: «…αυτός είναι ο μισθός!»
Παρ’ όλα αυτά, η Άντζελα γνωρίζει επίσης τις
συγκρούσεις που βασιλεύουν ανάμεσα στα διάφορα
πολιτικά κόμματα, για την οριοθέτηση των
συνόρων, τον αναγκαστικό εξισλαμισμό, τις
απαγωγές, τους βιασμούς, τα οικονομικά
συμφέροντα που συνδέονται με μια πετρελαιοπηγή,
η οποία βρίσκεται κοντά… ενημερώθηκε,
εκπαιδεύτηκε και οφείλει επίσης να γνωρίζει τι θα
πρέπει να κάνει σε μια περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Ένας μικρός σάκος είναι έτοιμος σε
περίπτωση εκκένωσης του καταυλισμού.
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Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας 2019 :
Εφαρμογή του προγράμματος

Φωτογραφία: Oliver Rütten

Η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα στο πρόγραμμα: αυτό είναι κάτι που ήδη είναι
βεβαιότητα για τις Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας της Νεοαποστολικής Εκκλησίας το 2019. Οι
σχεδιαστές εξακολουθούν να εργάζονται επάνω στον κατάλογο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα πάνω στο τι θέλουν οι συμμετέχοντες.

35000 με 40000 συμμετέχοντες αναμένονται από τις
30 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου 2019 στο τεράστιο
εκθεσιακό πάρκο στο Ντίσελντορφ (Γερμανία). Η
ευρύτερη περιοχή της Ρηνανίας θα είναι το σημείο
συνάντησης για τους νέους από όλο τον κόσμο –
όπως ακριβώς έγινε, εδώ και δέκα χρόνια στις
Ημέρες της Ευρωπαϊκής Νεολαίας, το 2009. Ήδη
από τώρα, οι διοργανωτές βρίσκονται επί ποδός και
εργάζονται στο παρασκήνιο.
Προς το παρόν, εργάζονται μεταξύ άλλων επάνω στο
πρόγραμμα αυτού του μεγάλης κλίμακας γεγονότος,
που θα διεξαχθεί σε διάστημα τριών ημερών. Περισσότεροι από 3000 νέοι και νέες μεταξύ 11 και 34
ετών συμμετείχαν σε μια διαδικτυακή έρευνα, σχετικά με τις προσδοκίες τους. Ταξινομημένες σε τρεις
ηλικιακές ομάδες – από 11 έως 17 ετών για την
ομάδα 1, από 18 έως 24 ετών για την ομάδα 2 και
από 25 έως 34 ετών για την ομάδα 3 – οι απαντήσεις
τους μπόρεσαν να εκτιμηθούν με ακρίβεια.

Οι θείες λειτουργίες είναι δημοφιλείς
Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ηλικιακών
ομάδων σε ότι αφορά τις μουσικές προτιμήσεις. Τα
θέματα επίσης αξιολογούνται με διάφορους τρόπους:
τα σοβαρά θέματα από την Αγία Γραφή στην εορτή,
τα θέλουν όλοι. Οι 96 στους εκατό που ρωτήθηκαν,
εγκρίνουν με πεποίθηση τοις προτεινόμενες θείες
λειτουργίες – της Ανάληψης και της Κυριακής. Όλες
οι ηλικιακές ομάδες επίσης είναι σύμφωνες για τα
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εργαστήρια, τις παραστάσεις και την μουσική του
δρόμου. Σεμινάρια και συζητήσεις στρογγυλής
τράπεζας εκτιμώνται περισσότερο από τους
μεγαλύτερους.
Το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
ενδιαφέρει κυρίως τους νέους 11 έως 17 ετών.
Θέματα όπως «Γάμος και οικογένεια», «Σχέδια για
τη ζωή και το μέλλον» et «Υπαρξιακές κρίσεις»
μοιάζουν αντίθετα να ενδιαφέρουν περισσότερο
τους νέους άνω των 20 ans. Τελειώνοντας, 80 στους
εκατό από αυτούς που ρωτήθηκαν, ενδιαφέρονται
για τα θέματα «Ο χριστιανός στην πράξη», «Η ζωή
μετά τον θάνατο» και «Η επιστροφή του Χριστού».
Σε γενικές γραμμές, θέματα που σχετίζονται με την
πίστη, χαίρουν μεγάλης εκτίμησης.

Το σύνθημα: Είμαι εδώ
«Είμαι εδώ» είναι το σύνθημα αυτών των Ημερών
Νεολαίας. Είναι ταυτόχρονο, ο Θεός απευθύνει αυτό
τον ενθαρρυντικό λόγο στον άνθρωπο και το
αντίθετο. Έτσι είναι αυτό που απευθύνεται τελείως
προσωπικά στους συμμετέχοντες στις Ημέρες
Νεολαίας και σημαίνει: «Συμμετέχω. Θα έλθω,
επιθυμώ να συνεργαστώ!» Ο Πρωταπόστολος Ζαν
Λυκ Σνάιντερ και ορισμένοι Απόστολοι Περιφερείας
έχουν ήδη επισκεφθεί τον χώρο το Νοέμβριο του
2017. Ήταν πολύ ικανοποιημένοι με αυτά που είδαν
εκεί. Η διαδικασία εγγραφής έχει ήδη αρχίσει.
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Συγχώνευση και ανάπτυξη μαζί
Η αλλαγή στην κεφαλή της νέας εκκλησιαστικής Περιφέρειας της Δυτικής Γερμανίας,
έχει οριστικά ολοκληρωθεί: ο νέος Απόστολος Περιφερείας παρουσίασε τους στόχους
για το μέλλον με την ευκαιρία μιας πανηγυρικής υποδοχής των εκπροσώπων της
Εκκλησίας και της πολιτικής.
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι πρώην εκκλησιαστι- 
κές περιφέρειας της Γερμανίας, αυτή της Βόρειας
Ρηνανίας/Βεστφαλίας και αυτή της Έσσης/ΡηνανίαςΠαλατινάτου/Σάαρ σχημάτισαν μια ενιαία οντότητα.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, ο Πρωταπόστολος Ζαν
Λυκ Σνάιντερ έθεσε τον Απόστολο Περιφερείας
Μπερντ Κομπερστάιν από την Έσση σε ηρεμία,

επειδή είχε φτάσει στο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση και ανέθεσε το δικό του πεδίο δραστηριότητας
στον Απόστολο Περιφερείας Ράινερ Στορκ, από την
Βόρεια Ρηνανία/Βεστφαλία.

Ενίσχυση των κοινοτήτων επί τόπου: Αυτό
έρχεται να υπογραμμίσει την έμφαση στην
ατομική ευθύνη, να ενθαρρύνει την προσωπική
πρωτοβουλία και να παρέχει ένα πλαίσιο στις
κοινότητες, μέσα στο οποίο αυτές μπορούν να
κινούνται.
Επαγρύπνηση για τους οικονομικούς πόρους:
Προς το παρόν όλα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να
σκεφτόμαστε και τις επόμενες γενιές. Εξάλλου, θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις περιφέρειες της Γερμανίας και σε εκείνες που εξυπηρετούνται σε περίπου 40 χώρες
οι οποίες μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν
σε ένα ποσοστό από, 0,5 μέχρι 40 τοις εκατό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νεοαποστολική Εκκλησία
προσκλήθηκε σε μια δεξίωση, στις 5 Μαρτίου 2018,
στη Νεοαποστολική κοινότητα της Βόρειας Φρανκφούρτης. Περίπου 50 επισκέπτες ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι
 Προώθηση του Ευαγγελίου με ενεργό τρόπο:
της Προτεσταντικής και της Καθολικής Εκκλησίας,
Η διδασκαλία του Ιησού είναι επίσης ένα σύκαθώς και τοπικοί αξιωματούχοι και πολιτικοί
στημα αξιών που επιτρέπει στους ανθρώπους
εκπρόσωποι. Το πρόγραμμα παρουσίασε ο εκπρόνα απολαμβάνουν όλοι μαζί, μια καλή ποιότητα
σωπος της Εκκλησίας, επίσκοπος Πίτερ Γιόχανινγκ.
ζωής. Το γεγονός της διάδοσής του δεν είναι
υπόθεση μιας μόνο ομολογίας, αλλά καθήκον
Τρεις στόχοι για το μέλλον
του συνόλου της Εκκλησίας του Χριστού.
«Συγχώνευση και ανάπτυξη μαζί» – ο Απόστολος
Περιφερείας Στορκ τοποθέτησε αυτό το σύνθημα, το
οποίο προέρχεται από τις προετοιμασίες ενόψει της
συγχώνευσης, στο επίκεντρο της ομιλίας του.
Επιθυμεί επίσης να συνεχίσει στο μέγιστο, όπως
έκανε στις παλιές του προσπάθειες, έτσι και στις
νέες ευθύνες που είναι πλέον δικές του:
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Περισσότερες θείες λειτουργίες
στην Κρήτη

Το ότι δεν υπήρχαν πλέον θείες λειτουργίες στα Χανιά
ήταν ένα πρόβλημα που τελικά λύθηκε με τη συνεργασία της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας η οποία παραχώρησε αφιλοκερδώς το παρεκκλήσιό της που βρίσκεται στη συνοικία Χαλέπα, για να τελούνται θείες λειτουργίες, μια φορά τον μήνα κατά την θερινή περίοδο.

τις αδελφές, καθώς πρόκειται για γεγονός που
προσφέρει πλούσια την ευλογία του επουράνιου
Πατέρα μας.

Λίγο πριν την τέλεση του μυστηρίου της Αγίας Σφράγισης,
ο Απόστολος Λίντεμαν απευθύνεται προς τα νέα μέλη της
κοινότητα εξηγώντας τη σημασία της πράξης αυτής.
Η είσοδος του παρεκκλησίου, στο οποίο τελούνται θείες
λειτουργίες κατά την θερινή περίοδο μια φορά τον μήνα.

Μια ιδιαίτερη Αγία Σφράγιση
Ο Θεός φροντίζει τα παιδιά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, επειδή υπήρχαν πολλά εμπόδια για
τη συμμετοχή μιας οικογένειας στην θεία λειτουργία
του Αποστόλου, κατά την οποία επρόκειτο όλα τα
μέλη της να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, η σφράγιση αυτή
πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα στο σπίτι
τους που βρίσκεται στο χωριό Μουριές του Κιλκίς.

Έτσι, τον περασμένο Αύγουστο η κοινότητα της
Θεσσαλονίκης μπόρεσε να ζήσει μια υπέροχη θεία
λειτουργία, καθώς τον Απόστολό μας συνόδευαν ο
Επίσκοπός μας Αράμ και οι δύο Ευαγγελιστές της
περιφέρειάς μας, Μπίκερ και Κύζεμπεργκ. Σε αυτή
την πλούσια θεία λειτουργία, έλαβε το μυστήριο της
Αγίας Σφράγισης μια ακόμη οικογένεια, οι γονείς με
τα δύο τους παιδιά.

Ο Απόστολος Λίντεμαν εξηγεί στην οικογένεια που
πρόκειται να λάβει τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος, τη
σημασία που έχει αυτή για τη ζωή στην πίστη.

Στις 10 Αυγούστου, σε μια συγκινητική τελετή ο Απόστολος Λίντεμαν χορήγησε την Αγία Σφράγιση στους
γονείς, σε δύο κορίτσια και ένα μωρό. Υπηρέτησε με
τον λόγο από τον Ιωάννη 14:27: «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».

Ο Απόστολος Λίντεμαν
επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη
Η επίσκεψη ενός Αποστόλου, αποτελεί πάντοτε ένα
ξεχωριστό γεγονός για μια κοινότητα. Είναι κάτι που
προκαλεί μεγάλη χαρά σε όλους τους αδελφούς και
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Τον επίλογο της πλούσιας σε χάρη και ευλογία
λειτουργίας αυτής, έγραψε με την υπηρεσία της, μια
ανδρική χορωδία, αποτελούμενη από τον Απόστολο,
αξιώματα και επισκέπτες από την Γερμανία.
Ακολούθησε χαιρετισμός των αδελφών μεταξύ τους,
ανταλλαγή ευχών και μια υπόσχεση για σύντομη
συνάντηση…..

Διεθνής
Νεοαποστολική
Εκκλησία

