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Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι
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■ Φωτογραφία εξωφύλλου: Ν.Ε. Ινδονησία
■ Φωτογραφία επάνω: Ν.Ε. Ινδονησία
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Δεν αποκηρύττουμε
την υπόσχεση !
■ Φωτογραφία: Διεθνής Ν. Ε.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,
Ο Θεός μας έδωσε μια υπόσχεση: Θέλει να μας
ευλογεί! Προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε με το
σωστό τρόπο την ευλογία του και να την
μοιραζόμαστε με τους άλλους. Δεν πρέπει να
ανακαλούμε και να αποκηρύττουμε την υπόσχεση
αυτή.
Αναγνωρίζουμε την θεϊκή ευλογία: ο Θεός μας
δίνει αυτό που χρειαζόμαστε ενόψει της αιώνιας
σωτηρίας μας. Προσφέρει στην ανθρωπότητα τη
δυνατότητα να είναι αιώνια μαζί του. Ιδού λοιπόν
που βρίσκεται η ευλογία του: στον πλούτο του και
τελικά στην αιώνια κοινωνία μαζί του.

κουραστείτε να προσπαθείτε να αναγνωρίζετε αυτή
την ευλογία και να μιλάτε γι’ αυτήν με τον πλησίον
σας!
Εάν παραμένουμε πιστοί στον Ιησού Χριστό, θα μας
ευλογεί και μας μας κάνει κι εμάς, πηγές ευλογίας.
Η πιο ακριβή μου επιθυμία είναι να μεταβιβάζετε
την υπόσχεση αυτή και στις επερχόμενες γενεές.

Μοιραζόμαστε την θεϊκή ευλογία: Ο Θεός μας
δίνει, έτσι ώστε κι εμείς, με τη σειρά μας, να
δίνουμε στον πλησίον μας. Μοιραζόμαστε τον
πνευματικό μας πλούτο με τον πλησίον μας και
αυτό, το κάνουμε από τώρα, κατά την διάρκεια της
ζωής μας και στη συνέχεια επίσης, στην βασιλεία
του Θεού. Επιθυμία μας είναι, να μπορέσουν οι
άνθρωποι να φτάσουν κοντά στον Θεό.

Λάβετε αγαπητοί μου, αδελφοί και αδελφές, τους
εγκάρδιους χαιρετισμούς μου.

Σε μας εναπόκειται να κρατήσουμε αυτή την
υπόσχεση και την μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας
και στους πλησίον μας: «Έχε εμπιστοσύνη στον
Θεό. Θα σε ευλογήσει!»
Αγαπητές αδελφές, αγαπητοί αδελφοί, δική σας
ευθύνη είναι επίσης να αναγνωρίζετε αυτή την
ευλογία και να την μοιράζεστε. Σας εξορκίζω, μην

Ζαν Λυκ Σνάιντερ
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■ Φωτογραφίες: Jonas Spengler et Marc Genoux

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019, Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ
Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στον κύκλο από αδελφούς
και αδελφές που συναθροίστηκαν στην εκκλησία της Βέρνης
Οστερμούντιγκεν (Ελβετία). Συνοδευόταν από τον Απόστολο
Περιφερείας Γιουργκ Ζμπίντεν (Ελβετία), Τους Αποστόλους
Μανουέλ Λουίζ (Πορτογαλία) και Ούλι Φαλκ (Γερμανία), όπως
επίσης τους Αποστόλους και επισκόπους της Ελβετίας.

Πλούσιοι
στον Χριστό!
Α’ Κορινθίους 1 : 5-7

« Ότι σ' αυτόν γίνατε πλούσιοι
σε όλα, σε κάθε λόγο και σε
κάθε γνώση· καθώς η μαρτυρία
του Χριστού στηρίχθηκε
ανάμεσά σας· ώστε δεν μένετε
πίσω σε κανένα χάρισμα,
προσμένοντας την αποκάλυψη
του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού».

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές! Πόσο όμορφο ξεκίνημα να ξαναβρισκόμαστε την πρώτη Κυριακή αυτού
του χρόνου και να ευλογούμε τον Κύριο, όπως τόσο
όμορφα το εκφράσανε τα παιδιά με το τραγούδι
τους. Ομολογούμε έτσι την πίστη μας στον παντοδύναμο Θεό. Είναι καλό να ξεκινάμε αυτό τον χρόνο
με εμπιστοσύνη, ξέροντας ότι ο Θεός είναι πάντα ο
Παντοδύναμος. Κατά την διάρκεια του έτους αυτού,
δεν θα συμβεί τίποτα που θα μπορούσε να αποτελεί
εμπόδιο, με οποιοδήποτε τρόπο, του σχεδίου του για
τη σωτηρία μας. Θα φροντίσει να συνεχίζει απρόσκοπτα το σχέδιο σωτηρίας Είναι ένας Θεός αγάπης
και το σχέδιό του είναι να μας οδηγήσει, εσένα και
μένα, καθώς και πολλούς ανθρώπους που επιθυμούν
την κοινωνία μαζί του. Ο Θεός είναι αφάνταστα
πλούσιος σε αγάπη και καλοσύνη. Θέλει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Θέλει να οδηγήσει όλους
τους ανθρώπους στην κοινωνία μαζί του. Η δόξα του
ξεπερνά κάθε τι που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Επειδή ο Θεός είναι τόσο πλούσιος στη δόξα
του, πλούσιος σε αγάπη και καλοσύνη, θέλει να μοι4

community 02/2019

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ραστούμε όλοι μας τα πλούτη του. Αυτός είναι ο
σκοπός του. Δημιούργησε τον άνθρωπο για να ζήσει
σε τέλεια κοινωνία μαζί του. Διασφαλίζει ότι κάθε
άνθρωπος θα έχει τη ευκαιρία να μοιράζεται τα
πλούτη του. Έγκειται πλέον στον ίδιο τον άνθρωπο,
αν το επιθυμεί.

είμαι χριστιανός και το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Υιός
του Θεού θα επιστρέψει μια μέρα, πιστεύω στο Ευαγγέλιο και στον λόγο του Θεού. Απλά το «θεωρώ ότι
είναι αλήθεια» δεν με καθιστά πλούσιο. Η συχνή
παρουσία στις θείες λειτουργίες, μια πίστη από
παράδοση – είναι Νεοαποστολικός και πηγαίνει στη
Νεοαποστολική Εκκλησία – δεν αρκούν για να γίνω
πλούσιος. Η μαρτυρία αυτή του Ιησού οφείλει να
εδραιωθεί σταθερά μεταξύ μας, δηλαδή η πίστη
στον Ιησού Χριστό θα πρέπει να γίνει μια δύναμη
μέσα μας, θα πρέπει να ζει σε μας. Η πίστη αυτή
οφείλει να είναι ένας κινητήρας μέσα μας: Ναι,
θέλουμε να πάμε προς τον Ιησού Χριστό, θέλουμε να
ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημά του. Θέλουμε να
γίνουμε αυτό που είναι. Ζούμε στον Ιησού Χριστό.

Σύνθημά μας για το 2019: Πλούσιος στον Χριστό!
Θέλουμε τον πλούτο του Θεού, θέλουμε να εμπλουτιζόμαστε στον Θεό. Για να γίνουμε πλούσιοι στον
Θεό, για να λάβουμε τα πλούτη του, ο Θεός χάραξε
το δρόμο. Δεν υπάρχουν 200 δρόμοι, υπάρχει μόνον
ένας. Ο δρόμος αυτός ονομάζεται Ιησούς Χριστός.
Ο Υιός του Θεού ήλθε σε αυτή τη γη και έγινε
άνθρωπος. Τοποθετήθηκε σε ένα επίπεδο ισότητας
με τον άνθρωπο, έτσι ώστε να του αποκαλύψει ποιος
είναι ο Θεός, πως είναι, ποια είναι τα σχέδιά του και
πόσο είναι κοντά μας. Με τον θυσιαστικό του θάνατο και την Ανάστασή του, προετοίμασε το δρόμο,
έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού: Αν με ακολουθείτε, μπορείτε να γίνετε
πλούσιοι στον Θεό· μπορείτε
να αποκτήσετε αυτό τον πλούτο: την καλοσύνη του Θεού.
Επομένως, εξαρτάται από εμάς,
αν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Ασχολούμαστε με
το σύνθημα του έτους. Πώς θα γίνουμε πλούσιοι
στον Θεό; Σε τι συνίσταται αυτός ο πλούτος στον
Χριστό; Πώς μοιραζόμαστε αυτό τον πλούτο;

Ας είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Υιός του Θεού
έγινε άνθρωπος για μας, ότι νίκησε τον θάνατο και
το διάβολο, ότι εισήλθε στον ουρανό ως ο πρώτος
άνθρωπος με αναστάσιμο σώμα. Ας ενθουσιαζόμαστε με την
υπόσχεσή του: Θα επιστρέψω
και θα μπορείτε να είστε κοντά
μου. Ας είμαστε πεπεισμένοι
για τη διδασκαλία και το Ευαγγέλιο. Αυτή η μαρτυρία του Ιησού Χριστού οφείλει να εδραιώνεται σταθερά μεταξύ μας, διαφορετικά δεν μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι στον Θεό. Προσπαθούμε
διαρκώς για να γίνει ο Ιησούς Χριστός μια δύναμη
μέσα στην καρδιά μας. Παρά το κάθε τι που ζούμε,
παρ’ όλα όσα μας προσφέρει αυτός ο κόσμος. Ποτέ
δεν ξεχνάμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Πέθανε για
μας, εισήλθε πρώτος στον ουρανό, θα επιστρέψει.
Όλα αυτά θα πρέπει να μας ενθουσιάζουν – όλα
αυτά θα πρέπει να καίνε μέσα μας ως μια φλόγα.

Υπηρετούμε τον
Θεό, καθένας από
την θέση του.

Επιθυμία μου είναι, το θέμα αυτό να ενσωματώνεται
τακτικά στον κήρυγμα – ακόμη και αν δεν αναφέρεται στον Οδηγό των θείων λειτουργιών. Οφείλει να
ενσωματώνεται στο κήρυγμα, έτσι ώστε οι κοινότητες καθώς και οι αδελφοί και οι αδελφές να ασχολούνται με αυτό. Το Άγιο Πνεύμα θα αφυπνίσει
στους αδελφούς και τις αδελφές, στον κύκλο της
νεολαίας, στα παιδιά, πολλές σκέψεις που θα συμβάλλουν να ενισχυθεί το θέλημα: Ναι, θέλω να γίνω
πλούσιος στον Χριστό! Αλλά πώς θα γίνω πλούσιος
στον Χριστό; Η πρώτη προϋπόθεση είναι η πίστη
στον Χριστό! Χωρίς πίστη δεν θα ήταν δυνατόν.
Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να φτάσουμε στον
Θεό. Αυτός ο μόνος δρόμος είναι ο Ιησούς Χριστός
και οφείλουμε να πιστεύουμε σ’ αυτόν. Ο Παύλος
λέει εδώ ότι η μαρτυρία του Χριστού θα πρέπει να
εδραιώνεται σταθερά μεταξύ μας.

Ο Παύλος είπε: «Ο Θεός έγινε για σας φτωχός, για
να γίνετε εσείς πλούσιοι» (βλ. Β’ Κορινθίους 8:9).
Έγινε φτωχός για να γίνουμε πλούσιοι. Τι οφείλουμε
να κάνουμε για να γίνουμε πλούσιοι στον Θεό; Στην
αρχή της επί του όρους ομιλία, ο Ιησούς είπε:
«Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα· επειδή, δική τους
είναι η βασιλεία των ουρανών!» (Ματθαίος 5:3).
Την εποχή εκείνη, αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο του
κηρύγματός του. Το να είμαστε φτωχοί στο πνεύμα
δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε χαζοί. Αλλά πώς
μπορούμε να γίνουμε φτωχοί στο πνεύμα; Φτωχός
στο πνεύμα είναι εκείνος που είναι αρκετά ταπεινός
για να είναι υπάκουος. Δεν ενεργεί σύμφωνα με το
δικό του θέλημα, αλλά τηρώντας το θέλημα του
Θεού. Γι’ αυτόν οι εντολές είναι το καλύτερο
πράγμα που υπάρχει. Προσαρμόζει τη ζωή του στις
εντολές και παραμένει υπάκουος.

Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό που έγινε άνθρωπος,
στον θυσιαστικό του θάνατο και στην Ανάστασή
του. Πιστεύουμε την υπόσχεσή του: «...έρχομαι πάλι,
και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα...» (Ιωάννης
14:3, απόσπασμα· Πράξεις των Αποστόλων 1:11).
Πιστεύουμε στη διδασκαλία και στο Ευαγγέλιό του.
Είναι η αλήθεια και ο δρόμος για ευλογία. Είναι ο
δρόμος για να φτάσουμε στον Θεό και να του είμαστε
ευάρεστοι – το πιστεύουμε! Η πίστη αυτή δεν μπορεί
να είναι μόνο: «θεωρώ ότι είναι αλήθεια». Ο Υιός
του Θεού έγινε άνθρωπος, πέθανε και αναστήθηκε·

Για πολλούς ανθρώπους αυτό είναι υπερβολικό.
Επιτρέπουν στον εαυτό τους να αποφασίζει πότε θα
εφαρμόζει τις εντολές ή όχι, όταν αυτές θα του είναι
χρήσιμες. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πλούσιος
στο πνεύμα, δεν μπορεί όμως να ευλογηθεί και να
είναι πλούσιος στον Θεό. Ο ταπεινός, εκείνος που
5
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είναι φτωχός στο πνεύμα, λέει: ο Θεός ξέρει
καλύτερα από εμένα – τηρώ τις εντολές του,
ότι και αν συμβαίνει, είναι ο καλύτερος
δρόμος για μένα. Αυτός είναι ο φτωχός στο
πνεύμα. Γινόμαστε φτωχοί, ταπεινωνόμαστε
για να γίνουμε πλούσιοι. Εδώ είναι μια άλλη
πτυχή: ο Ιησούς δεν ήλθε για να υπηρετηθεί,
αλλά για να μας υπηρετήσει. Ταπεινώθηκε και
μας υπηρέτησε. Για να γίνουμε πλούσιοι, οφείλουμε
να υπηρετούμε τον Θεό και να εργαζόμαστε. Ο
Ιησούς πολύ συχνά μιλούσε για την εργασία: εάν
θέλεις να γίνεις πλούσιος, οφείλει να εργάζεσαι και
να κοπιάζεις. Στο πλαίσιο αυτό γνωρίζουμε ένα
μεγάλο αριθμό από παραβολές: τις μνες (Λουκάς 19
:11-27), τα τάλαντα (Ματθαίος 25:14-30), οι εργάτες
του αμπελώνα (Ματθαίος 20:1-16). Τον Ιησού απασχολούσε συχνά το θέμα αυτό. Δεν μπορείς να κερδίσεις τη σωτηρία σου· οφείλεις να εργάζεσαι και να
κοπιάζεις – διαφορετικά δεν θα γίνεις πλούσιος. Εάν
θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι το έτος αυτό, οφείλουμε να εργαζόμαστε, να καταβάλλουμε προσπάθεια.
Υπηρετούμε τον Θεό – ο καθένας από τη θέση του.

έλαβαν τον ίδιο μισθό (Ματθαίος 25 : 15-28). Με την
παραβολή αυτή, ο Ιησούς θέλησε να δείξει ότι
σημασία έχει η εργασία και όχι το αποτέλεσμα.
Υπάρχουν κοινότητες που είναι πολύ μεγάλες, πολύ
ζωντανές, έχουν μια θαυμάσια δομή διδασκαλίας,
είναι καλά πληροφορημένες και καταρτισμένες στην
πίστη, έχουν μια μεγάλη χορωδία και ασχολούνται
πολύ με την μουσική. Οι αδελφοί και οι αδελφές είναι
Νεοαποστολικοί εδώ και τρεις γενεές και έχουν λάβει
πολλά. Άλλοι σφραγίστηκαν μόλις προχθές, ανήκουν
σε μια πολύ μικρή κοινότητα τεσσάρων μελών. Ο
ιερέας τους είναι χωρίς θεολογική κατάρτιση, δίνει τον
καλύτερο εαυτό του, αλλά δεν γνωρίζει πολύ καλά την
Αγία Γραφή. Στην περίπτωση αυτή, ο Θεός δεν αναμένει το ίδιο αποτέλεσμα. Θα ζητήσει πολλά απ’ αυτόν
που του έδωσε πολλά (βλ. Λουκάς 12:48). Από αυτόν
που για κάποιο λόγο, του έδωσε λιγότερα, θα του ζητήσει λιγότερα. Αλλά περιμένει από όλους να εργάζονται σκληρά. Εργαζόμαστε εντατικά για τη σωτηρία
μας, υπηρετούμε ένθερμα τον. Πρέπει να είναι προτεραιότητες της ζωής μας, η σωτηρία της ψυχής μας και
η υπηρεσία μας στον Κύριο. Εκείνος που είναι φτωχός
με αυτή την έννοια, που υπηρετεί με τον τρόπο αυτό,
μπορεί να γίνει πλούσιος στον Ιησού Χριστό.

Η παραβολή των ταλάντων είναι πολύ ενδιαφέρουσα:
Ο κύριος έδωσε πέντε τάλαντα σε ένα από τους
εργάτες, δύο στον άλλο και ένα στον τρίτο. Γιατί
πήρε μια τέτοια απόφαση; Ο εργάτης που έλαβε τα
πέντε τάλαντα, τα εκμεταλλεύτηκε και τα διπλασίασε. Εκείνος που έλαβε δύο, εργάστηκε και κέρδισε
άλλα δύο. Εκείνος που έλαβε μόνο ένα, το έθαψε –
ήταν τεμπέλης και δεν έκανε τίποτα – και τελικά δεν
κέρδισε τίποτα. Εκείνος που επέστρεψε με δέκα
τάλαντα μαζί με εκείνο που έφερε τέσσερα τάλαντα,
6
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Πώς μπορούμε ακόμη να γίνουμε πλούσιοι στον Χριστό; Μας προσφέρονται πολλές άλλες δυνατότητες.
Για παράδειγμα, κανείς δεν μπορεί να ευλογήσει τον
εαυτό του. Δεν είναι δυνατόν, το επιβεβαιώνει η
Κατήχηση και είναι μια χριστιανική ομολογία. Για
να λάβουμε μια ευλογία, θα πρέπει ένας υπηρέτης,
από αυτούς στους οποίους ο Θεός εμπιστεύτηκε την
αποστολή και τους κάλεσε, να μας μεταβιβάζει την
ευλογία.

έμεινε κανένα δοχείο άδειο και καθόλου επιπλέον
λάδι. Στη συνέχεια πούλησε το λάδι και έτσι μπόρεσε
να πληρώσει το χρέος της (βλ. Β’ Βασιλέων 4:1-7).
Αν έλεγε ότι δεν μπορούσε να ξέρει κατά πόσον το
δοχείο του γείτονα ήταν καθαρό ή ότι δεν είχε καλή
εμφάνιση, θα έπαιρνε πολύ λιγότερο λάδι.
Χρησιμοποίησε επίσης δοχεία που δεν ανήκαν στο
σπίτι της.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
δεν μπορούμε να περιμένουμε
Να υπηρετούμε τον
Είναι χειροτονημένα αξιώμαπάντα ότι ο Θεός θα μας στέλτα που τελούν τις θείες
Κύριο,
αυτή
είναι
η
νει αξιώματα που θα ανταπολειτουργίες και διανέμουν
κρίνονται ακριβώς στα δικά
τις ευλογίες. Παράδειγμα: Η
προτεραιότητα
μας κριτήρια. Αποδεχόμαστε
χήρα με τους δύο γιους είχε
και υποδεχόμαστε όλους εκείμεγάλα χρέη. Ο σύζυγός της
της ζωής μας.
νους που μας δίνει ο Θεός. Όσο
είχε πεθάνει και βρισκόταν
σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο προφήτης Ελισσαιέ περισσότερο τους αποδεχόμαστε, τόσο μεγαλύτερη
πήγε στο σπίτι της και της είπε: Μπορώ να σε θα είναι η ευλογία. Έτσι γινόμαστε πλούσιοι. Ας
βοηθήσω. Τι έχεις στο σπίτι; Απάντησε ότι είχε έχουμε μια βαθιά πίστη, ας είμαστε υπάκουοι, αυτός
μόνο ένα δοχείο με λάδι. Ο Ελισσαιέ απάντησε: είναι ο δρόμος για να γίνουμε πλούσιοι. ΑποδεχόΠήγαινε σε όλους τους γείτονες και ζήτα τους άδεια μαστε τους αδελφούς που μας στέλνει ο Θεός.
δοχεία, γύρισε σπίτι και γέμισέ τα λάδι από το δικό
σου δοχείο. Πήγε σε όλους τους γείτονες και πήρε Αποδεικνύουμε επίσης την ευγνωμοσύνη και την
όλα τα διαθέσιμα κενά δοχεία και κατόπιν τα γέμισε εμπιστοσύνη μας στον Θεό με την προσφορά μας.
όλα με λάδι, μέχρι επάνω, σε σημείο που πλέον δεν Αυτό είναι ένα συχνό θέμα της Αγίας Γραφής: πλού7
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σύμφωνες με το Ευαγγέλιο. Δεν συζητούμε αιώνια
τι είναι σωστό ή λάθος. Παραιτούμαστε από το κάθε
τι που δεν αντιστοιχεί στον Ιησού Χριστό και έτσι
γινόμαστε πλούσιοι.

σιος είναι εκείνος που είναι πιστός στην προσφορά.
Από αυτή την άποψη, δεν αφορά τα οικονομικά της
Εκκλησίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για τη
συγκατάθεση σε θυσίες, σημάδι της ευγνωμοσύνης
και της εμπιστοσύνης μας στον Θεό. Όποιος είναι
φτωχός στο πνεύμα ξέρει ότι δεν αξίζει τίποτα, ότι
έλαβε από χάρη, όλα όσα διαθέτει. Είναι η χάρη του
Θεού, είμαι ευγνώμων γι’ αυτήν και η προσφορά μου,
η θυσία μου είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης
μου. Ο φτωχός στο πνεύμα λέει: Αγαπητέ επουράνιε
Πατέρα, σου δίνω ένα μέρος και ξέρω ότι φροντίζεις
για μένα· θα μου δώσεις αυτό που χρειάζομαι απόλυτα. Φέρνουμε τις προσφορές μας. Αυτό δεν έχει
καμία σχέση με χρήματα και οικονομικά. Η θυσία
είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης και της εμπιστοσύνης μας στον Θεό. Ο Θεός υποσχέθηκε: Εκείνος
που προσφέρει θα είναι ευλογημένος. Επειδή ο Θεός
ευλογεί αυτή τη στάση καρδιάς και όχι το χρήμα: η
φτώχεια στο πνεύμα ξέρει ότι όλα προέρχονται απ’
αυτόν και γι’ αυτό τον ευγνωμονεί. Είναι αυτός που
μας φροντίζει και τον εμπιστευόμαστε.

Τι σημαίνει λοιπόν είμαι πλούσιος στον Χριστό; Θα
μπορούσαμε να απαριθμήσουμε πολλά πράγματα.
Ένα σημείο είναι πολύ σημαντικό, ο Παύλος μιλά
για αυτό εδώ: είναι η γνώση. Ξέρουμε τι σχεδιάζει ο
Θεός. Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι θα επιθυμούσαν
να γνωρίσουν με οποιοδήποτε τίμημα το μέλλον,
αυτό που πρόκειται να συμβεί. Ποιος το προετοιμάζει; Ποιος κινεί τα νήματα; Οι άνθρωποι δαπανούν
πολλά χρήματα για πληροφόρηση, χρήματα για
εφημερίδες, για εκθέσεις κλπ. Ξέρουμε τι συμβαίνει:
ο Θεός ακολουθεί το σχέδιό του. Ο σκοπός είναι η
αιώνια κοινωνία με τον Θεό στη νέα δημιουργία. Ο
Θεός θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι που το
θέλουν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν.
Το εγγύς μέλλον είναι η επιστροφή του Κυρίου. Ξέρω
ακριβώς τι έχει κρατημένο για μένα ο Θεός. Δεν
ξέρω τον κάθε δρόμο, την κάθε γωνία, αλλά ξέρω
τον δρόμο και ξέρω που πηγαίνω. Όποιος πιστεύει
πραγματικά σε αυτό είναι πλούσιος. Προφανώς δεν
χαιρόμαστε που πρέπει να πεθάνουμε, ούτε όταν κάποιος άλλος πεθαίνει. Αλλά ξέρουμε πού πηγαίνουμε
και τι έχει προγραμματίσει ο Θεός. Είναι ένας μεγάλος πλούτος που συχνά υποτιμάμε. Ξέρουμε ότι ο
Θεός κρατά τα πάντα στα χέρια του. Εκείνος που έχει
επίσης μια τόσο ισχυρή πίστη, που είναι φτωχός στο
πνεύμα, διαθέτει αυτό τον πλούτο και αυτή τη γνώση.

Γινόμαστε πλούσιοι στον Χριστό. Γι’ αυτό, οφείλουμε επίσης να εξαγιαζόμαστε και να εγκαταλείπουμε
κάθε τι που δεν είναι ευάρεστο στον Θεό. Ο Κύριος
Ιησούς είπε: «...Αν κάποιος θέλει νάρθει πίσω μου,
ας απαρνηθεί τον εαυτό του...» (Λουκάς 9:23,
απόσπασμα). Μερικές φορές έχουμε σκέψεις που
δεν είναι κακές ούτε λάθος, αλλά απλά δεν
ταιριάζουν στον Ιησού Χριστό. Στάσεις καρδιάς,
ίσως και παραδόσεις, ότι και αν είναι – ίσως δεν είναι
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Ένας άλλος ανεκτίμητος πλούτος: Ξέρουμε ότι
έχουμε αγαπηθεί. Καθένας από εμάς έχει αγαπηθεί
άνευ όρων: Ξέρω ότι κάποιος με αγαπά, είναι ο
Θεός μου - ακόμα κι αν διαπράττω σφάλματα. Με
αγαπά παρ’ όλα αυτά. Δεν με αγαπά επειδή με έχει
ανάγκη. Δεν με αγαπά με μια ιδιοτελή αγάπη. Δεν
με αγαπά επειδή έκανα κάτι καλό ή όμορφο. Με
αγαπά απλά, γι’ αυτό που είμαι. Είναι αγάπη, δεν
μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το συναίσθημα αυτό
και αυτή η βεβαιότητα ότι έχουμε αγαπηθεί,
αποτελούν μέρος της χριστιανικής μας πίστης. Είναι
ένας πλούτος που δεν τον εκτιμούμε πάντα στη
σωστή του αξία, θα μπορούσε να καταλαμβάνει μια
μεγαλύτερη θέση μέσα στην καρδιά μας. Είναι χαρά
να ξέρω: ότι και να συμβαίνει, έχω αγαπηθεί.

ένας τεράστιος πλούτος που μπορείς να μεταδίδεις
συγχωρώντας τον πλησίον σου. Οι άνθρωποι
πιστεύουν ότι θα χάσουν αν δεν εκδικούνται, αν δεν
διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Όμως ξέρουμε ότι,
όταν συγχωρούμε, δεν φτωχαίνουμε, αντίθετα,
γινόμαστε ακόμη πιο πλούσιοι. Μοιραζόμαστε τον
πλούτο της χάρης με τους συνανθρώπους μας.
Μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο με τους ομοίους μας και
τους λέμε: Κι εσύ επίσης έχεις αγαπηθεί.
Γνωρίζουμε το στόχο μας κι εσύ επίσης, αποτελεί
μέρος αυτού του σχεδίου. Μιλάμε επίσης για το
Ευαγγέλιο και μεταδίδουμε αυτό το νέο. Ο Θεός
είναι αγάπη, θέλει να σε σώσει. Έχουμε λάβει τα
πάντα από τον Θεό.
Είμαστε ευγνώμονες και δίνουμε την προσφορά μας
στον Θεό. Εδώ κι εκεί, ο Θεός μας λέει ότι ο πλησίον
μας δεν είναι πολύ καλά. Σε άλλες χώρες βρίσκουμε
επίσης ανθρώπους που δεν πάνε καλά. Τότε βάζουμε
το χέρι στην τσέπη και δίνουμε κάτι. Μοιραζόμαστε
επίσης και αυτό τον πλούτο. Πλούσιοι στον Χριστό
δεν σημαίνει ότι εξαρτόμαστε από τα χρήματα. Ένας
αληθινός, ένας ταπεινός χριστιανός, κατέχεται από
μια εσωτερική ειρήνη. Η ειρήνη αυτή δεν εξαρτάται
από το τι κατέχει. Το ουσιαστικό είναι η βεβαιότητα
ότι ο Θεός θα μου δώσει όλα όσα χρειάζομαι για να
εισέλθω στην βασιλεία του. Αυτό σχετικοποιεί τη
σημασία που έχει το χρήμα και η κατοχή του. Δεν
είμαστε διχασμένοι από την απληστία, όπως πολλοί
άνθρωπο στην εποχή μας. Εκείνος που είναι
πλούσιος στον Χριστό, είναι ελεύθερος και δεν
υποφέρει από απληστία, ούτε και από ζήλεια.
Τελείως απλά, είναι ικανοποιημένος. Η εσωτερική
του ευτυχία, η γαλήνη του, η ισορροπία του δεν
εξαρτώνται πλέον από το τι κατέχει, τα χρήματά
του, του είναι αρκετά και μπορεί να βοηθήσει όπου
είναι απαραίτητο. Μπορούμε όλοι να βελτιωθούμε
σε αυτό τον τομέα.

Έχουμε τον καλύτερο συνήγορο που υπάρχει: τον
Ιησού Χριστό. Συνεχώς μας υπερασπίζει και μας
προσφέρει την χάρη του. Είναι ο καλύτερος δυνατόν
υπερασπιστής. Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού
Χριστό, μπορεί να τον επικαλεστεί για να τον
υπερασπίσει. Εκείνος έρχεται και του προσφέρει
συγχώρηση για τις αμαρτίες του.
Μπορούμε να χαιρόμαστε που ανήκουμε σε μια
κοινότητα. Δεν είμαστε μόνοι. Προφανώς δεν είναι
τα πάντα τέλεια σε μια κοινότητα. Το ένα είναι
μεγάλο, το άλλο είναι μικρό. Ανάμεσα στους
αδελφούς και τις αδελφές, κάποιοι είναι πολύ
συμπαθείς, κάποιοι λιγότερο. Άλλοι είναι σαν εμάς,
άλλοι είναι τελείως διαφορετικοί. Τα θεωρούμε όλα
αυτά από το πρίσμα της φτώχειας στο πνεύμα – η
κοινότητα είναι ο πλούτος μας. Μπορούμε να
παρεμβαίνουμε ο ένας για τον άλλον. Αγαπητοί
αδελφοί και αδελφές, θεωρούμε την κοινότητα με
εξαγιασμένα μάτια και από μια πνευματική άποψη.
Είναι μια κοινωνία όπου προσεύχονται ο ένας για
τον άλλον. Μια κοινωνία που επιτυγχάνει να είναι
ένα με τον Ιησού Χριστό, παρ’ όλες τις διαφορές. Δεν
συνειδητοποιούμε το μεγαλείο αυτού του πλούτου.
Ρίχνοντας μια ματιά σε αυτό τον εκτενή κόσμο, είτε
εδώ στην Ελβετία, ή σε άλλες χώρες, βλέπουμε ότι
οι άνθρωποι φιλοδοξούν να ανήκουν σε μια ομάδα ή
να είναι σε μια κοινότητα, κάτω από οποιαδήποτε
μορφή. Γεννηθήκαμε σε μια κοινότητα. Είναι ένας
πλούτος που υποτιμούμε. Κληρονομούμε αυτό τον
μεγάλο πλούτο, αυτή την κοινωνία με τον Θεό. Αλλά,
ακόμη και από σήμερα, γινόμαστε πλουσιότεροι
στον Χριστό.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αυτές είναι μερικές
σκέψεις. Πλούσιος στον Χριστό: ας είναι αυτό το
σύνθημά μας για όλο τον χρόνο! Είθε να
καταλαμβάνει τις σκέψεις και τις καρδιές μας και το
Άγιο Πνεύμα, θα μας ξυπνά πολλές ακόμη όμορφες
σκέψεις σχετικά με το θέμα αυτό. Αμήν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Για να φτάνουμε σε όλα αυτά, γινόμαστε φτωχότεροι
στο πνεύμα και πιο ταπεινοί, παραδινόμαστε στον
Θεό και υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό, με υπακοή
και εξαγιάζοντας τον εαυτό μας. Μοιραζόμαστε
επίσης αυτό τον πλούτο με τον πλησίον μας. Δεν
υπάρχει περίπτωση να φτωχύνουμε.
Διαθέτουμε επίσης τον πλούτο της χάρης. Ο Ιησούς
Χριστός μας υπερασπίζεται, μας συγχωρεί. Είναι
9



Ο Θεός εμπλουτίζει εκείνους που δείχνουν
πίστη και ταπεινοφροσύνη.



Φιλοδοξούμε να είμαστε πλούσιοι σε γνώση,
αγάπη, χάρη και ειρήνη.



Μοιραζόμαστε τον πλούτο μας με τους
άλλους.

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

■ Φωτογραφίες: Ν.Ε. Βραζιλία
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Ο Θεός δεν είναι κωφός !
Η Κουριτίμπα είναι μια πόλη δύο εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται στο ομόσπονδο κράτος της Βραζιλίας, Παρανά. Στις 13 Οκτωβρίου 2018, μετέβη εκεί ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ για να τελέσει μια θεία λειτουργία με την εκεί κοινότητα.
Ακούγοντας τον λόγο, ήδη φαίνεται καθαρά ότι
τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον Θεό να σώζει
τους πιστούς. Εισακούει τις προσευχές που είναι
σύμφωνες με το θέλημά του, ομολόγησε ο
Πρωταπόστολος. «Συμβαίνει οι προσευχές μας να
μην εισακούονται. Κάποιες φορές ευχόμαστε ο Θεό
να αλλάξει τις καταστάσεις, ιδιαίτερα εκείνες που
μας κάνουν να υποφέρουμε. Όμως δεν τον κάνει.
Τότε μας είναι πιο δύσκολο να του εκφράζουμε την
ευγνωμοσύνη μας». Ρωτάμε τότε τον Θεό γιατί δεν
μας βοήθησε. Η απάντηση του Πρωταποστόλου
είναι η ακόλουθη: «Μην ανησυχείτε, ο Θεός
εισακούει τις προσευχές μας!»

να πέσουν, παρά την ευσέβεια και τις προσευχές
τους. Στην πραγματικότητα ωστόσο, έβλεπαν μόνο το
προσωπικό τους συμφέρον και η συμπεριφορά τους
προς τους πλησίον τους ήταν κακή. Ο Θεός τους
απάντησε ότι δεν ενέκρινε μια τέτοια συμπεριφορά.

Οι σκέψεις του Θεού είναι πολύ
υψηλότερα από τις δικές μας
Ωστόσο οι πιστοί άνθρωποι επιτυγχάνουν πάντοτε να
ακούγονται από τον Θεό, εξήγησε ο Πρωταπόστολος.
«Δεν υπάρχει καμία κατάσταση στην οποία ο Θεός
δεν θα μπορούσε να βοηθήσει. Το Άγιο Πνεύμα μας
παρηγορεί, υπενθυμίζοντάς μας την αγάπη και την
παντοδυναμία του Θεού. Ο Θεός θέλει να μας σώσει
και τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Η κατάσταση
δεν είναι ποτέ πολύ περίπλοκη, ο εχθρός δεν είναι

Εξήγησε τον λόγο σε βάθος. Στα κεφάλαια 58 και
59 του βιβλίου του Ησαΐα, υπάρχει το θέμα των
Εβραίων που κατηγόρησαν τον Θεό, που τους άφησε
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250 πιστοί συναθροίστηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο
Ράντισον, με την ευκαιρία της θείας λειτουργίας. Τον
Πρωταπόστολο συνόδευαν οι Απόστολοι Περιφερείας
Λέοναρντ Κολμπ, Ενρίκε Μίνιο και Ραούλ Μόντες ντε Όκα.

ποτέ πολύ ισχυρός, οι υπηρέτες δεν είναι ποτέ πολύ Θεός, ο οποίος κυρίως αρνήθηκε
αδύναμοι και οι αμαρτίες μας, ποτέ δεν είναι τόσο
■ να μας δώσει απτές αποδείξεις για την ύπαρξή
πολύ μεγάλες, ώστε ο Θεός να μη μπορεί να μας
του, τη δράση και την αγάπη του: «Για να σωθείς,
βοηθήσει!»
η πίστη είναι απαραίτητη»·
Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε ο Πρωταπόστολος, η βοή■ να τιμωρήσει εκείνους που τον απορρίπτουν: «Ο
θεια του Θεού δεν συνίσταται στο να θέσει ένα τέλος
Ιησούς θέλει να τους σώσει»·
στους πόνους μας. Οι σκέψεις του είναι ανώτερες
από τις δικές μας. Αντί γι’ αυτό, επιθυμεί να μας ■ να κάνει το δικό μας κομμάτι εργασίας: «Είναι
απελευθερώσει οριστικά από το κακό και να μας
δική μας ευθύνη να επιλύουμε τις συγκρούσεις
οδηγήσει στην βασιλεία του. Απέστειλε τον Υιό του.
μας και να συμφιλιωνόμαστε με τους άλλους»·
Αυτή ήταν η πρώτη βοήθεια που μας έδωσε ο Θεός.
■ να
παραμείνουμε όπως είμαστε: «Για να
Η θυσία του Ιησού ισχύει για όλους τους ανθρώαποκτήσουμε τη σωτηρία, πρέπει να πεθάνει μέσα
πους. Ο Θεός έδωσε τις Εντολές του. Δεν περιορίμας ο παλαιός Αδάμ» ;
ζουν την ελευθερία μας, αλλά μας προστατεύουν
από το κακό, επιβεβαίωσε ο Πρωταπόστολος. Ο ■ να μας δώσει την ακριβή στιγμή της επιστροφής
Θεός μας έδωσε τους Αποστόλους. Χάρη στη
του Ιησού.
δραστηριότητά τους, μπορούμε να εισέλθουμε στην
«κατά συνέπεια, ενεργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι
βασιλεία του Θεού. «Έλαβαν την αποστολή να
προσευχές μας να είναι σύμφωνες με το θέλημα του
προετοιμάσουν τη Νυμφία του Χριστού. Είναι αυτοί
Θεού, για να εισακούονται».
που θα μπορέσουν να εισέλθουν πιο νωρίς στην
βασιλεία του Θεού, πριν την Τελική Κρίση». Κάποιες
φορές ξεχνάμε πόσο πολύ μας βοηθά ο Θεός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Τελειώνοντας το τελευταίο σημείο: «Για να μας
βοηθήσει ο Θεός, μας έδωσε την κοινότητα»,
εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος. «Είμαστε πολύ
ευγνώμονες που δεν είμαστε μόνοι στη γη. Έχουμε
αδελφούς και αδελφές για να μας βοηθούν και να
μας υποστηρίζουν». Αυτή είναι η βοήθεια του Θεού.

Ησαΐας 59 : 1 :
«ΔΕΣΤΕ, το χέρι τού Κυρίου δεν μίκρυνε,
ώστε να μη μπορεί να σώσει· ούτε βάρυνε
το αυτί του, ώστε να μη μπορεί να ακούσει»

Γιατί ο Θεός δεν εισακούει όλες τις
προσευχές
Και παρ’ όλα αυτά, ορισμένες προσευχές, απλά, δεν
εισακούονται! Και γιατί; επειδή δεν είναι αντίστοιχες
με το θέλημα του Θεού, εξήγησε ο Πρωταπόστολος.
Πράγματι, στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά
παραδείγματα προσευχών τις οποίες δεν εισάκουσε ο

Τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον Θεό, να σώζει
τους πιστούς. Εισακούει τις προσευχές που είναι
συμβατές με το δικό του θέλημα.
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Όχι έξω από τον κόσμο,
αλλά μέσα στον κόσμο!

■ Φωτογραφία: Ν.Ε. Τανζανίας

Η γιγάντια σκηνή που τοποθετήθηκε στο γήπεδο της κοινότητας της Μαλάικα
(Τανζανία) στις 10 Αυγούστου 2018 φιλοξένησε περισσότερους από 2500
συμμετέχοντες στην θεία λειτουργία. Ο Πρωταπόστολος μίλησε για το κακό μέσα
στον κόσμο και για τη δύναμη που αντιστέκεται ενάντια στο κακό.

Όλα όσα ορίζονται στην αρχιερατική προσευχή
βρίσκονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο Ιησούς
απευθύνεται στον Πατέρα του που είναι στους
ουρανούς, προσεύχεται για τους διαδόχους του και
για τις κοινότητες που πρόκειται να δημιουργηθούν.
Ένα από τα αιτήματά του είναι αυτό που ακολουθεί:
«Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο,
αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό»
(Ιωάννης 17:15). Ο επικεφαλής της Εκκλησίας
στήριξε το κήρυγμά του επάνω σε αυτό το στίχο.

Αποφεύγετε το κακό
«Σε τι μοιάζει το κακό που συναντούμε σήμερα;»
είναι το ερώτημα που έθεσε στην εισαγωγή του. Οι
απαντήσεις που δίνονται είναι εκπληκτικές:
■

■

Εμείς ως άνθρωποι, σίγουρα οφείλουμε να
ανησυχούμε για τις ανάγκες μας, αλλά χωρίς την
βοήθεια του κακού: «Δεν θέλουμε να
καταφεύγουμε στην αμαρτία για να αποκτούμε
αυτό που χρειαζόμαστε».

■

12

Είμαστε σίγουρα εκτεθειμένοι σε πόνους και
στον θάνατο, αλλά όχι σε βάρος της σχέσης μας
με τον Θεό – δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε
απογοητευμένοι από τον Θεό.
Σίγουρα μπορούμε να επιδιώκουμε την επίγεια
επιτυχία, αλλά η ευημερία μας εδώ στη γη δεν
θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τον Θεό.
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Σίγουρα αγαπάμε την οικογένειά μας, αλλά δεν
θα πρέπει να φαίνεται στα μάτια μας πιο
σημαντική από τον Ιησού: «ΟΙ οικογενειακοί μας
δεσμοί δεν θα πρέπει να θέτουν σε αμφισβήτηση
τον όρκο πιστότητας στον Χριστό!»
Είμαστε σίγουρα καταδιωκόμενοι, αλλά θέλουμε
παρ’ όλα αυτά, να παραμένουμε κοντά στον Κύριο.

Στο καλό μήνυμα που ακολούθησε: Εκείνος που
διατηρεί έτσι τη σχέση του με τον Θεό, έχει τον Κύριο στο πλευρό του, διαβεβαίωσε ο Πρωταπόστολος.
Επειδή ο Θεός ακούει την προσευχή του πιστού,
τον ενισχύει και τον διαφυλάττει από το κακό –
αυτή είναι μια σταθερή υπόσχεση της πίστης.

Ζητούμε την βοήθεια του Θεού
Πώς γίνεται; Κι εδώ επίσης ο επικεφαλής της
Εκκλησίας έδωσε μερικές απαντήσεις
■

■

■

■

■

Ο ίδιος ο Θεός ορίζει τα όρια των δοκιμασιών μας
και φροντίζει να μη λαμβάνουν βαριά μορφή.
Ο Θεός μας διδάσκει την αλήθεια και ταυτόχρονα
την ικανότητα να αποκαλύπτουμε τα ψέματα του
κακού
Ο Θεός μας αγαπά και η αγάπη του ξεχύθηκε
μέσα μας. Αναζητούμε την κοινωνία με τον Ιησού
και τον υπηρετούμε. Αντιπαραθέτουμε στον
διάβολο την κατηγορηματική μας άρνηση.
Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός μας
θυμίζει το κάλεσμά μας – αποστολή μας είναι να
ομολογούμε την πίστη μας στον Χριστό στον
κόσμο και να ανακοινώνουμε το μήνυμά του.
Ο Θεός δεν μας αφήνει μόνους. Μας στέλνει
υπηρέτες που μας οικοδομούν ασταμάτητα και
μας ενσωματώνουν στην κοινωνία των πιστών.

Ο Πρωταπόστολος κάλεσε τον αναπληρωτή Απόστολο Περιφερείας
Ρόμπερτ Νσάμπα (πρώτη φωτογραφία) και τον Απόστολο
Περιφερείας Τσίτσι Τσισεκέντι (φωτογραφία κάτω) να συμβάλλουν και
αυτοί στην θεία λειτουργία με τη δική τους υπηρεσίαl.

Ας μπορέσει η προσευχή του Ιησού να
είναι και η δική μας προσευχή

«Υποφέρουμε από ασθένειες, τον θάνατο και αδικία, από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό».
αλλά παραμένουμε πιστοί. Έχουμε φίλους και έχουμε Η προσευχή αυτή θα εισακουστεί!»
μια οικογένεια που είναι πολύ σημαντικοί για μας,
αλλά δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο σημαντικοί
στα μάτια μας από τον Ιησού. Μπορεί να ζούμε σε
ευημερία, ωστόσο δεν ξεχνάμε τον επουράνιο Πατέρα μας. Διωκόμαστε και έχουμε πειρασμούς από τον
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
διάβολο, αλλά προσευχόμαστε στον Θεό για να μας
βοηθήσει, έτσι ώστε οι πειρασμοί αυτοί να μη γίνονΙωάννης 17 : 15 :
ται πολύ δύσκολοι για μας. Μας χορηγεί την αλήθεια
για να μπορούμε να αποκαλύπτουμε τα ψέματα του
«Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις
διαβόλου. Μας δίνει την αγάπη του, χάρη στην οποία
από τον κόσμο, αλλά να τους
τον μιμούμαστε: όχι από υπακοή, αλλά από αγάπη.
Μας εμπιστεύθηκε μια αποστολή για να την εκπληδιαφυλάξεις από τον πονηρό. »
ρώσουμε στους κόλπους της κοινωνίας και μας
έδωσε υπηρέτες, καθώς και αδελφούς και αδελφές
Ο Θεός περιμένει από εμάς να ζούμε στον
για να μας υποστηρίζουν». Με την βοήθεια αυτών
κόσμο, χωρίς να υποκύπτουμε στο κακό.
των λίγων λόγων ο Πρωταπόστολος συνόψισε το
Εισακούει την προσευχή του πιστού, τον
κήρυγμά του. Και έδωσε επίσης μια σύσταση στο
ενισχύει και τον προστατεύει από το κακό.
εκκλησίασμα: «Προσευχόμαστε όπως προσευχήθηκε
ο Ιησούς: «Πατέρα, Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις
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Στο δρόμο προς την
αιώνια κληρονομιά !

■ Φωτογραφίες: Ν.Ε. Αυστραλία

Κληρονομιά αναζητεί κληρονόμους: η αξία είναι ανεκτίμητη, άφθαρτη και αμάραντη. Αυτό
που οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν και με ποιο τρόπο μπορούν ήδη από σήμερα να
επωφεληθούν – στο Μπρισμπέιν (Αυστραλία) στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ ευχαριστεί τον
Απόστολο Περιφερείας Άντριου Άντερσεν για τα
τριάντα χρόνια άσκησης του αποστολικού αξιώματος.

«Έχουμε αναγεννηθεί με νερό και Πνεύμα και
έχουμε λάβει αυτή την υπέροχη υπόσχεση, σύμφωνα
με την οποία ο Θεός θα μας δώσει την αιώνια ζωή,
μια θαυμάσια κληρονομιά στον ουρανό». Είναι με
τη διαπίστωση αυτή που άρχισε το κήρυγμα στις 30
Σεπτεμβρίου 2018 στο Μπρισμπέιν (Αυστραλία).

Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος,
ντυμένος με το αναστάσιμο σώμα, μπόρεσε να
κληρονομήσει τον Πατέρα του και να εισέλθει στη
δόξα του Θεού.
«Ο Θεός προετοίμασε μια μεγάλη κληρονομιά για
σένα, που σε περιμένει». Μέχρι τότε, ο Κύριος την
προστατεύει και τη διαφυλάττει από κάθε ζημιά.

Η κληρονομιά μας περιμένει
«Σίγουρα δεν είμαι ονειροπόλος», εκφράστηκε ο
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ. «Από καιρό σε
καιρό ωστόσο, αξίζει τον κόπο να σκεφτόμαστε τι
σημαίνει αυτό: να είμαστε απελευθερωμένοι από
κάθε κακό, να έχουμε ένα αναστάσιμο σώμα, να
είμαστε απλά τέλειοι, να συμμορφωνόμαστε με το
θέλημα του Θεού, να ζούμε σε τέλεια αρμονία με
τον Θεό και μεταξύ μας, να έχουμε αυτή την
ιδιαίτερη αποστολή, να βοηθάμε όλους τους
ανθρώπους, να σωθούν για τον Ιησού Χριστό. Σας
το λέω, όσο περισσότερο σκέφτομαι, τόσο πιο πολύ
είμαι ενθουσιασμένος· αυτό είναι το μέλλον μας!»

Μια αιώνια κληρονομιά
Από την μία πλευρά, η κληρονομιά είναι άφθαρτη:
«Η κληρονομιά αυτή είναι επίσης τόσο μεγάλη, όσο
ήταν την ημέρα που ο Ιησούς εισήλθε σε αυτήν. Από
τότε δεν άλλαξε, ο χρόνος δεν έχει καμία επίδραση
επάνω της. Και δεν θα αλλάξει επειδή έχουμε πολύ
χρόνο ακόμη για να την αγγίξουμε. Είναι αιώνια,
όπως θα είναι αιώνια και η χαρά που θα έχουμε,
όταν θα εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού».
Από την άλλη πλευρά, η κληρονομιά είναι αμάραντη:
Το κακό δεν θα μπορέσει να καταστρέψει αυτή τη
νέα κοινωνία που θα έχουν οι άνθρωποι με τον Θεό,

«Η κληρονομιά αυτή υπάρχει ήδη», υπογράμμισε. Ο
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Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ ανέθεσε στον
Απόστολο Πίτερ Σούλτε την υπηρεσία στο πεδίο
δραστηριότητας του Δυτικού Ειρηνικού, με την
ιδιότητα του Αποστόλου Περιφερείας.

επειδή ο Χριστός το υπερνίκησε επάνω στο σταυρό.
«Η κληρονομιά δεν μπορεί να μεταβληθεί από τις ατέλειες των υπηρετών και των μελών της Εκκλησίας
του Χριστού. Δεν μπορεί να λεηλατηθεί από τις δικές
σου αμαρτίες και αδυναμίες». Και η αξία της δεν
εξαρτάται από τη δική μας αξία, χορηγείται από την
χάρη.
Και τελειώνοντας, η κληρονομιά είναι αναλλοίωτη
και δεν χάνει ποτέ την αξία της: θα είναι πάντα
πολυτιμότερη από κάθε τι που η ζωή στη γη μπορεί
να μας προσφέρει. Θα είναι πάντα μεγαλύτερη από
όλους τους πόνους που θα μπορούσαμε να
γνωρίσουμε. Και το γεγονός ότι την μοιραζόμαστε
με τους άλλους δεν μειώνει καθόλου την αξία της.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Α’ Πέτρου 1 : 3-5 :

«Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος,
σύμφωνα με το πολύ του έλεος μας
αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα,
διαμέσου τής ανάστασης του Ιησού
Χριστού από τους νεκρούς, σε μια
κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και
αμάραντη, που είναι φυλαγμένη για μας
στους ουρανούς· οι οποίοι φρουρούμαστε
με τη δύναμη του Θεού διαμέσου τής
πίστης, σε σωτηρία έτοιμη να
αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό!»

Σχετικά με τους κληρονόμους
«Η κληρονομιά αυτή είναι κρατημένη αποκλειστικά
για όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον
ακολουθούν», τόνισε ο Πρωταπόστολος. Ο Θεός
όμως, όχι μόνο προστατεύει την κληρονομιά του,
επαγρυπνεί επίσης επάνω στους κληρονόμους του:
«Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για να
σώσει εκείνους που πιστεύουν».
Η ζωή εκείνων που έχουν μια ισχυρή πίστη,
εξαρτάται από τη ζωντανή ελπίδα της αιώνιας ζωής.
Αυτή μας καθιστά ικανούς να επιμένουμε στις
ατυχίες και τις αντιξοότητες. Μας ανακουφίζει
επίσης όταν κλονιζόμαστε από τους πόνους των
άλλων. Και είναι αυτή που μας παρακινεί να
αναγγέλλουμε τη σωτηρία στον πλησίον μας και να
τον βοηθάμε να την αποκτήσει.

Το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει την φύση του
Θεού, το σχέδιό του για την λύτρωσή μας και τη
σωτήρια δράση του. Κάτω από τη δράση του
λόγου και των μυστηρίων, μας προετοιμάζει στην
προοπτική του μέλλοντός μας.

Κλείνοντας: «Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε: θέλουμε να πιστεύουμε και να αγωνιζόμαστε».
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Ο ΙΗΣΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
ΕΝΑ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ
ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΒΗΘΕΣΔΑ
Σύμφωνα με τον Ιωάννη 5 : 1-18

Στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται η μικρή
λίμνη Βηθεσδά που έχει πέντε
στοές. Εκεί βρίσκονται κατάκοιτοι
πολλοί ασθενείς: τυφλοί, παράλυτοι
και πολλοί άλλοι ακόμη. Όλοι
περιμένουν να αρχίσει να ταράζεται
το νερό, επειδή εκείνος που θα
εισέλθει τότε σε αυτό, θα
θεραπευθεί από την ασθένειά του.

16
16

Ένας ασθενής περίμενε εκεί,
εδώ και 38 χρόνια να
θεραπευθεί. Βλέποντάς τον ο
Ιησούς τον ρώτησε: «Μήπως
θέλεις να θεραπευθείς;»
Ο ασθενής του απάντησε:
«Κύριε, δεν έχω κανένα να με
κατεβάσει μέσα στην λίμνη όταν
το νερό αρχίζει να ταράζεται.
Και όσες φορές και αν
προσπάθησα να κατέβω,
κάποιος άλλος κατέβαινε πριν
από μένα».
Του είπε τότε ο Ιησούς: «Σήκω
επάνω, πάρε το κρεβάτι σου,
και περπάτα!» Ο άνθρωπος
αυτός θεραπεύτηκε αμέσως.
Πήρε το κρεβάτι του και άρχισε
να περπατά.

Αυτό συνέβη μια ημέρα που
ήταν Σάββατο. Καθώς ο
άνθρωπος αυτός άρχισε να
περπατά, οι άλλοι άνθρωποι
του φώναζαν: «Σήμερα είναι
Σάββατο, δεν επιτρέπεται να
μεταφέρεις το κρεβάτι σου».
Τους απάντησε: «Εκείνος που
με θεράπευσε μου είπε: Πάρε
το κρεβάτι σου και περπάτα!»

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι άλλοι άνθρωποι τον ρώτησαν
για ποιον πρόκειται, αλλά δεν
ήξερε να τους απαντήσει.
Αργότερα, ο Ιησούς τον
συνάντησε στον ναό και του είπε:
«Είσαι θεραπευμένος, μην
αμαρτάνεις πλέον!» Τότε
κατάλαβε ότι ήταν ο Ιησούς που
τον θεράπευσε και το είπε σε όλο
τον κόσμο.
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■ Πηγή: Περιοδικό «Wir Kinder», τεύχος 11/2018. Εικονογράφηση: Μιρέλλα Φορτουνάτο
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΤΒΕΓ
ΣΤΗΝ ΤΑΣΚΕΝΔΗ (ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ)
Η Τασκένδη, μια πόλη τριών εκατομμυρίων κατοίκων,
είναι η πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν. Είμαι ο Ματβέγ
και ζώ εδώ, κι εγώ μαζί με την οικογένειά μου. Το
Ουζμπεκιστάν είναι ένα κράτος της Ασίας το οποίο για
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσε μέλος της τότε
Σοβιετικής Ένωσης και έγινε
ανεξάρτητο το1991.
Κατοικούμε στο κτίριο που στεγάζει
την εκκλησία. Ο Αλέξανδρος, ο
πατέρας μου είναι ιερέας στην
κοινότητά μας· η μητέρα μου,
Τατιάνα κι εγώ είμαστε μέλη της
χορωδίας· μας αρέσει να ψάλλουμε.
Μετά το σχολείο, η μητέρα μου
φροντίζει εμάς, τα παιδιά. Την αδελφή μου Σοφία που
πηγαίνει στην έβδομη τάξη, εμένα που είμαι οκτώ ετών και
μόλις τέλειωσα τη δεύτερη χρονιά μου και τον αδελφό μου
Αρσένι που μόλις τέλειωσε την πρώτη.
Ζούμε βέβαια στην Τασκένδη, αλλά σε ότι με αφορά,
γεννήθηκα στη Σαμαρκάνδη. Είναι μια πόλη με
περίφημο παρελθόν και θα επιθυμούσα να σας μιλήσω
λίγο γι’ αυτήν. Η Σαμαρκάνδη είναι μια από τις πιο
αρχαίες πόλεις του κόσμου·
θεμελιώθηκε μεταξύ του 7ου και 6ου
αιώνα προ Χριστού και τότε το όνομά
της ήταν Αφροσιάμπ. Είναι ακριβώς
στα όρια αυτής της αρχαίας πόλης που
βρίσκεται ο τάφος του Δανιήλ, του
βιβλικού προφήτη, ο οποίος με την
βοήθεια του Θεού, σώθηκε από τον
λάκκο με τα λιοντάρια. Σήμερα,
μουσουλμάνοι και χριστιανοί
λατρεύουν αυτό τον τάφο.
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ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το πλοβ είναι το εθνικό πιάτο του
Ουζμπεκιστάν· είναι ένα μοναδικά νόστιμο
πιάτο, που έχει ως βάση το κρέας, το ρύζι, το
σκόρδο, τα κρεμμύδια και τα καρότα. Κάθε
πόλη έχει τη δική της συνταγή πλοβ. Στις 8
Σεπτεμβρίου 2017, στην Τασκένδη, 50
μάγειρες κατάφεραν να μαγειρέψουν το
μεγαλύτερο πλοβ του κόσμου που είχε
συνολικό βάρος 7 360 κιλά και έτσι κατάφερε
να μπει στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες. Οι μάγειρες
χρειάστηκαν περίπου 6 ώρες για να το
προετοιμάσουν και χρησιμοποίησαν περίπου
1 500 κιλά βοδινό κρέας, 400 κιλά πρόβατο,
1 900 κιλά ρύζι και 2 700 κιλά καρότα. Στην
τελευταία εορτή της κοινότητάς μας, φάγαμε
επίσης πλοβ, που το βρήκα να είναι πολύ
νόστιμο και πολύ καλό.
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■ Πηγή: Περιοδικό « Wir Kinder », τεύχος 11/2018 ; Φωτογραφίες: προσωπικές, ©efesenko, zukamilov – stock.adobe.com

Τα τελευταία Χριστούγεννα, εμείς τα παιδιά, λάβαμε ως
δώρο τρία κουνέλια. Παίζουμε συχνά μαζί τους.
Εξάλλου, μου αρέσει επίσης να κατασκευάζω μοντέλα
προσώπων ή να παίζω με τους φίλους μου.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

■ Φωτογραφία: Björn Renz
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Αξιώματα, δωρεές και υπηρεσίες
της Εκκλησίας του Χριστού
Η Εκκλησία του Χριστού: Περί τίνος πρόκειται ακριβώς; Μπορεί να λειτουργήσει χωρίς
Αποστόλους; Σε μια διδακτική γραφή, ο Πρωταπόστολος καταθέτει για εμάς απαντήσεις
επάνω σε αυτά τα ερωτήματα.
Η Εκκλησία του Χριστού συντίθεται από όλους τους
πιστούς που ανήκουν στον Χριστό με το βάπτισμα,
την πίστη και την ομολογία αυτής. Όλα αυτά
γίνονται αντιληπτά μόνο διαμέσου της πίστης.

Για να μιλήσει για την Εκκλησία, ο Παύλος προστρέχει στην εικόνα του σώματος. Οι πιστοί είναι τα
μέλη του σώματος του Χριστού· το καθένα από αυτά
έχει μια διαφορετική λειτουργία. Πρόθεσή του,
διαμέσου αυτής της εικόνας, δεν είναι να δώσει ένα
ορισμό της Εκκλησίας, αλλά να περιγράψει κάποιες
από τις πτυχές της:
■

■

■

■

Την εποχή του Αποστόλου Παύλου, οι Χριστιανοί
συναθροίζονταν γύρω από τους αποστόλους· iδεν
υπήρχαν τότε πολλές εκκλησιαστικές κοινότητες ή
ομολογίες. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και ο Παύλος δεν
μπορούσε να ξέρει ποιοι ήταν οι χριστιανοί που
ανήκαν πραγματικά στην Εκκλησία του Χριστού.
Μόνον ο Θεός ήξερε την ειλικρίνεια του κάθε
προσώπου σε ότι αφορά την πίστη.

Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος, δηλαδή
της Εκκλησίας (Κολοσσαείς 1:18): Όπως το σώμα
εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το
κεφάλι, έτσι και η Εκκλησία τοποθετείται στην
υπηρεσία του Χριστού.
Τα μέλη του σώματος είναι όλα διαφορετικά:
ακόμη και αν δεν έχουν την ίδια λειτουργία
(Ρωμαίους 12:4), υποστηρίζουν το ένα το άλλο και
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.
Για την οικοδόμηση του σώματος, ο Θεός έδωσε
ξεχωριστές δωρεές και υπηρεσίες, (Εφεσίους 4:1113· Ρωμαίους 12:6-8· Α’ Κορινθίους 12:4-11).
Η ανάπτυξη αυτού του σώματος του Χριστού που
είναι η Εκκλησία, προκύπτει από το θέλημα και τη
δράση του Θεού (Κολοσσαείς 2:19).

Στην εποχή μας, είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη
ποικιλία χριστιανικών Εκκλησιών, όμως, δεν
ταιριάζει να συγχέουμε την Εκκλησία του Χριστού
με αυτούς τους θεσμούς και τις εκκλησιαστικές
κοινότητες. Η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται
από Καθολικούς, Νεοαποστολικούς, Προτεστάντες
ή Ορθόδοξους χριστιανούς, αλλά δεν είναι ούτε η
Καθολική, Νεοαποστολική, Προτεσταντική ή
Ορθόδοξη, ούτε το άθροισμα όλων αυτών των
Εκκλησιών.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Επισημαίνουμε ότι οι Επιστολές των Αποστόλων
καθιστούν σαφές το γεγονός ότι η Εκκλησία του
Χριστού ήταν ατελής μέσα στην ιστορική
πραγματικότητα, επειδή την αποτελούσαν άνδρες
και γυναίκες που ήταν ατελείς.

Αξιώματα, δωρεές και υπηρεσίες της
πρώτης Εκκλησίας
Ο Ιησούς Χριστός προίκισε την Εκκλησία του με το
αποστολικό αξίωμα. Επέλεξε τους Αποστόλους,
τους εφοδίασε με δυνάμεις και εξουσίες, τους
ευλόγησε και τους εξαγίασε και, τους ανέθεσε τη
διαχείριση των μυστηρίων. Διαμέσου του
αποστολικού αξιώματος, οι πιστοί έχουν πρόσβαση
στην πληρότητα της σωτηρίας.

Οι δωρεές και οι υπηρεσίες της
Εκκλησίας του Χριστού μετά τον θάνατο
των Αποστόλων
Μετά τον θάνατο των Αποστόλων της πρώτης
Εκκλησίας, το αποστολικό αξίωμα έπαψε να
υφίσταται για πολλούς αιώνες, τόσο που δεν ήταν
δυνατόν πλέον

Επιπλέον, ο Θεός προίκισε την Εκκλησία με δωρεές
και πνευματικές υπηρεσίες. Η Καινή Διαθήκη
αναφέρει κυρίως τις ακόλουθες:
Το κεφάλαιο 12 της Επιστολής προς Ρωμαίους
επικαλείται την προφητεία, τη διδασκαλία, την
προτροπή, την προεδρία του εκκλησιάσματος, την
πρακτική του ελέους.
■ En Α’ Κορινθίους 12:8-10, υπάρχει το ζήτημα της
δωρεών της σοφίας, της γνώσης, της πίστης, των
θεραπειών, της πραγματοποίησης των θαυμάτων,
της προφητείας, της διάκρισης των πνευμάτων,
της διαφορετικότητας των γλωσσών και της
ερμηνείας τους. Στη συνέχεια (στίχος 28), υπάρχει
ακόμη το θέμα των Αποστόλων, των προφητών,
των δασκάλων, της δωρεάς των θαυμάτων, της
θεραπείας, της βοήθειας, της διακυβέρνησης (της
Εκκλησίας) και της γλωσσολαλιάς.
■ Στην Επιστολή προς Εφεσίους, το κεφάλαιο 4
μιλάει για Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές,
ποιμένες και δασκάλους.
■

■

■
■

να χειροτονούνται υπηρέτες σε πνευματικό
αξίωμα, δηλαδή να εξαγιάζονται, να ευλογούνται,
και να προικοδοτούνται με υπηρεσιακές δυνάμεις
και εξουσίες στο όνομα της Αγίας Τριάδας·
να διανέμεται η Δωρεά του Αγίου Πνεύματος·
να λαμβάνεται η πληρότητα των δωρεών και των
ευλογιών κατά τον εορτασμό της Αγίας
Κοινωνίας, πληρότητα που συνδέεται με την λήψη
μιας καθαγιασμένης όστιας από ένα Απόστολο ή
ένα αξίωμα που έχει λάβει την εντολή απ’ αυτόν.

Ωστόσο, ο Θεός συνέχισε να φροντίζει την
Εκκλησία του Χριστού. Εκείνοι που πίστευαν στον
Ιησού Χριστό μπόρεσαν να βαπτίζονται και να
ενσωματώνονται στο σώμα του Χριστού. Το Άγιο
Πνεύμα συνέχισε τη σωτήρια δραστηριότητά του,
προικοδοτώντας τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού
με τις απαραίτητες δωρεές για τη διακήρυξη του
Ευαγγελίου, την εμβάθυνση της γνώσης και την
ανάπτυξη της Εκκλησίας.

Όλες αυτές τις δωρεές ή τα χαρίσματα, ο Θεός τα
διανέμει από χάρη, σε εκείνους που επέλεξε για να
εκπληρώνουν μια υπηρεσία στην Εκκλησία. Ο
Παύλος προστρέχει στην εικόνα του σώματος για να
εξηγήσει ότι δεν έχουν λάβει όλοι τις ίδιες δωρεές,
αλλά καθένας οφείλει να θέτει τη δωρεά του στην
υπηρεσία όλων. Μέλη του ίδιου σώματος, οι πιστοί
προτρέπονται να αποδεικνύουν ότι έχουν σεμνότητα
(Ρωμαίους 12:3), ενότητα (Εφεσίους 4:3) και
αλληλεγγύη (Α’ Κορινθίους 12:26).

Πιστοί Χριστιανοί έθεσαν τις δωρεές τους στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας του:
διακήρυξαν το Ευαγγέλιο, δίδαξαν και παρότρυναν
τους πιστούς, ερεύνησαν την Αγία Γραφή και έτσι
προώθησαν την γνώση, οδήγησαν και οργάνωσαν τις
εκκλησιαστικές κοινότητες και βοήθησαν εκείνους
που ήταν σε μειονεκτική θέση. Όλη αυτή την
χρονική περίοδο, η Εκκλησία του Χριστού μπόρεσε
να συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσα στην ιστορική
της πραγματικότητα, επειδή οι βαπτισμένοι με νερό
άνθρωποι, έθεσαν τις δωρεές που έλαβαν από τον
Θεό, στην υπηρεσία του σώματος του Χριστού.

Έχοντας αναλάβει την εντολή από τον Ιησού, ενόψει
της οικοδόμησης της Εκκλησίας, οι Απόστολοι της
πρώτης Εκκλησίας χειροτόνησαν διακόνους για να
τους υποστηρίζουν στην εργασία τους. Στη συνέχεια,
διάρθρωσαν διοικητικά την Εκκλησία, θεσπίζοντας
τοπικούς καθοδηγητές (τους καλούμενος πρεσβύτερους ή επισκόπους) και προδιαγράφοντας τον τρόπο
με τον οποίο, οι διάφορες δωρεές θα έπρεπε να
τεθούν στην υπηρεσία της Εκκλησίας (Α’
Κορινθίους 14· Α’ Πέτρου 4:10).

Παρ’ όλα αυτά εξάλλου, οι ατέλειες των μελών της
Εκκλησίας αποτέλεσαν τις ρίζες ορισμένων αδυναμιών, μεταξύ των οποίων, θα πρέπει να υπολογίζονται
κυρίως, οι πολυάριθμοι διαχωρισμοί που έχει
υποστεί η χριστιανοσύνη μέχρι σήμερα.

Εκδότης: Ζαν Λυκ Σνάιντερ, Überlandstrasse 243, 8051 Ζυρίχη/Ελβετία
Εκδόσεις Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg,
Γερμανία Υπεύθυνος συντάκτης: Πίτερ Γιόχανινγκ Μετάφραση στα ελληνικά:
Δελατόλας Ελευθέριος, Εκτύπωση: http://preprint.gr/
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Πολυμορφία των μελών,
ποικιλομορφία υπηρεσιών
Κανένα μέλος του σώματος του Χριστού δεν είναι καλύτερο ή πιο σημαντικό από το άλλο.
Μόνο τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί είναι διαφορετικά. Ιδού αυτό που λέει ο
Πρωταπόστολος σχετικά με την Εκκλησία του Χριστού και πως μπορεί αυτό να βρει την
έκφρασή του στη Νεοαποστολική Εκκλησία.

Ομολογούμε τον Θεό με λόγους και με
πράξεις

Από τη στιγμή της ανακατάληψης του αποστολικού
αξιώματος, εκείνοι που είναι βαπτισμένοι με νερό,
μπορούν και πάλι να λάβουν τη Δωρεά του Αγίου
Πνεύματος. Λαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του
Ιησού, έχουν μια
πλήρη και ολοκληρωμένη
πρόσβαση στην κοινωνία ζωή με τον Υιό του Θεού.
Τα αξιώματα μπορούν εκ νέου να επενδύονται με
δυνάμεις και εξουσίες, να ευλογούνται και να
εξαγιάζονται εν όψει της υπηρεσίας στην Εκκλησία.

Κατά συνέπεια, η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού,
συντίθεται και αποτελείται από εκείνους που είναι
βαπτισμένοι με νερό και εκείνους που είναι αναγεννημένοι με νερό και Πνεύμα. Όλα τα μέλη του
σώματος αυτού καλούνται να ομολογούν την πίστη
τους στον Ιησού Χριστό και να αναγγέλλουν τα οφέλη και τις αρετές του Θεού, με λόγους και με πράξεις
(Α’ Πέτρου 2:9). Όλοι οφείλουν να αλληλοϋποστηρίζονται με αγάπη και να συμβάλλουν στη
διατήρηση της ενότητας του Πνεύματος διαμέσου
του δεσμού της ειρήνης (Εφεσίους 4:2-3).

Η πίστη στους ζωντανούς Αποστόλους, οι σημερινοί
Απόστολοι και η Δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι
δωρεές χάρης που χορηγεί ο Θεός σε εκείνους που
έχει επιλέξει γι’ αυτό το σκοπό. Η επιλογή του
ξεφεύγει από την ανθρώπινη συλλογιστική. «Αλλά,
τώρα, ο Θεός έβαλε τα μέλη το κάθε ένα απ' αυτά
στο σώμα, όπως θέλησε» (Α’ Κορινθίους 12:18).

■ Φωτογραφία: Μαρσέλ Φελντ

Τα μέλη του σώματος του Χριστού που έχουν λάβει
τη Δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν είναι «καλύτερα» από τα άλλα, με άλλους όρους και
για να παραμένουν στην εικόνα του
σώματος, το μάτι δεν είναι «καλύτερο»
από το πόδι. Επιλέχθηκαν για να
εκπληρώνουν μια ιδιαίτερη υπηρεσία,
δηλαδή να αναγγέλλουν την επικείμενη
επιστροφή του Κυρίου, να δίνουν μαρτυρία της δραστηριότητας των ζώντων
Αποστόλων, να τακτοποιούν μέσα
τους χώρο για το Άγιο Πνεύμα, να
κάνουν δικές τους τις θεϊκές αρετές και
με τον τρόπο αυτό, να προετοιμάζονται
για την επιστροφή του Χριστού. Δεδομένου ότι ο Θεός έχει διαχύσει την
αγάπη του μέσα στις καρδιές του, με τη
Δωρεά του Αγίου Πνεύματος (Ρωμαίους 5:5), περιμένει από αυτούς ειδικότερα, να δίνουν μαρτυρία της αγάπης
αυτής, της δικής του, στους άλλους.
Οι αναγεννημένοι με νερό και Πνεύμα
που ο Θεός επέλεξε για να ασκήσουν
ένα πνευματικό αξίωμα (οι Απόστολοι
και τα αξιώματα που χειροτονούνται
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από αυτούς) λαμβάνουν από τον Ιησού την εξουσία
και τη δύναμη να διακηρύττουν το Ευαγγέλιο, να
προετοιμάζουν τους πιστούς ενόψει της επιστροφής
του, να διανέμουν τα μυστήρια και να ανακοινώνουν
τη συγχώρηση των αμαρτιών.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

■

Η ανάπτυξη των δωρεών και η
εφαρμογή τους στην πράξη
Ο Θεός προικοδότησε την Εκκλησία του Χριστού με
τις δωρεές που έχει ανάγκη. Ανάμεσα σε αυτούς που
είναι αναγεννημένοι με νερό και Πνεύμα, όπως και
ανάμεσα στους βαπτισμένους με νερό, επιλέγει ορισμένα μέλη της Εκκλησίας για να τους εμπιστευθεί
ιδιαίτερες δωρεές, όπως για παράδειγμα, τη δωρεά
να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, τη δωρεά της διδασκαλίας, τη δωρεά της γνώσης, της σοφίας ή ακόμη τη
δωρεά της βοήθειας προς τους άλλους. Όλα τα μέλη
της Εκκλησίας του Χριστού καλούνται να αναπτύξουν τις δωρεές που έχουν λάβει και να τις εφαρμόζουν στην πράξη «σύμφωνα με το μέτρο τής πίστης,
που ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν» (Ρωμαίους 12:3),
με ταπεινότητα και ευγένεια.
Οι πιστοί που αποτελούν σήμερα μέρος της
Εκκλησίας, είναι επίσης ατελείς, ανεξάρτητα από τις
δωρεές που τους έχουν εμπιστευθεί και ανεξάρτητα
από την λειτουργία τους στους κόλπους της Εκκλησίας. Τα λάθη και τα ελαττώματά τους έχουν τις
ρίζες τους στις ατέλειες που εκδηλώνονται στην
ορατή Εκκλησία του Χριστού.

■

■

νημένα από αυτούς αξιώματα και, τους εφοδίασε
με εξουσία και δύναμη, για να προετοιμάζουν τους
πιστούς ενόψει της επιστροφής του Ιησού, για να
λάβουν την πληρότητα της σωτηρίας.
Η πίστη στους Αποστόλους και η Δωρεά του
Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερες δωρεές που ο
Θεός χορηγεί στα μέλη της Εκκλησίας του
Χριστού, που επέλεξε για το σκοπό αυτό.
Οι πιστοί που έχουν λάβει αυτές τις δωρεές καλούνται από τον Θεό να εκπληρώνουν ένα ιδιαίτερο καθήκον στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού.
Παρόλο που είναι προικισμένα με διαφορετικές
δωρεές, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού
καλούνται να αλληλοϋποστηρίζονται και να
ξεπερνούν τις διαφορές τους, για να οικοδομούνται
αμοιβαία μέσα στην αγάπη του Χριστού.

Η ενότητα του Πνεύματος μέσα
από το δεσμό της ειρήνης

Η προετοιμασία ενόψει της επιστροφής
του Χριστού
Ο ορισμός που δίνουμε στην Εκκλησία καθορίζει τις
σχέσεις μας με τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες.
Η διδασκαλία της Νεοαποστολικής Εκκλησίας
θεμελιώνεται επάνω στην ερμηνεία της Αγίας
Γραφής κάτω από το φως του Αγίου Πνεύματος.
Εμφανίζεται στην Κατήχηση της Νεοαποστολικής
Εκκλησίας. Σε ότι αφορά το θέμα της Εκκλησίας,
ιδού τι είναι αυτά που πιστεύουμε:
■ Ο Θεός κάλεσε αυτούς που επέλεξε, για να λάβουν
το βάπτισμα με νερό και έτσι να ενσωματωθούν
στην Εκκλησία, (Εφεσίους 4:1).
■ Όλοι
όσοι είναι βαπτισμένοι με νερό, που
πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον ομολογούν,
αποτελούν μέρος της Εκκλησίας του Χριστού.
■ Ο Θεός εμπιστεύεται τις πνευματικές δωρεές στα
μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και τους ζητεί να
τα θέτουν στην υπηρεσία του και στην υπηρεσία
της Εκκλησίας του.
■ Σε όλη την ιστορία της χριστιανοσύνης και μέχρι
σήμερα, οι χριστιανοί πλήρεις από πίστη και αγάπη
του Θεού, έχουν θέσει τις δωρεές που έλαβαν στην
υπηρεσία του Ιησού Χριστού, συμβάλλοντας έτσι,
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, στην ανάπτυξη
της Εκκλησίας του Χριστού και στην επιδίωξη της
εκπλήρωσης του θεϊκού σχεδίου σωτηρίας.
■ Ο Θεός κάλεσε τους Αποστόλους και τα χειροτο23

Είναι επάνω σε αυτή την βάση που σκοπεύουμε να
αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους
χριστιανούς και τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες.
Είμαστε πλήρεις από μια βαθιά ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλους τους χριστιανούς που, στο παρελθόν
και στο παρόν, έθεσαν και θέτουν τις δωρεές που
έχουν λάβει από τον Θεό, στην υπηρεσία του Ιησού
Χριστού και της Εκκλησίας του. Στο πλαίσιο αυτό,
σκεπτόμαστε ιδιαίτερα τις δωρεές, της δυνατότητας
διάδοσης του Ευαγγελίου, της διδασκαλίας, της
γνώσης ή του ελέους.
Ως μέλη του σώματος του Χριστού, ο Νεοαποστολικοί χριστιανοί δεσμεύονται να εκπληρώνουν την
κοινή αποστολή που έχουν όλοι οι χριστιανοί, δηλαδή
να ομολογούν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και
να αναγγέλλουν τις αρετές και τα οφέλη του Θεού
με λόγια και με έργα (Α’ Πέτρου 2:9). Πιστεύουν
στην αναγέννησή τους με νερό και Πνεύμα· θεωρούν
επίσης ότι έχουν ιερό καθήκον να επιτρέπουν στους
άλλους να βιώνουν την εμπειρία της αγάπης το Χριστού διαμέσου αυτών. Από αγάπη για τους πλησίον
τους, αναγγέλλουν επίσης την επικείμενη επιστροφή
του Κυρίου και δίνουν μαρτυρία της δραστηριότητας
των ζώντων Αποστόλων. Με τον τρόπο αυτό, δίνουν
μαρτυρία στους χριστιανούς που δεν μοιράζονται
την πίστη τους, το σεβασμό και την εκτίμηση που
τους οφείλεται.
Εν κατακλείδι, θα σας δώσω ακόμη την ακόλουθη
συμβουλή: Οικοδομούμε τις σχέσεις μας με τους
άλλους χριστιανούς, σύμφωνα με αυτούς τους
λόγους του Αποστόλου Παύλου: «Σας παρακαλώ,
λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού Κυρίου, να
περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την οποία
προσκληθήκατε, με κάθε ταπεινοφροσύνη και
πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον
άλλον με αγάπη, φροντίζοντας με ζήλο να
διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος διαμέσου του
συνδέσμου τής ειρήνης» (Εφεσίους 4:1-3).
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Πέρα από τις συζητήσεις: η αγάπη
για τον πλησίον σε αριθμούς !

■ Φωτογραφίες: NAK-karitativ

Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ για 100 έργα σε 24 χώρες: αυτός είναι ο ισολογισμός της
φιλανθρωπικής οργάνωσης « NAK-karitativ » για το έτος 2017. Η ετήσια έκθεση που
δημοσιεύθηκε πρόσφατα, αναφέρει ποια είναι τα πεπρωμένα που κρύβονται πίσω από
αυτά τα νούμερα.

«Η δυστυχία που επικρατεί σε πολλά μέρη του κόσμου δεν μας αφήνει αδιάφορους», γράφει ο Πρωταπόστολος σε ηρεμία Βίλχελμ Λέμπερ, ανάδοχος του
φιλανθρωπικού οργανισμού, για να περιγράψει το
κίνητρο, για μια τέτοια φιλανθρωπική δέσμευση.
«Η αγάπη για τον πλησίον μπορεί να γίνεται πράξη
με πολλούς τρόπους. Η εργασία των θρησκευτικών
φιλανθρωπικών οργανώσεων έχει επίσης την θέση
της εδώ».

Ποιοι είναι οι αποδέκτες αυτών των
δαπανών
Η φιλανθρωπική οργάνωση της Νεοαποστολικής
Εκκλησίας της Γερμανίας απαριθμεί έξη τομείς
εφαρμογής στην ετήσια έκθεσή της για το έτος 2017:

Στον τομέα «δομές» χορηγήθηκαν περίπου 490 000
ευρώ. Το έργο πρότυπο εδώ είναι η τοποθέτηση ενός
συστήματος
επεξεργασίας
και
ανάκτησης
αποβλήτων στο Μπανζούλ (Γκάμπια).

Ο κύριος άξονας, με δαπάνες περισσότερο από 1,7
εκατομμύρια ευρώ, ήταν το «ψωμί», δηλαδή η
ασφάλεια και η ανάπτυξη των βάσεων που ήδη
υπάρχουν. Το τέλειο παράδειγμα είναι η παραγωγή
ντομάτας κέτσαπ στη Ζάμπια, η οποία όχι μόνο
εξασφαλίζει εργασία σε έξη εργαζόμενους, αλλά
παρέχει βοήθεια επίσης σε 1900 αγροτικές
οικογένειες.

Σε ότι αφορά τις άμεσες συνέπειες των «καταστροφών», είναι η «NAK-karitativ» που τις επιφορτίστηκε με περίπου 290 000 ευρώ. Το ποσό αυτό
χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση της
φτώχειας στην Ανατολική Αφρική καθώς και στην
βοήθεια έκτακτης ανάγκης και ενσωμάτωσης για
τους πρόσφυγες στην Γερμανία, την Ελλάδα, την
Ιορδανία και τη Σερβία.

Τουλάχιστον 780 000 καταβλήθηκαν στην «κατάρτιση»: Αυτό ουσιαστικά χρησίμευσε στην
οικοδόμηση και στην επέκταση των σχολείων, αλλά
επίσης και στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων
και τη διαρκή επιμόρφωση των ενηλίκων.

Σε ότι αφορά την «υγεία», περισσότερα από 250000
ευρώ υπολογίστηκαν στον προϋπολογισμό: επωφελήθηκε κυρίως το πρόγραμμα «Coming Clean», που
σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση της εξάρτησης
στη Νότια Αφρική. Υπεύθυνη οργάνωση για το σκο-
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Η ετήσια έκθεση ενημερώνει τακτικά τους χορηγούς και τους ενδιαφερόμενους
για τις διάφορες δραστηριότητες του οργανισμού βοήθειας.

πό αυτό είναι η «Maskahe NPC», η φιλανθρωπική
οργάνωση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Νότιας Αφρικής. Η οργάνωση «NAK-karitativ» δεν εργάζεται μόνο εδώ, με τις εγκαταστάσεις της αντίστοιχης
τοπικής εκκλησιαστικής περιφέρειας, αλλά επίσης
στη Ζάμπια («NACRO») και Κένυα («KUMEA»).

στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Αφρική. Μεταξύ
των ηπείρων ακολουθεί η Ασία, με ποσοστό 5,8 τοις
εκατό, πριν την Ευρώπη με 3,9 τοις εκατό και την
Αμερική με 0,4 τοις εκατό.

«WASH» είναι ο όρος που αναφέρεται στον τομέα
ομαδοποίησης του νερού, των εγκαταστάσεων
υγιεινής και την ίδια την υγιεινή. περίπου 90 000
ευρώ, τέθηκαν στη διάθεση του τομέα αυτού. Το
ποσό αυτό δαπανήθηκε για την κατασκευή ενός
βιολογικού κέντρου στην φτωχογειτονιά του
Μουκουρού στην Κένυα: ένα συγκρότημα από
τουαλέτες και ντους απορρίπτει τα χρησιμοποιημένα
νερά σε μια μονάδα βιοαερίου. Έτσι το παραγόμενο
μεθάνιο χρησιμοποιείται για τον φωτισμό, καθώς
και για ξεχωριστούς χώρους μαγειρέματος.

Τα έργα χρηματοδοτούνται για μια περίοδο δέκα
ετών σε ποσοστό 98% από δωρεές. Το μεγαλύτερο
μέρος αποτελείται από ατομικές δωρεές, ακολουθούν οι χορηγίες και οι μόνιμες ενέργειες, καθώς και
κληρονομιές και ακίνητα. Οι επιχορηγήσεις
κατατάσσονται επίσης στην πλευρά των πιστώσεων.
«Εμείς, στην οργάνωση «NAK-karitativ», είμαστε
υπερήφανοι για τους πολλούς προστάτες, υποστηρικτές και κριτικούς μας», υπογραμμίζει ο διευθυντής
Γιοργκ Λέσκε στον πρόλογό του. Επειδή, αυτοί οι
τελευταίοι ήξεραν να κρατηθούν να ρίξουν μια
διαφορετική ματιά στις έντονες τρέχουσες πολιτικές
συζητήσεις, που αφορούν τα μεγάλα θέματα της
εξορίας και της μετανάστευσης».

Υποστήριξη από πλευράς πιστώσεων
Για τη «NAK-karitativ», ο κύριος περιφερειακό
άξονας είναι ξεκάθαρα η Αφρική, με ποσοστό περίπου το 90 τοις εκατό των δαπανών. Σχεδόν 2,1 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στην Ανατολική Αφρική.
Περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ μοιράζονται ανάμεσα
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■ Φωτογραφίες: Ν.Ε. Αυστραλία, Ν.Ε. Νοτιοανατολική Ασία
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Αλλαγές στον κύκλο
των Αποστόλων
Κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2018, ο Πρωταπόστολος χειροτόνησε εννέα
νέους Αποστόλους και έδωσε την εντολή σε δύο νέους Αποστόλους Περιφερείας. Ένας
Απόστολος απεβίωσε ενώ ήταν ενεργός στην υπηρεσιακή του δράση, αποχώρησαν επτά
Απόστολοι και δύο Απόστολοι Περιφερείας, επειδή συνταξιοδοτήθηκαν και ένας
Απόστολος έπρεπε να παραιτηθεί από το αξίωμά του.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, 355 αδελφοί υπηρεσίας
εργάζονται στο αποστολικό αξίωμα. Στην αποστολή
τους υποστηρίζονται από 253 000 αδελφούς υπηρεσίας, οι οποίοι εργάζονται ως ιερατικά αξιώματα
στους κόλπους των 59 000 κοινοτήτων που είναι
διάσπαρτες στον κόσμο. Το αποστολικό αξίωμα
περιλαμβάνει 329 Αποστόλους, 9 αναπληρωτές
Αποστόλους
Περιφερείας,
16
Αποστόλους
Περιφερείας και ένα Πρωταπόστολο.

Μπασόλο (1960) και Καγιεμπέ Μουτέμπα (1966)
για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ο ευαγγελιστής περιφερείας Άλντιν Μακούντι Μπιφίγκα
(1978) για το Κονγκό-Μπραζαβίλ. Στην θεία
λειτουργία συμμετείχαν 9000 παρευρισκόμενοι επί
τόπου και επιπλέον, πολλές χιλιάδες πιστοί διαμέσου
τηλεοπτικής κάλυψης στους κόλπους του πεδίου
δραστηριότητας των Αποστόλων Περιφερείας
Μάικλ Ντέπνερ και Τσίτσι Τσισεκέντι.

Χειροτονίες και αναθέσεις

Την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018, ο επίσκοπος
Όσκαρ Σίμποτα Καλουμιάνα (1964) χειροτονήθηκε
στο αποστολικό αξίωμα για τη Ζάμπια. Την χειροτονία πραγματοποίησε ο Διεθνής Πρόεδρος της Εκκλησίας που τελέστηκε στο Νταρ ες Σαλάμ (Τανζανία).

Την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018, ο ευαγγελιστής
περιφερείας Καλένγκα Ρότζερ Καμπενγκέλε (1965)
χειροτονήθηκε στο αξίωμα του Αποστόλου στο
Κιντού (Λ.Δ. του Κονγκό). Περισσότεροι από 4000
αδελφοί και αδελφές συναθροίστηκαν γύρω από τον
Πρωταπόστολο για να συμμετέχουν σε αυτή την
θεία λειτουργία την ημέρα εκείνη.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στο
Μπρισμπέιν (Αυστραλία). Ανέθεσε στον αναπληρωτή
Απόστολο Περιφερείας Πίτερ Σούλτε (1963) το καθήκον του Αποστόλου Περιφερείας για νεοδημιουργημένο πεδίο δραστηριότητας του Δυτικού
Ειρηνικού. Εκτός από την Αυστραλία, τη Νέα
Ζηλανδία και την Παπουαζία-Νέα Γουινέα και τα

Την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018, ο Πρωταπόστολος
Σνάιντερ χειροτόνησε τέσσερις Αποστόλους στην
Κινσάσα-Λίμετε (Λ.Δ. του Κονγκό): οι επίσκοποι
Αντρέ Μουτάνγκα Σουκάντι, (1964), Μέρλιν Ουάμπα
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Την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018, ο επικεφαλής της
Εκκλησίας τέλεσε μια θεία λειτουργία στο Νταρ ες
Σαλάμ (Τανζανία). Σε αυτή την θεία λειτουργία που
μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε ολόκληρη την χώρα, ο
Απόστολος Φράνσις Τσάρο Καζούνγκου, Κινγκούρα
(1953), από την Κένυα, φτάνοντας στη σύνταξή του,
τέθηκε σε ηρεμία. Ως Απόστολος, υπηρέτησε 21 χρόνια.
Εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας του, ο Απόστολος
Μάθιου Άρεντσε (1958) αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
την υπηρεσιακή του δραστηριότητα. Ο Απόστολος
Περιφερείας Τζον Λ. Κρίελ, τον έθεσε σε ηρεμία,
έχοντας λάβει την αποστολή από τον Πρωταπόστολο σε
μια θεία λειτουργία που τέλεσε στο Strand Gustrouw
(Νότια Αφρική) την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, δύο Απόστολοι
Περιφερείας έχοντας φτάσει το όριο ηλικίας,
συνταξιοδοτήθηκαν. Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ
προχώρησε στην πρώτη τοποθέτηση σε ηρεμία στην
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Μπρισμπέιν
(Αυστραλία). Ο Απόστολος Περιφερείας Άντριου
Άντερσεν (1951) συνταξιοδοτήθηκε μετά από 30 χρόνια
άσκησης του αποστολικού του αξιώματος, από τα οποία,
τα 17 με την ιδιότητα του Αποστόλου Περιφερείας.

πολυάριθμα νησιά του Ειρηνικού, περιλαμβάνει
επίσης από τώρα την Κίνα, τη Νότια Κορέα, το
Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία και την Ταϊβάν.
Το αποστολικό αξίωμα δόθηκε στον Σαμουήλ
Χαντόζο Τανζατικνό (1971), για τις Φιλιππίνες και
στον ευαγγελιστή περιφερείας Πρεμ Μοχάν Ρέυ,
(1970), για την Ινδία. Είναι ο Πρωταπόστολος που
πραγματοποίησε τις χειροτονίες αυτές, κατά την θεία
λειτουργία που τέλεσε την Κυριακή 18 Νοεμβρίου
2018 στην Μανίλα (Φιλιππίνες). Κατά την διάρκεια
αυτής της θείας λειτουργίας, ο Πρόεδρος της
Εκκλησίας, επιφόρτισε τον αναπληρωτή Απόστολο
Περιφερείας Έντι Ισνουγκρόχο (1963) με το αξίωμα
του Αποστόλου Περιφερείας για τη Νοτιοανατολική
Ασία.

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018, ο Διεθνής Πρόεδρος
της Εκκλησίας τέλεσε μια θεία λειτουργία στην Μανίλα
(Φιλιππίνες). Ο Απόστολος Περιφερείας Ουρς
Χεμπάιζεν (1952) συνταξιοδοτήθηκε μετά από 36
χρόνια άσκησης του αποστολικού του αξιώματος, από
τα οποία, τα 10 με την ιδιότητα του Αποστόλου
Περιφερείας. Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, ο
Πρωταπόστολος Σνάιντερ απάλλαξε από τα καθήκοντά
του και από το αξίωμά του τον Απόστολο Σονγκσεάνγκ
Φατ (1973), ο οποίος από το 2015 εργάστηκε στην
Καμπότζη. Κατά την θεία λειτουργία την οποία τέλεσε
στην Βαϊμάρη (Γερμανία) την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου
2018, ο Πρόεδρος της Εκκλησίας έθεσε σε ηρεμία τον
Απόστολο Ρολφ Βοσνίτζκα (1953) επειδή έφτασε στο
όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018, ο επίσκοπος Ραλφ
Βίτιχ (1960) χειροτονήθηκε στο αποστολικό αξίωμα.
Η χειροτονία πραγματοποιήθηκε από το Διεθνή
Πρόεδρο της Εκκλησίας κατά την διάρκεια μιας θείας
λειτουργίας που τελέστηκε στην Βαϊμάρη (Γερμανία).

Συνταξιοδοτήσεις και απαλλαγή από το
αξίωμα

Αναχώρηση για την άλλη όχθη

Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018, μετά από 21 χρόνια
άσκησης του αποστολικού αξιώματος, ο Απόστολος
Βενιαμίν Τσιαμάλα (1953) συνταξιοδοτήθηκε. Είναι
ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ που τον έθεσε σε ηρεμία,
κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας την οποία
τέλεσε στο Κιντού (Λ.Δ. του Κονγκό).

Ο Απόστολος Ζουχούκε Χουνγκίτο (1959), από την
Παπουαζία-Νέα Γουινέα, πέθανε απροσδόκητα σε
ηλικία 59 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια. Την
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, ταξίδευε για να
συναντήσει τους αδελφούς και τις αδελφές στην επαρχία
Μαντάνγκ. Ο Απόστολος Περιφερείας Πίτερ Σούλτε
τέλεσε τη νεκρώσιμη ακολουθία, την Τετάρτη 31
Οκτωβρίου 2018 στην πόλη Λαέ (Παπουαζία-Νέα
Γουινέα). Ο Απόστολος Χουνγκίτο υπηρέτησε περίπου
30 χρόνια ως αδελφός υπηρεσίας στους κόλπους της
Εκκλησίας, από τα οποία, δώδεκα χρόνια ως επίσκοπος
και επτά χρόνια ως Απόστολος. Ο Απόστολος
Χουνγκίτο αφήνει τη σύζυγό του Μαίρη και έξι παιδιά.
«Τους εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια,
καθώς και σε όλους εκείνους που χτυπήθηκαν από αυτό
το πένθος. Ας μπορέσει ο επουράνιος Πατέρας μας, σε
αυτές τις δύσκολες ώρες, να τους παράσχει παρηγοριά,
ανακούφιση και ασφάλεια», έγραψε ο Πρωταπόστολος
στα συλλυπητήριά του.

Κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας που τέλεσε,
στην Κινσάσα-Λίμετε (Λ.Δ. του Κονγκό), την
Κυριακή 29 Ιουλίου 2018, ο Πρόεδρος της
Εκκλησίας έθεσε σε ηρεμία τους Αποστόλους ΚουμΜπαντινγκ Χαντζάμπα (1953) και Σαντίσα Κουμάλα
(1953), επειδή έφτασαν στο όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης. Για πολλά χρόνια, υπήρξαν
υπεύθυνοι για 240 και 350 κοινότητες αντίστοιχα.
Την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018, με αποστολή του
Πρωταποστόλου, ο Απόστολος Περιφερείας Τσαρλς
Νταντούλα, έθεσε σε ηρεμία του Απόστολο Στάνλεϊ
Μουνσάκα (1953), ο οποίος εργάστηκε στο αξίωμα
του Αποστόλου για μια περίοδο 26 ετών.
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Πιο κοντά σε σένα Θεέ
μου – με την μουσική
Το λαϊκό ορατόριο που εμφανίστηκε για πρώτη φορά επί σκηνής στα αγγλικά, στις
Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας του 2019, φέρει τον τίτλο «ΕΙΜΑΙ». Το έργο αυτό, το οποίο
μετέφρασε ο Ιερεμίας Ντώσον από τα γερμανικά, προέρχεται από τη διδασκαλία που
αντλείται από την ιστορία της ζωής: «Ο Θεός πρώτα δίνει και μετά ζητάει».
«Χαίρομαι που συμμετέχω σε ένα τέτοιο μεγάλο
γεγονός, όπως αυτό το λαϊκό ορατόριο. Με εμπνέει
ο ενθουσιασμός των νέων που διαπιστώνω»,
αφηγείται ο ιερέας από το Λονδίνο (Μεγάλη
Βρετανία). Ολοκλήρωσε την μετάφραση μόλις σε
έξη εβδομάδες. «Το πώς ήταν δυνατόν, σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα, μπορώ να το εξηγήσω
μόνο με μια λέξη: Ιησούς. Ήταν παρών».

Όταν μια μεγάλη Νεοαποστολική οικογένεια έφτασε
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι θείες λειτουργίες
άρχισαν να τελούνται σε ένα μεγαλύτερο δωμάτιο
του οίκου ευγηρίας. Αυτό προκαλούσε την
περιέργεια των ενοίκων του οίκου ευγηρίας· κάποιοι
μάλιστα επιθυμούσαν να βαπτιστούν και να
σφραγιστούν. «Η πίστη μου ενισχύθηκε χάρη σε
αυτή την ξεχωριστή κοινότητα».

Ο Ιερεμίας γεννήθηκε στους κόλπους μιας Νεοαποστολικής οικογένειας. Όταν η μητέρα του ανέλαβε
τη διεύθυνση ενός οίκου ευγηρίας στο Ίπσουιτς,
στην Ανατολική Αγγλία, όλη η τετραμελής οικογένεια, μετακόμισε σε ένα λειτουργικό διαμέρισμα.
«Ο πατέρας μου τελούσε τις θείες λειτουργίες στο
σαλόνι μας. Αυτή ήταν η εκκλησία για μένα. Αποτελούσαμε μια κοινότητα τεσσάρων προσώπων».

Βέβαιος για την βοήθεια του Θεού
«Ο οίκος ευγηρίας διέθετε ένα παλαιό πιάνο που
πλέον δεν ενδιέφερε κανένα. Έπρεπε να
χρησιμοποιώ δύο δάκτυλα για να πιέζω τα
πλήκτρα», διηγείται ο Ιερεμίας χαμογελώντας· τότε
ήταν περίπου έξη ετών. «Μια μέρα ο πατέρας μου
με είδε να κάθομαι στο πιάνο, τότε μου έδειξε, ποιο
άγγιγμα παρήγαγε τον κάθε ήχο».

■ Φωτογραφίες: Προσωπικές, Τζένιφερ Ζεντράλ

Φωτογραφία κάτω: Ο Ιερεμίας Ντώσον παίζει
ηλεκτρονικά πλήκτρα κατά την πρεμιέρα του λαϊκού
ορατόριου «Είμαι» στην Λειψία, τον Ιούνιο του 2018
Φωτογραφία δεξιά: Με τη σύζυγό του Ρουθ, την κόρη
τους Αλίσια και τον γιο τους Τομ
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Ο Κόλιν Ντώσον , ο πατέρας του Ιερεμία, σαξοφωνίστας, με στολή γρεναδιέρου της φρουράς
(αριστερά), ο Ιερεμίας Ντώσον το 1990, με τον Πρωταπόστολο Ρίχαρντ Φερ στο Λονδίνο (στο
κέντρο) και στο όργανο (δεξιά)

«Ο Κόλιν Ντώσον ήταν επαγγελματίας μουσικός:
ήταν σαξοφωνίστας στη στρατιωτική μπάντα των
«Grenadier Guards», ενός από τα συντάγματα της
φρουράς της βασίλισσας. Ο πατέρας εγκατέλειψε το
επάγγελμα αυτό για την οικογένειά του και από τότε
εργάζεται ως ταξιτζής.

διάρκεια των σπουδών μου, προκειμένου να είχα
περισσότερο χρόνο. Προσευχήθηκα πολύ, διάβασα
την Αγία Γραφή και έφτασα στο συμπέρασμα ότι το
αξίωμα του διακόνου θα μου έφερνε χαρά και μια
ισχυρή πίστη, έτσι αποφάσισα να το διατηρήσω».

Η έμπνευση προέρχεται από την
πίστη και την κοινωνία

«Σε ηλικία 14 ετών, ο δικός μας ευαγγελιστής
περιφερείας με ρώτησε αν μπορούσα να συνθέσω
ένα ύμνο για τη συνταξιοδότηση του πρεσβύτερου
περιφερείας», αφηγείται επικαλούμενος το ξεκίνημά
του ως συνθέτης. «Εγώ; Ρώτησα με έκπληξη.
Ωστόσο, πεπεισμένος ότι ο Θεός θα με βοηθούσε,
κάθισα στο πιάνο, την ίδια μέρα κιόλας, για να
συνθέσω ένα ύμνο, βασισμένο στον αγαπημένο
Ψαλμό του πρεσβύτερου περιφερείας».

Στην κοινότητα του Λονδίνου, ο Ιερεμίας γνώρισε
τη σύζυγό του Ρουθ, η οποία προέρχεται από την
Γερμανία, πριν από είκοσι χρόνια. Με την γέννηση
των παιδιών η μητέρα τους άρχισε να τους μιλάει
στα γερμανικά. Ο πατέρας των δύο παιδιών
εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να μάθει αυτή την
γλώσσα μαζί με τα παιδιά του. Έτσι γεννήθηκε η
δέσμευση του Ιερεμία για το λαϊκό ορατόριο.

Δύο χρόνια αργότερα του ζητήθηκε για μια ακόμη
φορά, να συμβάλλει με τα ταλέντα του ως συνθέτης.
Την φορά αυτή του ζητήθηκε να συνθέσει δύο
κομμάτια για την θεία λειτουργία που θα τελούσε ο
Πρωταπόστολος στο Λονδίνο, για το τέλος του
έτους. «Όταν ο Πρωταπόστολος Ρίχαρντ Φερ έμαθε
ότι ένας νέος είχε συνθέσει αυτούς τους ύμνους που
του ήταν άγνωστοι, θέλησε να με γνωρίσει και με
κάλεσε στο βήμα», αφηγείται ο Ιερεμίας.

Ο ιερέας Ντώσον εκτελεί πολλά καθήκοντα στους
κόλπους της Εκκλησίας: ως παιδαγωγός για το
μάθημα των θρησκευτικών και υπεύθυνος για τα
παιδιά της περιφέρειας, απολαμβάνει να παίζει
μουσική με τα παιδιά, παίζει όργανο και πιάνο,
συμμετέχει σε μια μουσική επιτροπή και συνθέτει
ύμνους. «Πηγή της έμπνευσής μου είναι η πίστη, οι
θείες λειτουργίες και η κοινωνία με τους αδελφούς
και τις αδελφές. Και αυτό που πρώτα απ’ όλα με
ενδιαφέρει, είναι να επιτρέπω στους ανθρώπους να
προσεγγίζουν τον Θεό, διαμέσου της μουσική».

Η στιγμή της δοκιμασίας
Σε ηλικία 18 ετών, ο Ιερεμίας Ντώσον άρχισε τις
μουσικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου. «Αισθανόμουν πολύ άνετα, ανάμεσε σε
όλους αυτούς τους νέους. Χαιρόμουν και
απολάμβανα την φοιτητική ζωή στην πρωτεύουσα.
Αυτή ήταν η μεγάλη ζωή!», αφηγείται ο Ιερεμίας.

Ρίχνοντας μια αναδρομική ματιά πίσω, σε κάποιες
εμπειρίες, ο Ιερεμίας είναι ακράδαντα πεπεισμένος:
«Όταν ο Θεός χρειάζεται ένα πρόσωπο για ένα
ιδιαίτερο καθήκον, του δίνει πάντα τα μέσα, τα
εργαλεία και τον χρόνο που είναι απαραίτητος για
να μπορέσει να το ολοκληρώσει. Ο καλός Θεός,
πρώτα δίνει και μετά ζητάει και δεν απαιτεί από
εμάς παρά μόνο αυτό που είναι δυνατό και που είναι
καλό για εμάς».

Την εποχή εκείνη ήταν μέλος της κύριας Νεοαποστολικής κοινότητας του Λονδίνου, στην οποία
υπηρετούσε ως διάκονος. «Υπήρξε μια φάση όπου
αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε να παραιτηθώ κατά την
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Ένας ταξιδευτής πλήρης από
αγάπη και δημιουργικότητα!

■ Φωτογραφίες: Keefe Setiobudi, Oliver Rütten

Ο Ουρς Χεμπάιζεν ταξιδεύει πέρα από γεωγραφικά, τεχνικά, ακόμη και κάποιες φορές
επίσης, από διανοητικά σύνορα. Ως Απόστολος Περιφερείας, κατά την διάρκεια πολλών
ετών, σημάδεψε πρόσωπα, κοινότητες, αλλά επίσης και τη Διεθνή Εκκλησία. Την
Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 ο Πρωταπόστολος, έθεσε σε ηρεμία αυτό τον άνθρωπο με
την μεγάλη καρδιά.
.

«Ένα βράδυ καθόμουν στο τραπέζι με τον Ουρς Χεμπάιζεν· το είχα προσκαλέσει σε δείπνο με την γυναίκα του. Δυστυχώς, ο σερβιτόρος σκόνταψε και έριξε
τα ποτά που είχαμε παραγγείλει επάνω στο κοστούμι
του. «Διαπληκτίστηκα» με το σερβιτόρο και του ζήτησα τη διεύθυνση του εστιατορίου, για να μπορέσω
να του στείλω τον λογαριασμό του καθαριστηρίου.
Ο Απόστολος Περιφερείας με δίδαξε ότι αυτό θα
μπορούσε να συμβεί σε όλο τον κόσμο και ότι θα
έπρεπε να σταματήσω να το κάνω αυτό. Ο υπηρέτης
δεν θα έπρεπε να χάσει το κύρος του επειδή ήδη
τιμωρήθηκε αρκετά για την αμέλειά του», θυμάται
ένας μακροχρόνιος φίλος αυτής της κοινής βραδιάς.

της πανηγυρικής θείας λειτουργία που τέλεσε ο
Πρωταπόστολος στην Μανίλα (Φιλιππίνες). Μετά
από μια υπηρεσία πολλών δεκαετιών, μια εποχή
ολοκληρώθηκε.

Γεννημένος το 1952 στο Έγγιβιλ (Ελβετία), βαπτίστηκε και σφραγίστηκε λίγο αργότερα από τον Απόστολο Περιφερείας Ερνστ Έσμαν, παντρεύτηκε το
1977 με την Λυσιέν και είναι πατέρας δύο γιων –
αυτά για τον άνθρωπό που είναι αφιερωμένος στην
οικογένειά του, της οποίας τα επόμενα μέλη εξαπλώθηκαν σε τρεις ηπείρους και κατά συνέπεια ζουν
διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτές οι συνθήκες ζωής
διεύρυναν το βλέμμα του και την κατανόησή του,
Είναι κοσμοπολίτης και συναισθηματικά ήδη από νεαρή ηλικία. Το 1976, μετανάστευσε στην
Ιαπωνία και αργότερα, έζησε στο Χονγκ Κονγκ· από
τελειομανής
τότε, ζει στις Φιλιππίνες εδώ και πολλά χρόνια. Ο
Ποιμένας, αφοσιωμένος στην οικογένειά του, πα- Ουρς Χεμπάιζεν ζει και γνωρίζει πολλές κουλτούρες.
γκόσμιος παράγοντας, χιουμορίστας, τελειομανής,
υποστηρικτικός, οραματιστής, πατρική φιγούρα…και «Διαθέτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εμπειριών ζωής:
Απόστολος Περιφερείας. Δεν είναι εύκολο να περιγ- ελβετική ακρίβεια, καναδική έκταση και ασιατική
ράψεις τον Ουρς Χεμπάιζεν μόνο με λίγες λέξεις, καλοσύνη», δηλώνει ένας από τους φίλους του. Ένας
πρέπει να τον ζήσεις. – Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου άλλος προσθέτει: «Ο Ουρς είναι ο Ουρς και είναι
2018, ο χαρούμενος και κοσμοπολίτης Απόστολος πιστός στον εαυτό του· όμως όχι μόνο στον εαυτό
Περιφερείας, συνταξιοδοτήθηκε κατά την διάρκεια του, αλλά επίσης στον Θεό και στον Πρωταπόστολο.
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Είναι απαιτητικός και ενθαρρυντικός

Γι’ αυτό ο Ουρς Χεμπάιζεν παραμένει πάντα
ψύχραιμος, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις».

Το γεγονός ωστόσο, απλά να μιλάει, δεν είναι γι’
αυτόν. Είναι άνθρωπος της δράσης. Δεν είναι ένας
μοναχικός μαχητής που επιβάλλει τα πάντα, αλλά
αγαπά την ομαδική εργασία. Ίσως κάποιες φορές να
είναι κάτι περισσότερο από αυτό: «Ο Απόστολος
Περιφερείας Χεμπάιζεν είναι σαν πατέρας για μένα»,
αφηγείται ένας συνεργάτης. «Δίνει πάντα την
ευκαιρία για ανάπτυξη· ποτέ δεν καταδικάζει, πάντα
υποστηρίζει». Παρ’ όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να
αναπαυθεί κοντά του: «Εργασία με τον Απόστολο
Περιφερείας σημαίνει προσοχή στον χρόνο». Επειδή
ωθεί τα πάντα στα όριά τους, επιτρέποντας πάντα σε
όλους να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Είναι πηγή έμπνευσης και
παρορμητικότητας
Το 1975, ο Ουρς Χεμπάιζεν χειροτονήθηκε υποδιάκονος στην Ελβετία, ιερέας στην Ιαπωνία το 1978
και τελικά, κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα το
1982. Από το 2009, ανέλαβε τις ευθύνες ως
Απόστολος Περιφερείας της Νοτιοανατολικής
Ασίας, που δημιουργήθηκε ταυτόχρονα: 18 χώρες,
περισσότεροι από 80000 πιστοί κατανεμημένοι σε
2000 κοινότητες.
Συνολικά, ο πρόεδρος της εκκλησιαστικής περιφέρειας συμμετείχε σε 45 Διεθνείς συνελεύσεις Απόστόλων Περιφερείας. Επιπλέον, για πολλά χρόνια
υπήρξε μέλος της συντονιστικής ομάδας του
Πρωταποστόλου, συμβάλλοντας με σοφία και
ικανότητες, δίνοντας ωθήσεις και μεταφέροντας
άλλες. Οι συζητήσεις σχετικά με λεπτομέρειες για
προφανή πράγματα, μπορούσαν περιστασιακά να
τον εξοργίσουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Και όταν δεν πρόκειται για το άτομο, πρόκειται για
την Εκκλησία. Στο Τσενάι (Ινδία), από το 2013, σε
μια μικρή βιοτεχνία κατασκευάζουν δισκοπότηρα
για την Αγία Κοινωνία, με σκοπό να προμηθεύουν
τις κοινότητες διαφορετικών ηπείρων. Αποκαλείται
«παγκόσμια προμήθεια», όταν η εργασία πραγματοποιείται σε συνεργασία που ξεπερνά τα σύνορα της
εκκλησιαστικής περιφέρειας. Με εντολή από τη
Διεθνή Νεοαποστολική Εκκλησία, το πεδίο
δραστηριότητας του Αποστόλου Περιφερείας της
Νοτιοανατολικής Ασίας ανέλαβε τις υπηρεσίες
εφοδιασμού. Για τον υπεύθυνό της, που σπούδασε
την εφοδιαστική διεθνών εμπορευμάτων, είναι ένα
θέμα ιδιαίτερης σημασίας γι’ αυτόν.

Είναι επικοινωνιακός και αξιαγάπητος
Τέλος, πραγματοποιούσε τακτικά ταξίδια, για να
υπηρετήσει αδελφούς και αδελφές σε πολλές χώρες.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία καταλάμβανα τα δύο τρίτα του
χρόνου. Πάντα στους δρόμους, πάντα πολύ κοντά
στους ανθρώπους. Είτε σε μεγάλες εκκλησίες ή στην
ύπαιθρο, για τον Απόστολο Περιφερείας Χεμπάιζεν
μετρούσαν μόνον οι άνθρωποι.

Λήψη άδειας και μονιμότητα
Κατά την διάρκεια των περασμένων εβδομάδων, ο
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ και οι Απόστολοι
Περιφερείας συναθροίστηκαν στη Ζυρίχη (Ελβετία)
με την ευκαιρία του φθινοπωρινού συνεδρίου. Μετά
το πέρας της συνάντησης, ο Πρωταπόστολος απάλλαξε τον Απόστολο Περιφερείας από τα καθήκοντά
του σε αυτό τον κύκλο, αφού τον ευχαρίστησε και
του έδωσε τις καλύτερες ευχές.–«Μπορώ…», ρώτησε
τότε ο Απόστολος Περιφερείας Χεμπάιζεν ενεργοποιώντας ξανά το μικρόφωνο. Με λίγα λόγια, έριξε
μια νοσταλγική αναδρομική ματιά στα πολλά χρόνια
συνεργασίας, ευχαριστώντας τον Πρωταπόστολο και
τους συνεργάτες του Αποστόλους. Μετά από μια
σύντομη παύση, πλησίασε ξανά το μικρόφωνο, έριξε
μια ματιά στις τάξεις των Αποστόλων Περιφερείας
και είπε με δυνατή φωνή: «Ο Θεός να σας ευλογεί!»

Κάποιες φορές επίσης έβρισκε αυτή την εγγύτητα
πέρα από τις ηπείρους. Ο Ουρς Χεμπάιζεν είναι ένας
επικοινωνιακός άνθρωπος, γρήγορος και ακριβής, σε
όλα τα κανάλια. Το ίδιο συνέβαινε και παλαιότερα.
Το 1998, απέστειλε ένα φαξ σε ένα γερμανικό ξενώνα νεότητας. Πρόκειται για μια μακρά επιστολή στην
οποία ο Απόστολος εύχεται στους νέους – που ήταν
συναθροισμένοι για τις διακοπές τους και δεν τον
γνώριζαν – πολλή χαρά και ευλογία, στέλνοντάς τους
χαιρετισμούς από τις Φιλιππίνες. Με κάποιο τρόπο
έμαθε ότι οι νέοι αδελφοί και αδελφές ήταν συγκεντρωμένοι. Πάντα ήταν σημαντικό γι’ αυτόν, να είναι
σε επαφή μεταξύ τους. «Ξέρει τέλεια να είναι καλός
ακροατής και να συμβουλεύει με πολύ χιούμορ»,
επιβεβαιώνει ένας από τους συνταξιδιώτες του.

Στις επόμενες σελίδες:
Η νεολαία της Ελλάδας και
της Κύπρου, παρούσες στις
Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας
2019 στο Ντίσελντορφ.
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Η συνάντηση με τον Πρωταπόστολο
Είναι τόσο νωπές και φρέσκιες οι μνήμες από
το ταξίδι μας στην Γερμανία , που εάν κάτσω
και αναλύσω την κάθε ημέρα- φωτογραφία
ξεχωριστά θα χρειαστεί να γράψω βιβλίο.
Συνοπτικά , η κάθε ημέρα είχε την δική της
ξεχωριστή ομορφιά καθώς συναντούσαμε
νέους φίλους - νέα τοπία.
Χαρακτηριστικό δε της όλης εβδομάδας ήταν
οι φωτογραφίες που βγάλαμε με τον
Πρωταπόστολό μας, κάτι μέσα μου εκείνη την
ημέρα μου έλεγε ότι θα συνέβαινε, καθώς
επίσης και ότι η χαρά θα φαινόταν
ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των μελών αδερφών της ελληνικής αποστολής που
βρεθήκαμε εκεί.
Επίσης , ήταν απίστευτη η χαρά όλων μας ,
όταν ξαναείδαμε γνώριμά μας πρόσωπα που
στο παρελθόν έμεναν στην Ελλάδα ή είχαν
έρθει για επαγγελματικούς λόγους .
Μαζί με όλα τα μέλη της ελληνικής
αποστολής περάσαμε μία υπέροχη εβδομάδα
γεμάτη νέες εμπειρίες, νέους φίλους και για
μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό που
ήρθα πιο κοντά με κάποια αδέρφια που ποτέ
μου δεν θα το φανταζόμουν.
Συνοπτικά, ήταν μία εμπειρία που δεν θα
ξεχάσω ποτέ και υποσχέθηκα εκ μέρους όλων
μας, ότι θα επισκεφτούμε ξανά τα αδέρφια
μας στο Μάρμπουργκ.
Ρεμπάπης Βαγγέλης

Καινούριες δυνάμεις για ένα δύσκολο
Δρόμο
Προετοιμάζοντας τις βαλίτσες μας για το ταξίδι οι
σκέψεις μας ήταν πολλές. Φυσικά και είχαμε την
επιθυμία
να
περάσουμε
ευχάριστες,
διασκεδαστικές στιγμές μακριά από το σπίτι και
να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Θέλαμε
να δούμε αξιοθέατα, τοπία, να γευτούμε
διαφορετικές γεύσεις, να δούμε παλιούς φίλους
και να γνωρίσουμε καινούριους. Θέλαμε να
ανακαλύψουμε έναν άλλο πολιτισμό, μία άλλη
κουλτούρα διαφορετική από τη δική μας. Και όλα
αυτά τα κάναμε, και με το παραπάνω!
Αλλά γνωρίζαμε επίσης και τον πραγματικό σκοπό
του ταξιδιού μας. Δεν πήγαμε ως απλοί θεατές
ενός σόου ή μιας συναυλίας. Πήγαμε εκεί ως μέλη
της νεολαίας τη Νεοαποστολικής Εκκλησίας,
δηλαδή εμείς οι ίδιοι ήμασταν ένα οργανικό
κομμάτι της εκδήλωσης. Πήγαμε για να
υπηρετήσουμε, να προσφέρουμε, και ταυτόχρονα
να πάρουμε. Και αυτό ήταν που έκανε ξεχωριστή
την εμπειρία μας εκεί, και έκανε το ταξίδι αυτό να
ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.
Όταν μπήκαμε στην αρένα για πρώτη φορά, εκεί
που πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της
εκδήλωσης πραγματικά το νιώσαμε. «Εδώ είμαι!»,
φωνάξαμε δεκάδες χιλιάδες νέοι από όλον τον
κόσμο μαζί με τον Πρωταπόστολο μας και όλους
τους υπηρέτες του Κυρίου. Και εκεί ήμαστε όλοι
μαζί κάτω από την ίδια στέγη, ενωμένοι, με κοινό
σκοπό, να γιορτάσουμε και να μοιραστούμε την
πίστη μας με όποιον τρόπο υπάρχει, με χορό,
τραγούδι, φωνές, ζωγραφιές, φωτογραφίες,
εικόνες. Η προετοιμασία που κάναμε όλοι οι νέοι
από κάθε γωνιά του πλανήτη ανταπέδωσε και
φάνηκε στο αποτέλεσμα. Ζήσαμε μερικές από τις
πιο γεμάτες μέρες της ζωής μας. Στο τέλος αυτά
που μας έμειναν είναι χαρά και ελπίδα καθώς
βιώσαμε από πρώτο χέρι ότι η φλόγα είναι
αναμμένη και μάλιστα καίει δυνατά. Πήραμε
δύναμη να συνεχίσουμε στον δύσκολο δρόμο που
έχουμε διαλέξει. Οι μέρες αυτές θα μείνουν για
πάντα αξέχαστες και ήδη ανυπομονούμε για την
επόμενη εκδήλωση της νεολαίας μας.
Δελατόλας Παύλος

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις
Περίμενα ανυπόμονα για τη στιγμή που θα
σήμαινε την έναρξη αυτής της εκδήλωσης,
προετοίμασα τον εαυτό μου να ζήσω ένα
εξαιρετικό γεγονός, που θα μπορούσα
αργότερα να το διηγηθώ στους φίλους μου,
αλλά τελικά κατάλαβα ότι αυτό το γεγονός
είναι μοναδικό και πολύ μεγάλο ώστε να
ξεπερνά τις δυνατότητες να εκφραστεί μόνο
με λόγια. Πρέπει να το ζήσεις για να το
πιστέψεις. Παραμένει για μένα το καλύτερο
γεγονός και ευχαριστώ τον Κύριο που μου
έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε όλα
αυτά. Θυμάμαι ακόμα την κάθε στιγμή και
όλες τις λεπτομέρειες αυτής της συνάντησης.
Σαν να ήταν μόλις χθες και θα τα θυμάμαι για
πάντα. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική και το
μόνο που επικρατούσε στον τόπο αυτής της
συνάντησης ήταν η αγάπη του πλησίον όπως
όπως μας συνιστά ο Κύριος. Προτιμώ λοιπόν
να αφήσω εικόνες να μιλήσουν για μένα και
την ομάδα μου, τη νεολαία από την Ελλάδα.
Νελούμ Εστέλ
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Ένα ταξίδι με δύο προορισμούς
Το ταξίδι μας είχε δύο σκέλη, πρώτα την επίσκεψή
μας στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας και ύστερα την
παγκόσμια συγκέντρωση της νεολαίας στο
Ντίσελντορφ. Έτσι, αρχικά επισκεφτήκαμε το
Μάρμπουργκ για να συναντήσουμε και να
γνωρίσουμε την νεολαία της τοπικής κοινότητας.
Η υποδοχή που μας επιφύλασσαν ήταν πολύ θερμή,
καθώς μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Την
πρώτη μέρα είχαμε την δυνατότητα να
επισκεφτούμε την εκκλησία τους και να
παρακολουθήσουμε μια πρόβα της χορωδίας.
Αργότερα ξεναγηθήκαμε στους χώρους της
εκκλησίας και είχαμε παράλληλα την δυνατότητα να
μάθουμε κάποια πράγματα για αυτήν. Τέλος,
καθίσαμε όλοι μαζί στο προαύλιο της εκκλησίας για
να συζητήσουμε και έτσι υπήρξε η δυνατότητα να
γνωριστούμε. Η επόμενη μέρα ήταν γεμάτη, καθώς
μαζί με κάποια μέλη της κοινότητας επισκεφτήκαμε
την πόλη του Μάρμπουργκ, θαυμάσαμε τα
αξιοθέατα της, με αποκορύφωμα την επίσκεψη στο
κάστρο, απ’ όπου μπορούσες να δεις όλη την πόλη.
Το απόγευμα είχαμε την δυνατότητα να
συγκεντρωθούμε και με άλλα μέλη της κοινότητας
στο σπίτι ενός μέλους και να περάσουμε λίγες
στιγμές μαζί. Την επόμενη ημέρα, η οποία ήταν και
η τελευταία πριν την αναχώρησή μας για το
Ντίσελντορφ, επισκεφτήκαμε μια πολύ όμορφη
γειτονική πόλη, το Βέτσλαρ. Το πρωί της επομένης
αναχωρήσαμε μαζί με την νεολαία του Μάρμπουργκ
για το Ντίσελντορφ, για το δεύτερο μέρος του
ταξιδιού μας που ήταν το πιο σημαντικό και ακόμα
πιο ωραίο..
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Φτάνοντας στον προορισμό μας, για τις ημέρες
νεολαίας είδαμε παλιούς φίλους, πράγμα που μας
γέμισε με πολύ όμορφα συναισθήματα.
Επίσης, γνωρίσαμε και νεολαίες από άλλες χώρες,
όπως την Ινδονησία, την Βραζιλία, την Αφρική κτλ.
Το απόγευμα της Πέμπτης, μια και ήταν η ημέρα της
Αναλήψεως, είχαμε Θεία Λειτουργία. Την επόμενη
μέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξη τη
όλης διοργάνωσης και ο Πρωταπόστολος
καλωσόρισε την νεολαία απ’ όλο τον κόσμο με τον
πιο θερμό τρόπο. Αργότερα, επισκεφτήκαμε την
πόλη του Ντίσελντορφ και το απόγευμα είχαμε την
παρουσίασή μας σχετικά με τα ταξίδια του
αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα. Μετά το τέλος της
παρουσίασής μας και αφού καθόμαστε στην αίθουσα
για να πάρουμε μια ανάσα προτού αναχωρήσουμε,
είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη. Ο Πρωταπόστολος
πέρασε από τον χώρο όπου βρισκόμαστε και έτσι
είχαμε την δυνατότητα να τον γνωρίσουμε από
κοντά, να βγάλουμε φωτογραφίες αλλά και να του
δώσουμε ως δώρο, ένα βιβλίο με τα ταξίδια του
Αποστόλου Παύλου ώστε να μας θυμάται. Αυτό
σίγουρα αποτελεί το αποκορύφωμα του ταξιδιού. Το
Σάββατο επισκεφτήκαμε την πόλη και πήγαμε σε
διάφορα αξιοθέατα, καθώς και στον πύργο του
Ντίσελντορφ. Την Κυριακή το πρωί ήταν η Θεία
Λειτουργία του Πρωταποστόλου και ζήσαμε όλοι
μια μοναδική εμπειρία. Μια απόδειξη αυτού είναι
ότι στο τέλος της Λειτουργίας όλοι οι νέοι
χειροκροτούσαν επί ένα τέταρτο. Ύστερα, όλοι
άρχισαν να παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής,
όπως άλλωστε και εμείς. Και έτσι έκλεισε το ταξίδι
μας, μια μοναδική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη,
πλούσια σε ευλογία και με ωραίες αναμνήσεις.
Δελατόλα Καρολίνα

Διεθνής
Νεοαποστολική Εκκλησία

Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας της Νεοαποστολικής
Εκκλησίας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

