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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Με όλες τις
δυνάμεις
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

■ Φωτογραφία: Διεθνής Ν.Ε.

το Άγιο Πνεύμα ενεργεί δυναμικά – άλλοτε, σήμερα,
όπως επίσης και αύριο. Το Άγιο Πνεύμα
προειδοποιεί, ενισχύει, παρηγορεί και εμπνέει. Είναι
αυτό που μας συνοδεύει σε όλες τις καταστάσεις της
ζωής μας.
Αναγνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στη δράση του:
Στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού,
ανέκαθεν ενισχύει την πίστη στον Ιησού – ακόμη και
μέσα σε διώξεις, αγωνίες, πόνους και ταλαιπωρία.
Και, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, μας
προτρέπει να μεταδίδουμε το Ευαγγέλιο με αυτή την
βεβαιότητα: ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού.

ανάπτυξη της βασιλείας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα
είναι ενεργό με όλες του τις δυνάμεις. Με κάθε τρόπο
θέλουμε να καταστήσουμε ορατή αυτή τη δύναμη
στις κοινότητες και στους εαυτούς μας.

Διαμέσου του αποστολικού αξιώματος, το Άγιο
Πνεύμα προετοιμάζει τους πιστούς ενόψει της
επιστροφής του Ιησού. Διαμέσου του αποστολικού
αξιώματος, lοι πιστοί λαμβάνουν τη Δωρεά του
Αγίου Πνεύματος και μέσα στην κοινωνία,
εορτάζουν την θεία ευχαριστία.

Ασταμάτητα ευχαριστούμε τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα,
για τη δράση του στους κόλπους της Εκκλησίας του
Χριστού, στο αποστολικό αξίωμα, στις κοινότητες
και στον καθένα ανάμεσά μας.

Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στις κοινότητες, στις
μικρές και στις μεγάλες κοινότητες, ανεξάρτητα από
τις συνθήκες ζωής και πολιτισμών· είναι παρόν.

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

Στους πιστούς, το Άγιο Πνεύμα προκαλεί τη δύναμη
να παραμένουν πιστοί στον Ιησού Χριστό, καθώς και
να τον εμπιστεύονται. Το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη
δύναμη να σηκώνουμε τα φορτία μας και να
υπηρετούμε τον πλησίον μας στους κόλπους της
κοινότητας.
Τίποτα και ποτέ δεν μπορεί να σταματήσει το Άγιο
Πνεύμα. Τίποτα δεν θα μπορέσει να σταματήσει την

Ζαν Λυκ Σνάιντερ
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Σε περίπου 100 χώρες σε όλες τις Ηπείρους και στο Γκόσλαρ της
Γερμανίας, οι αδελφοί και οι αδελφές μας, παρακολούθησαν
την θεία λειτουργία που τέλεσε ο Πρωταπόστολός μας

Λοιπόν, αγαπητές αδελφές, αγαπητοί αδελφοί, κατά
την Πεντηκοστή, εορτάζουμε την επιφοίτηση του
Αγίου Πνεύματος και την γέννηση της Εκκλησίας του
Χριστού. Φυσικά, αυτή είναι μια ευκαιρία για να
γιορτάσουμε. Είναι για εμάς μια καλή ευκαιρία να
υμνήσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό, το Άγιο
Πνεύμα. Ξέρω, κάποιες φορές αυτό μοιάζει λίγο
υπερβολικά αφηρημένο. Έχουμε μια απλή ιδέα του
Θεού, του Πατέρα. Είναι εύκολο να φανταστούμε το
Δημιουργό, επειδή βλέπουμε τη δημιουργία. Με τον
Θεό, τον Πατέρα, συνδέουμε την εικόνα του Πατέρα
που μας φροντίζει. Σε ότι αφορά τον Υιό του Θεού,
σκεπτόμαστε αμέσως τον Ιησού Χριστό. Και
μπορούμε να φανταζόμαστε πολλά πράγματα. Σε ότι
αφορά το Άγιο Πνεύμα, η δύναμη του Θεού,
αντίθετα, είναι λίγο πιο αφηρημένη. Δεν μπορούμε να
αναπαραστήσουμε το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να
βιώσουμε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και να
το αναγνωρίσουμε, διαμέσου αυτών που εκπληρώνει,

Α’ Κορινθίους 12 : 13

«Επειδή, όλοι εμείς
βαπτιστήκαμε διαμέσου του
ενός Πνεύματος σε ένα σώμα,
είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε
δούλοι είτε ελεύθεροι· και όλοι
ποτιστήκαμε σε ένα Πνεύμα».
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υπέρ και διαμέσου του ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα
αναγνωρίζεται μέσα στη δράση του. Τότε γίνεται
άμεσα συγκεκριμένο.

ενισχύονται και να εμμένουν στην πίστη τους στον
Ιησού Χριστό.
Σε όλο το μήκος της ιστορίας της χριστιανοσύνης,
υπήρξαν τόσοι πολλοί Χριστιανοί που έχουν βιώσει
τρομερά πράγματα. Όλοι τους αναρωτήθηκαν: Μα
πού είναι τώρα ο Θεός; Και, ενισχυμένοι από το
κήρυγμα του Ευαγγελίου, συνέχισαν σε αυτή την
πίστη: Όχι πιστεύω στον Ιησού Χριστό, είμαι δικός
του. Εδώ μπορούμε ήδη να αναγνωρίσουμε τη δυνατή
δράση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα
έδρασε στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού.
Φυσικά, στους κόλπους της ορατής Εκκλησίας του
Χριστού επίσης, συνέβησαν πολλά πράγματα που δεν
ήταν και τόσο καλά, επειδή
οι άνθρωποι είναι και παραμένουν πάντα άνθρωποι.
Ορισμένες φορές υπήρξε
καταχρηστική χρήση του
ονόματος του Ιησού Χριστού, που χρησιμοποιήθηκε
για τη διεξαγωγή πολέμων.
Έτσι επίσης, χριστιανοί καταδίωξαν και σκότωσαν
μη χριστιανούς. Και πολλοί χριστιανοί πολέμησαν
μεταξύ τους και σκοτώθηκαν στους πολέμους
αυτούς. Διαπράχθηκαν επίσης πολλά άλλα πράγματα
και σοβαρά λάθη. Τελείως απλά, επειδή οι άνθρωποι,
είναι και παραμένουν άνθρωποι. Ωστόσο, το Άγιο
Πνεύμα εξασφάλισε την μετάδοση του Ευαγγελίου,
παρόλες τις ανθρώπινες ατέλειες, έτσι ώστε οι
χριστιανοί να μπορούν να συνεχίσουν να πιστεύουν
στον Ιησού Χριστό και να του παραμένουν πιστοί.
Εάν τα σκεφτούμε όλα αυτά, διαπιστώνουμε με πόση
δύναμη εργάστηκε το Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε, παρά

Από τη στιγμή που γεννήθηκε η Εκκλησία του
Χριστού, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται δυναμικά στους
κόλπους της. Ποτέ δεν σταμάτησε να δρα και να
ενεργεί στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού.
Από τότε που το Άγιο Πνεύμα ενεργεί εδώ στην γη,
έδωσε σε αμέτρητους ανθρώπους αυτή την γνώση,
σύμφωνα με την οποία ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός
του Θεού. Ο Παύλος λέει ότι, χωρίς τη δράση του
Πνεύματος, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Εάν
ένας άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι ο Ιησούς
Χριστός είναι ο Υιός του
Θεού, πρόκειται για μια
συνέπεια του Αγίου
Πνεύματος. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, το Άγιο Πνεύμα έχει
εξασφαλίσει ότι οι πιστοί που βρήκαν την πίστη στον
Ιησού Χριστό, ενσωματώνονται στην Εκκλησία του
Χριστού, διαμέσου του βαπτίσματος με νερό. Το
Άγιο Πνεύμα έχει εξασφαλίσει ότι το μήνυμα του
ευαγγελίου μεταδίδεται μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Εξασφάλισε ότι οι πιστοί
ενισχύονται στην πίστη τους, μέσα από το κήρυγμα
του Ευαγγελίου. Σκεφτόμαστε όλα όσα έχουν βιώσει
και έχουν περάσει οι χριστιανοί κατά την διάρκεια
των τελευταίων αιώνων: ορισμένοι έχουν διωχθεί,
άλλοι έχουν ζήσει τρομερά δεινά και φοβερές
αγωνίες και το Άγιο Πνεύμα πάντα εξασφάλιζε να

Η φλόγα του Αγίου
Πνεύματος καίει μέσα
στις κοινότητες

δεξιά: Μετά την ανάγνωση του λόγου από την Αγία Γραφή, ακολούθησε
το ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων 2 : 36-43
κάτω: Ένα θερμό καλωσόρισμα μπροστά από την εκκλησία του
Γκόσλαρ (Γερμανία)
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όλες αυτές τις αντιξοότητες και όλα τα λάθη που
έχουν διαπραχθεί, η χριστιανική πίστη δεν πεθαίνει.
Υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί που είναι πιστοί και
που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε το
Άγιο Πνεύμα επίσης, για το ότι έδρασε δυναμικά
κατά την διάρκεια όλων των αιώνων και εξακολουθεί
να ενεργεί ακόμη και σήμερα.
Ευχαριστούμε το Άγιο Πνεύμα που ενεργεί διαμέσου
του αποστολικού αξιώματος. Από τη στιγμή της
επανεμφάνισης του αποστολικού αξιώματος, το Άγιο
Πνεύμα ενεργεί δια
μέσου των Αποστόλων.
Με την μεσολάβησή
τους, οι άνθρωποι μπορούν να λαμβάνουν τη
Δωρεά του Αγίου Πνεύματος και να γίνονται
ένα νέο δημιούργημα
στον Ιησού Χριστό. Η
δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μας επιτρέπει
να εορτάζουμε την Αγία Κοινωνία και έτσι να
γευόμαστε το σώμα και το αίμα του Ιησού. Το
Πνεύμα ενεργεί δυναμικά διαμέσου των Αποστόλων,
λέγοντας: Ο Κύριος έρχεται σύντομα! Όμως, από τη
στιγμή της επανεμφάνισης του αποστολικού αξιώματος, υπήρξαν πολλές επιθέσεις και αντιδράσεις που
έπρεπε να ξεπεραστούν. Κάποιες φορές επίσης,
καθώς λέγεται, οι Απόστολοι και οι μαθητές τους
καταδιώχθηκαν. Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα συνέχισε
να ενεργεί. Κανείς δεν μπόρεσε να το σταματήσει.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι Απόστολοι επίσης, δεν είναι, παρά ατελείς άνθρωποι. Ακόμη και εκεί που ενεργούν οι Απόστολοι,
μπορεί να υπάρξουν λάθη. Εκεί επίσης, μπορεί να
συμβεί, να υπεισέρχονται κατά κάποιο τρόπο στο
κήρυγμα ανθρώπινες απόψεις ή οράματα που
συνδέονται με τον πολιτισμό και κάποια πράγματα να
κηρύττονται, που θα πρέπει να ομολογηθεί, ότι δεν
έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Επίσης οι
Απόστολοι είναι άνθρωποι που είναι απόλυτα ατελείς.
Οι ανθρώπινες αυτές αδυναμίες όμως, ποτέ δεν
εμπόδισαν το Άγιο
Πνεύμα. Ενεργεί και
δρα δυναμικά διαμέσου
των Αποστόλων. Και η
Δωρεά του Αγίου Πνεύματος διανέμεται, η
Αγία Κοινωνία εορτάζεται και η Νυμφία είναι
προετοιμασμένη. Είμαστε ευγνώμονες στο Άγιο Πνεύμα που συνεχίζει
ακόμη να ενεργεί δυναμικά διαμέσου του
αποστολικού αξιώματος, για να επιτρέπει σε ατελείς
ανθρώπους να μπορούν να μας προετοιμάζουν για να
γίνουμε Νυμφία του Χριστού.

Ευχαριστούμε το Άγιο Πνεύμα
που έδρασε δυναμικά κατά
την διάρκεια όλων των αιώνων

Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται με δύναμη στους κόλπους
της Εκκλησίας του Χριστού. Ενεργεί δυναμικά
διαμέσου του αποστολικού αξιώματος. Λειτουργεί με
δύναμη στις κοινότητες και διαμέσου των παιδιών
του Θεού. Σήμερα διαθέτουμε περίπου 60 000 κοινό-
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τητες σε όλο τον κόσμο. Μέσα στις κοινότητες αυτές
καίει η φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Σκέφτομαι κατ’
αρχήν τη νεολαία. Καταλαβαίνετε σίγουρα γιατί
επιστρέφω για μια ακόμη φορά στο τελευταίο σαββατοκύριακο. Όλοι εκείνοι που έζησαν την μεγάλη
συνάντηση με τη νεολαία στο Ντίσελντορφ μπορούν
να το καταθέσουν: εδώ καίει η φλόγα του Αγίου
Πνεύματος! Η νεολαία αυτή είναι παθιασμένη με τον
Ιησού Χριστό, τον ακολουθεί και τον υπηρετεί. Δεν
το έζησα αυτό μόνο στο Ντίσελντορφ, το βλέπω και
το ζω κάθε φορά που συναντώ τη νεολαία σε κάποιο
μέρος του κόσμου. Σίγουρα, ήδη αξίζει να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έχει δώσει τόσους νέους που
φλέγονται για τον Ιησού Χριστό, που αφήνονται να
διδάσκονται και να καθοδηγούνται από το Άγιο
Πνεύμα. Αυτό όμως, δεν αφορά μόνο τους νέους.

Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι αυτό συμβαίνει και στις
60000 κοινότητες που είναι διάσπαρτες σε όλο τον
κόσμο. Ακόμη και στις πολύ μικρές κοινότητες, εκεί
που συναθροίζεται μια χούφτα πιστών, το Άγιο
Πνεύμα ενεργεί με όλη του την εξουσία. Ακριβώς,
επειδή δεν είναι παρά μόνο τρείς ή πέντε, δεν
σημαίνει ότι η φλόγα του Αγίου Πνεύματος καίει
λιγότερο. Ακόμη και μέσα σε αυτές τις πολύ μικρές
κοινότητες, το Άγιο Πνεύμα ξεδιπλώνει την
πληρότητα των δυνάμεών του και οι πιστοί μπορούν
να βιώνουν την εμπειρία της παρουσίας του Θεού!
Μπορούν να λαμβάνουν την πληρότητα της
σωτηρίας. Το Άγιο Πνεύμα δεν συνδέεται με ένα
αριθμό. Μπορεί να ενεργεί μέσα σε μια πολύ μικρή
κοινότητα με την πληρότητα των δυνάμεών του,
ακόμη και σε δύσκολες και αδύνατες καταστάσεις.
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Ο Απόστολος Περιφερείας Rüdiger Krause (Ρούντιγκερ
Κράουζε, Βορειοανατολική Γερμανία) ανοίγει τα δισκοπότηρα
για την εορτή της Αγίας Κοινωνίας

Ο Απόστολος Περιφερείας Peter Schulte (Πίτερ Σούλτε,
Δυτικός Ειρηνικός) και ο Απόστολος Helge Mutschler
(Χελγκ Μούτσλερ, Βορειοανατολική Γερμανία) λαμβάνουν
την Αγία Κοινωνία, στην θέση και αντί των εκλιπόντων

Σκέπτομαι τις πολλές κοινότητες, εκεί όπου οι
αδελφοί και οι αδελφές συναθροίζονται σε
στρατόπεδα προσφύγων. Άλλοι που θα πρέπει να
κρύβονται και συναντιούνται στο δάσος. Δεν έχουν
τίποτα, αλλά λαμβάνουν την πληρότητα της
σωτηρίας διαμέσου της δύναμης του Αγίου
Πνεύματος. Σε χώρες που έχουμε πολλά μέλη,
έχουμε κοινότητες, ακόμη και μέσα σε φυλακές.
Νεοαποστολικοί χριστιανοί είναι καταδικασμένοι και
κρατούνται. Τελούνται εκεί θείες λειτουργίες. Η
κοινωνία τους είπε: δεν σας θέλουμε, πρέπει να
φύγετε από το δρόμο. Όμως, εκεί που τελείται μια
θεία λειτουργία, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δράσει με
όλες του τις δυνάμεις. Αυτοί οι αδελφοί και οι
αδελφές επίσης, αυτοί οι πιστοί που είναι σε ένα
ιδιαίτερο πλαίσιο, ζουν την παρουσία του Θεού,
βιώνουν την εμπειρία της αγάπης του Θεού και
λαμβάνουν κάθε δωρεά που έχουν ανάγκη για τη
σωτηρία τους. Αυτά είναι μερικά πολύ συγκεκριμένα
παραδείγματα. Ευχαριστούμε επίσης του Άγιο
Πνεύμα που ενεργεί τόσο δυναμικά σε κάθε
κοινότητα διαμέσου ανθρώπων που είναι ατελείς.

λα δεινά και βάσανα. Θέτουμε κάποιες φορές το
ερώτημα: πώς το κάνουν; Πώς διαχειρίζονται αυτή
την κατάσταση; Αυτοί οι αδελφοί και οι αδελφές,
έχουν μια τέτοια εμπιστοσύνη στον Θεό, μια
ακλόνητη εμπιστοσύνη. Συνεχίζουν να αγαπούν τον
Ιησού Χριστό, τον ακολουθούν και του παραμένουν
πιστοί. Δεν μπορεί, παρά να μας εκπλήττουν και να
τους θαυμάζουμε. Σκέπτομαι τους πολλούς αδελφούς
και αδελφές που υπηρετούν ακούραστα τον Κύριο,
είτε με αξίωμα, είτε σε κάποια υπηρεσία. Θα είχαν
χίλιους δυο λόγους να πουν, όχι, σταματώ.
Συνεχίζουν ωστόσο να υπηρετούν επειδή αφήνονται
στο Άγιο Πνεύμα για να τους οδηγεί και να τους
κατευθύνει. Ευχαριστούμε τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα,
που ενισχύει ακατάπαυστα αυτούς τους αδελφούς και
τις αδελφές, που τους παρηγορεί και που τους
ανυψώνει. Σε αυτή την εορτή της Πεντηκοστής, θα
επιθυμούσα να δώσω ένα ξεχωριστό μήνυμα και να
είμαι το στόμα του αποστολικού αξιώματος που
μιλάει, μέσα από όλο τον κόσμο, για να σας πω
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές σε όλο τον κόσμο:
εμείς, οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού, λέμε όπως ο
Παύλος: Ευχαριστούμε τον Θεό για την χαρά που
μπορούμε να ζήσουμε, χάρη σε σας! Εσείς είστε η
χαρά μας! Θα επιθυμούσα να εκφράσω αυτή την
ευγνωμοσύνη στο όνομα όλων των Αποστόλων. Για
μια ακόμη φορά λέμε όπως ο Παύλος: Ευχαριστούμε

Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί δυναμικά και εργάζεται με
δύναμη στους αδελφούς και στις αδελφές μας.
Έχουμε πολλούς αδελφούς και αδελφές που αποτελούν πρότυπο για εμάς. Φέρουν ένα βαρύ φορτίο, εδώ
και πολλά χρόνια. Βιώνουν μεγάλες δυσκολίες, μεγά-

8

community 04/2019

Ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας
David Devaraj (Δαυίδ Ντεβαράζ, Ινδία)

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο Απόστολος Περιφερείας Kububa Soko
(Κουμπούμπα Σόκο, Ζάμπια,
Μαλάουι, Ζιμπάμπουε)

τον Θεό για την χαρά που μπορούμε να ζήσουμε
χάρη σε σας! Είστε η χαρά μας! Είναι η χαρά αυτή
που θα επιθυμούσα να με απελευθερώσει.

Ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας
John W. Fendt (Τζον Β. Φελντ)

αγωνίες, τις αγωνίες αυτές της μεγάλης θλίψης.
Ακόμη και όταν ο εχθρός του Ιησού να βάλει όλα
στο παιχνίδι, δεν θα μπορεί να σταματήσει τη
δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο
Πνεύμα θα εξασφαλίζει ότι οι χριστιανοί θα
συνεχίσουν να τρέφονται και να παραμένουν πιστοί
στον Κύριο Ιησού Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα. Θα
ολοκληρώσει το έργο του. Θα ολοκληρώσει την
Εκκλησία του Χριστού και θα την κάνει να
εισέλθει στη νέα δημιουργία, εκεί όπου θα είναι σε
αιώνια υποτροφία με τον Θεό. Αν βλέπουμε με
αυτό τον τρόπο τα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί και
αδελφές, θα έχουμε πολλούς λόγους για να
ευχαριστούμε τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα, να το
υμνούμε και να το εορτάζουμε. Έχουμε πολλούς
λόγους και αιτίες να το ευχαριστούμε που μας
έκανε τόσο πλούσιους στον Ιησού Χριστό. Εμείς οι
Απόστολοι, έχουμε πολλούς λόγους και αιτίες να
το ευχαριστούμε που μας έκανε τόσο πλούσιους
στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά: Ας έχει δόξα ο
Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Θα ολοκληρώσει το έργο
του. Αμήν.

Αυτή η δυναμική δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας του
Χριστού, διαμέσου του αποστολικού αξιώματος,
μέσα στις κοινότητες, μέσα στους αδελφούς και τις
αδελφές, είναι για εμάς μια πηγή παρηγοριάς και
χαράς. Η ελπίδα μας βασίζεται και εδραιώνεται
επάνω σε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα θα ενεργεί
δυναμικά μέχρι το τέλος. Μια ημέρα, ο Κύριος
Ιησούς μίλησε για την βασιλεία του Θεού,
συγκρίνοντάς της με ένα σπόρο που ένας
άνθρωπος εναπόθεσε μέσα στη γη. Είπε: είτε ο
άνθρωπος είναι ξύπνιος, είτε κοιμάται, είτε
εργάζεται, είτε όχι, ο σπόρος θα συνεχίσει να
μεγαλώνει και να αναπτύσσεται, χωρίς καν να
ξέρει το πώς. Με τα λόγια αυτά, ο Ιησούς εννοούσε
ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταματήσουν την
ανάπτυξη της βασιλείας του Θεού, αυτή θα
συνεχίζει πάντα με ένα μυστηριώδη τρόπο, μέχρι
να φτάσει στην τελειότητα. Το Άγιο Πνεύμα θα
συνεχίσει επίσης να δρα δυναμικά σε εμάς. Αν το
αφήνουμε να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί, θα
ολοκληρώσει το νέο δημιούργημα σε εμάς και
εμείς, οι ατελείς άνθρωποι, θα μπορούμε να
είμαστε εικόνα του Ιησού Χριστού. Το Άγιο
Πνεύμα θα συνεχίσει επίσης να ενεργεί δυναμικά
διαμέσου του αποστολικού αξιώματος και να
υποστηρίζει τους Αποστόλους, για να μπορούν να
εκπληρώνουν την αποστολή τους μέχρι το τέλος.
Όταν θα έλθει ο Κύριος, η Νυμφία θα είναι έτοιμη.
Το Άγιο Πνεύμα θα συνεχίσει να ενεργεί δυναμικά
στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού, ακόμα
και μετά την επιστροφή του Ιησού Χριστού. Θα
βεβαιώνεται ότι οι πιστοί χριστιανοί τρέφονται από
αυτό. Ακόμη και κατά τις αντιχριστιανικές αγωνίες,

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Αναγνωρίζουμε τη δύναμη του Θεού, του Αγίου
Πνεύματος, στην ιστορία της Εκκλησίας, στην
υπηρεσία των Αποστόλων και στην υπηρεσία των
πιστών.
Θέλουμε να ζούμε μέσα από το Άγιο Πνεύμα! Τότε,
την ημέρα της επιστροφής του Χριστό, θα
αναστηθούμε από το Άγιο Πνεύμα.
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Τα έργα αξίζουν πιο
πολύ από 1000 λέξεις
Δεν αρκεί να πεις: «Σε αγαπώ». «Κάνε συγκεκριμένα πράγματα: Δώσε ό, τι λείπει, λύσε τα
προβλήματα!» – Αυτές είναι μερικές ενδείξεις, σχετικές με την αγάπη για τον πλησίον, που
προέρχονται από μια θεία λειτουργία του Πρωταποστόλου Σνάιντερ.
Το Νοέμβριο του περασμένου χρόνου, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ μετέβη στους κόλπους της
εκκλησιαστικής περιφέρειας της Νοτιοανατολικής
Ασίας. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα ήταν στην
Ινδονησία. Εκεί τέλεσε αρκετές θείες λειτουργίες και
με την ευκαιρία συνεδρίων, συνεδρίασε με
διευθυντικά αξιώματα. Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου
2018, τέλεσε μια θεία λειτουργία, στην εκκλησία της
Μπαντούνγκ Αντίρ (Ιάβα, Ινδονησία), που
αναμεταδόθηκε σε όλες τις κοινότητες της χώρας.

Προσμονή της επιστροφής του Ιησού
«Συναθροιστήκαμε αυτό το κυριακάτικο πρωινό, για
να προετοιμάσουμε τις ψυχές μας, ενόψει της επιστροφής του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο κύριος λόγος
για τον οποίο συμμετέχουμε σε αυτή την θεία λειτουργία», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Εκκλησίας,
στην αρχή της θείας λειτουργίας. Παραμένω πιστός
στον Χριστό, σημαίνει προσαρμόζω τη ζωή μου στη
διδασκαλία του. «Κατά την διάρκεια της κάθε θείας
λειτουργίας, ακούμε ένα μέρος της διδασκαλίας του
Ιησού Χριστού». Ο βιβλικός λόγος είναι κομμάτι από
τις εξηγήσεις, τις σχετικές με την κρίση των εθνών. Ο
Ιησούς ανακοίνωσε ότι, στο τέλος θα κρίνει τους
ανθρώπους. «Αλλά αυτό δεν αφορά εμάς», θα
μπορούσε να αντικρούσει ο ένας ή ο άλλος,
παρατήρησε ο Πρωταπόστολος.

Στην αρχή της θείας λειτουργίας, ο Πρωταπόστολος
διάβασε ένα λόγο της Αγίας Γραφής, απόσπασμα από
τον Ματθαίο 25:40 : «Και απαντώντας ο βασιλιάς, θα
τους πει: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον το αυτό κάνατε
σε έναν από τούτους τούς ελάχιστους αδελφούς μου,
το κάνατε σε μένα».
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
■

■

■

είναι ξένοι, αισθάνονται παρεξηγημένοι: «Εάν είναι
ξένος, δέξου τον απλά όπως είναι. Μην του
ζητήσεις να αλλάξει, απλά αγάπησέ τον και δέξου
τον, ακόμη και αν είναι διαφορετικός».
Είναι φυλακισμένοι, διώκονται εξ αιτίας της
πίστης τους ή έχουν διαπράξει λάθη και τώρα
υφίστανται τις συνέπειες: «Ακόμη και αν υποφέρει
από αυτές τις δυσκολίες, ακόμη και αν είναι
αδύναμος, αν είναι διαφορετικός, κύριος στόχος
μας θα πρέπει να είναι ο ακόλουθος: τον βοηθάμε
να παραμένει πιστός».

«Οφείλουμε να αφομοιώσουμε το εξής: Όλοι είναι
αδελφοί και αδελφές του Ιησού Χριστού. Και τώρα,
ο Ιησούς Χριστός λέει ότι ταυτίζεται μαζί με όλους
αυτούς», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ.

Plus de 10 000 fidèles se sont réunis dans tout le pays pour
suivre le service divin par vidéotransmission ; ci-dessus :
l’apôtre-patriarche Schneider (2e à partir de la gauche) et
l’apôtre Samuel H. Tansahtikno (à droite)

«Όμως θα κριθούμε κατά την επιστροφή του Ιησού.
Επειδή ο Ιησούς θα αποφασίσει: Αυτός εδώ είναι
έτοιμος, αυτός εκεί δεν είναι. Αυτοί είναι άξιοι, εκείνοι
δεν είναι». Και είναι σημαντικό να ξέρουμε, με ποιο
τρόπο θα μας κρίνει ο Ιησούς: «Και ένα από τα πρώτα
πράγματα που σίγουρα θα εξετάσει, είναι η αγάπη
μας για τον Θεό και για τον πλησίον μας».

«Ο Ιησούς ήθελε να πει ότι είμαστε συγγενείς. Αν
υποφέρεις, μοιράζομαι τα βάσανα και τον πόνο σου.
Εάν είσαι λυπημένος, μοιράζομαι την θλίψη σου. Και
τώρα, εκφράζει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να βοηθάμε
τους αδελφούς και τις αδελφές μας». Και αυτό με την
αγάπη του Θεού είναι δυνατόν με πολλούς τρόπους
«Και για να μετρήσει αυτή την αγάπη για τον Θεό, ο
Ιησούς θα μετρήσει την αγάπη μας για τον πλησίον
μας».

Πιστεύοντας τον Ιησού και
ακολουθώντας τον στην μίμηση

Και ο Πρωταπόστολος υπενθύμισε την Επιστολή του
Ιωάννη: «Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό χωρίς να
αγαπάς τον αδελφό σου, εκείνοι που αγαπούν τον
Θεό, οφείλουν να αγαπούν τον αδελφό τους».

Ο Ιησούς δήλωσε ως αδελφούς και αδελφές του
εκείνους που θα κάνουν το θέλημά του (Ματθαίος
12:50). Είναι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού
Χριστό και τον ακολουθούν στην μίμηση (Ιωάννης
6:40). Συμπληρωματικά, ο Απόστολος Παύλος
πρόσθεσε αργότερα: «Εκείνοι που αναγεννήθηκαν με
νερό και Πνεύμα είναι παιδιά του Θεού. Με αυτή την
αναγέννηση, έγιναν παιδιά του Θεού και κατά
συνέπεια, αδελφοί και αδελφές του Υιού του Θεού».
Και τα παιδιά του Θεού έχουν κληθεί να είναι
συγκληρονόμοι του Χριστού (Ρωμαίους 8:14-17).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ματθαίος 25 : 40 :

«Και απαντώντας ο βασιλιάς, θα τους
πει: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον το αυτό
κάνατε σε έναν από τούτους τούς
ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε
μένα ».

Παρόντες ο καθένας για τους άλλους
Στην παραβολή ο Ιησούς μιλάει για τους αδελφούς
και τις αδελφές που ζουν μαζί. Ορισμένοι απ’ αυτούς
■

είναι ασθενείς, βρίσκονται σε μια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, ζουν μέσα στον πόνο: «Σε
ορισμένες περιπτώσεις, δεν μπορούμε να λύσουμε
το πρόβλημα. Αλλά μπορούμε να φέρουμε την
παρηγοριά, Μπορούμε να τους μαρτυρήσουμε την
αλληλεγγύη που έχουμε γι’ αυτούς. Μπορούμε να
τους ενθαρρύνουμε. Μπορούμε να προσευχόμαστε
γι 'αυτούς».

πεινούν και διψούν, είναι φτωχοί, δεν μπορούν να
έχουν τα απολύτως απαραίτητα: «δώσε του απλά
αυτό που χρειάζεται και τα βάσανά του θα
τελειώσουν. Κάνε απλά κάτι συγκεκριμένο, δώσε
του αυτό που του λείπει και το πρόβλημα θα λυθεί.
Και αυτό επίσης αποτελεί μέρος του Ευαγγελίου».

Η μίμηση του Χριστού δεν μας απαλλάσσει από
τους πειρασμούς. Ο Κύριος αγαπά τους δικούς
του, χωρίς εξαιρέσεις. Περιμένει από εμάς να
βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Επιθυμεί τη σωτηρία
για όλους τους ανθρώπους και μας προτρέπει να
συμβάλλουμε σε αυτό.
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Εδώ είμαι – αγαπημένος
από τον Θεό
Αποκορύφωμα και κλείσιμο των Διεθνών Ημερών Νεολαίας (ΔΗΝ): 30 000 νέοι πιστοί
συναθροίστηκαν στην Αρένα, την Κυριακή το πρωί, για να συμμετέχουν στην θεία
λειτουργία. Κατά την διάρκεια του κηρύγματός του, ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ,
υπενθύμισε στους ακροατές την απανταχού παρούσα αγάπη του Θεού. Εναπόκειται
στους νέους χριστιανούς να τις καταστήσουν βιώσιμες ως εμπειρία στην κοινωνία
Στην αρχή της θείας λειτουργίας στις 2 Ιουνίου 2019,
ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ έριξε μια αναδρομική ματιά στις τρείς ημέρες των ΔΗΝ που
πέρασαν και ευχαρίστησε τους νέους στο όνομα των
Αποστόλων που ήταν παρόντες, για τις προετοιμασίες, συγχαίροντάς τους: «Εργαστήκατε σκληρά και
ο Θεός ευλόγησε την εργασία σας με επιτυχία».

η ακόλουθη: «Εδώ είμαι, θα το κάνω». Η αποστολή
είναι η διάδοση του Ευαγγελίου της εγγύτητας και
της αγάπης του Θεού.

Η μαρτυρία του Χριστού: αγάπη και
αποδοχή

Μεταδίδοντας το Ευαγγέλιο της
εγγύτητας και της αγάπης του Θεού

Στο ερώτημα για το πώς θα γίνει πράξη η αποστολή
αυτή, μέσα στις παρούσες συνθήκες, ο Χριστός δίνει
μια ξεκάθαρη απάντηση μέσα στον ακόλουθο λόγο
από την Αγία Γραφή: «Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι
ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη ο ένας προς
τον άλλον». Ο Ιησούς δεν μιλάει εδώ για την
ανθρώπινη αγάπη, η οποία περιμένει αμοιβαίες
χειρονομίες αγάπης, αλλά για την αγάπη του Θεού.

«Νάμαι, λέει ο Κύριος, είμαι εδώ για σένα»,
εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ. Και
πρόσθεσε: «Ο Θεός λέει: Πες στον πλησίον σου, ότι
είμαι εδώ και για εκείνον επίσης» Ο Πρωταπόστολος
ευχήθηκε η απάντηση των νέων χριστιανών να είναι

Η αγάπη του Θεού ζει μέσα μας, με τη Δωρεά του
Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή που οι νέοι πιστοί θα
όφειλαν να κάνουν αντιληπτή στον πλησίον τους.
«Δείξτε στον πλησίον σας, το πόσο ο Θεός τον αγαπά,
εξαπλώστε την αγάπη του», είπε ο Πρωταπόστολος,

Ο διεθνής πρόεδρος της Εκκλησίας επαίνεσε
ιδιαίτερα τον τρόπο τους που έζησαν μαζί: «Δώσατε
ζωή στην κοινωνία και κάνατε πράξη το σύνθημα των
ημερών της νεολαίας: Είμαι εδώ!»
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■ Φωτογραφία: Andreas Otto

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

■ Φωτογραφία: CC Spindler

■ Φωτογραφία: Oliver Rütten
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απευθυνόμενος στους νέους.

γενιά που έρχεται στους κόλπους της Εκκλησίας: «Ο
Θεός σε αγαπά και περιμένει από σένα να το πεις και
στον πλησίον σου. Η διακήρυξη του Ευαγγελίου
αρχίζει από την αμοιβαία αγάπη μας, την αποδοχή
του άλλου, την ανταλλαγή, την αμοιβαία βοήθεια,
την κοινή δράση, την αμοιβαία συγχώρηση και
συμφιλίωση».

Μοιραζόμαστε και αλληλοβοηθούμαστε
«Είμαστε πλούσιοι στον Χριστό και θέλουμε να
μοιραζόμαστε αυτό τον πλούτο». Μέρος του πλούτου
αυτού, είναι ο ειλικρινής διαμοιρασμός της χαράς και
του πόνου του πλησίον, σε μια εποχή όπου ο καθένας
ενεργεί για τον εαυτό του.

Οι Νεοαποστολικοί νέοι δεν είναι μόνοι στο δρόμο
αυτό. Σε άλλες Εκκλησίες επίσης, οι χριστιανοί τίθενται στην υπηρεσία του Κυρίου τους Ιησού Χριστού.
« Η υπηρεσία αυτή συνίσταται στο να δείχνει στους
ανθρώπους ότι ο Θεός μας αγαπά όλους». Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η Νεοαποστολική Εκκλησία
διατηρεί καλές σχέσεις με τις άλλες Εκκλησίες.

«Διαμεσολαβούμε ο καθένας για τον άλλον,
μοιραζόμαστε αυτά που έχουμε μεταξύ μας».
Για να εκφράσει την αγάπη του, ο Χριστός βοήθησε
συγκεκριμένα τους ανθρώπους. Ο Πρωταπόστολος
προέτρεψε τους νέους, όχι μόνο να προσεύχονται,
αλλά επίσης και να ενεργούν για να ανακουφίζουν τις
αγωνίες του πλησίον, στον κύκλο των νέων, της
κοινότητας και γενικά της Εκκλησίας.

Και αν συναντούμε δυσκολίες στη διακήρυξη του
Ευαγγελίου: «Με την αγάπη του Θεού, ξεπερνάμε τις
απογοητεύσεις και τις αντιστάσεις και συνεχίζουμε
να ενεργούμε. […]Αγαπάμε ο ένας τον άλλον, όπως
μας αγαπά ο Ιησού, αυτό είναι που δίνει στην
κοινότητα, στην Εκκλησία και στην χριστιανοσύνη,
μια ιδιαίτερη και ξεχωριστεί ακτινοβολία».

Ενεργώντας μαζί
Ο Χριστός αναζητούσε πάντα την κοινωνία με τους
μαθητές του. Ακόμη και σήμερα είναι σημαντικό:
«Υπάρχουμε και ενεργούμε μαζί, στην πραγματική
ζωή και όχι μόνο στο διαδίκτυο ή με το έξυπνο
τηλέφωνό μας. «Προσεύχεστε μαζί, να επωφελείστε
από την θεία λειτουργία και να εορτάζετε την Αγία
Κοινωνία», ήταν το κάλεσμα του Πρωταποστόλου.
Κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουμε θυσίες γι’ αυτό:
«Να συμμετέχεις επίσης, όταν ορισμένες φορές κάτι
τέτοιο δεν σε ενθουσιάζει», ενθάρρυνε τους νέους. Οι
δραστηριότητες στους κόλπους της αδελφικής
κοινότητας προκαλούν την χαρά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ιωάννης 13 : 34-35 :

«Καινούργια εντολή σας δίνω: Να
αγαπάτε ο ένας τον άλλον· όπως εγώ
σας αγάπησα, κι εσείς να αγαπάτε ο
ένας τον άλλον. Από τούτο θα
γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου,
εάν έχετε αγάπη ο ένας προς τον
άλλον».

Αδιάκοπα ο Χριστός συγχωρούσε τους μαθητές του
και τους χορηγούσε τη συμφιλίωση. Υπάρχουν
συγκρούσεις ακόμη και στον κύκλο των νέων.
Πρόκειται λοιπόν για το πως χρησιμοποιείται η
αγάπη του Θεού ως μια πηγή δυνάμεων, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η συγχώρηση του πλησίον.

Ο Ιησούς μας προτρέπει να αγαπάμε ο ένας τον
άλλον, όπως κι εκείνος μας αγαπά. Μπορούμε
να το κάνουμε αποδεχόμενοι ο ένας τον άλλον,
μοιράζοντας τις χαρές και τις θλίψεις μας,
βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Συναθροιζόμαστε
για να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, για να
τον υπηρετούμε και για να συγχωρούμε αμοιβαία.

Ορισμένες σκέψεις κλειδιά για την
επερχόμενη γενιά
Τι μέρες που πέρασαν, οι νέοι βίωσαν πολλές από τις
πτυχές που αναφέρθηκαν εδώ, δήλωσε ο Πρωταπόστολος. Του ήταν όμως σημαντικό να δώσει αυτές τις
σκέψεις κλειδιά και αυτές τις συμβουλές στη νέα
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Η ενότητα της Εκκλησίας

■ Φωτογραφία: Ν.Ε. Ουρουγουάη

Ο ειλικρινής εορτασμός της Αγίας Κοινωνίας θα μπορούσε να επιλύσει τα
προβλήματα – είναι αυτό που θεώρησε ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, κατά
την διάρκεια της θείας λειτουργίας που τέλεσε στις 17 Μαρτίου 2019 στην Κολόνια
(Ουρουγουάη). Επειδή η Αγία Κοινωνία αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από
μια πράξη ρουτίνας στην θεία λειτουργία.

«Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω, έχουν ήδη εορτάσει τόσο
συχνά την Αγία Κοινωνία, αλλά αυτός ο εορτασμός
έχει προκαλέσει τόσο λίγα πράγματα. Το πρόβλημά
τους όμως θα έπρεπε να έχει επιλυθεί εδώ και πολύ
καιρό πριν». Έτσι το εξέφρασε ο Πρωταπόστολος σε
ένα από τους προκατόχους στο αξίωμα του Αποστόλου Περιφερείας, σχετικά με ένα πρόβλημα που
υπήρχε στους κόλπους μιας κοινότητας. «Αν
τελούσαν μια φορά, μια μόνη φορά την κοινωνία με
το σωστό τρόπο, το πρόβλημα θα είχε επιλυθεί».
Έθεσε το ερώτημα στα μέλη της συνέλευσης για να
διαπιστώσει αν η σκέψη αυτή ήταν ένα γλυκό όνειρο
ή, η ιδανική λύση. Η απάντησή του ήταν η ακόλουθη:
«Όχι. Αποτελεί θεϊκή πραγματικότητα το γεγονός ότι
ένας και μόνο εορτασμός της Αγίας Κοινωνίας θα
αρκούσε για να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα».

■

■

Η μυστηριακή κοινωνία είναι η κοινωνία
με τον Θεό
Ο Πρόεδρος της Εκκλησίας βοήθησε τους πιστούς να
καταλάβουν αυτό το αρχαίο κείμενο: «Όταν συναθροιζόμαστε για να εορτάσουμε την Αγία Κοινωνία,
η κοινωνία μας με τον Θεό και η κοινωνία που έχουμε
μεταξύ μας ενισχύονται. Συνοψίζοντας, αυτό είναι το
νόημα της εξήγησης που έδωσε ο Παύλος». Κατόπιν
απαρίθμησε τα διάφορα στοιχεία που αποτελούν και
συνιστούν την κοινωνία:

■
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Το μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας τρέφει και ενισχύει
την κοινωνία με το Θεό. Γιατί; «Επειδή τιμούμε την
ανάμνηση της θυσίας του Ιησού Χριστού και διαρκώς
συνειδητοποιούμε την πλήρη και συνολική μας εξάρτηση από τον Θεό». Ο άνθρωπος εξαρτάται από την
χάρη και τη συγχώρηση για τα λάθη του. Γι’ αυτό τον
λόγο η Αγία Κοινωνία είναι νόσο σημαντική, επειδή
σε αυτήν ο πιστός λαμβάνει μέρος από την αξία του
Χριστού. «Αγωνίστηκε, νίκησε και μοιράζεται τη
νίκη του μαζί μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να
μπορούμε να δώσουμε ή να κάνουμε για να σώσουμε
την ψυχή μας»
Ο εορτασμός της Αγίας Κοινωνίας ενισχύει τη συμμαχία με τον Ιησού Χριστό. Σε κάθε Αγία Κοινωνία,
μας υπενθυμίζει: «Μου ανήκεις! Σε έσωσα, σε
αγαπώ, πέθανα για σένα!» Ανεξάρτητα από αυτό που
παράγεται, εξήγησε ο Πρωταπόστολος: «Ο Ιησούς
μας αγαπά! Μην έχεις καμία ανησυχία, εξακολουθείς
να μου ανήκεις. Είσαι δικός μου!» Η απάντησή μας
θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: «Ναι σου ανήκω! Στο
υποσχέθηκα όταν βαπτίστηκα και στην επικύρωση»
Η ζωή του Θεού, το νέο δημιούργημα που εναπόθεσε
σε μας τρέφεται και μπορεί να μεγαλώνει μέσα μας,
εξακολούθησε το κήρυγμά του. «Στην Αγία Κοινωνία,
αντλούμε τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε για να
μεγαλώνουμε στο πνεύμα του Χριστού και να
αναπτυσσόμαστε στην φύση του Ιησού Χριστού».
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Σε αυτή την θεία λειτουργία συμμετείχαν 22 000 πιστοί, από
τους οποίους 2000 επί τόπου στην Κολόνια. Ο
Πρωταπόστολος συνοδευόταν από τους Αποστόλους
Περιφερείας Ενρίκε Μίνιο, Ραούλ Μόντες ντε Όκα και
Βόλφγκανγκ Ναντόλνυ, καθώς και ορισμένους Αποστόλους
από τη Νότια Αμερική.

■

Όταν εορτάζουμε την Αγία Κοινωνία, συνειδητοποιούμε ότι αποτελούμε μέρος του σώματος του
Χριστού.
«Είναι ο επικεφαλής, είναι η κεφαλή και ο καθένας
από εμάς, είναι ένα από τα μέλη». Η κεφαλή είναι
που αποφασίζει το τι πρέπει να γίνει και το μέλος
οφείλει να υπακούσει. Οφείλουμε να συνεχίσουμε
να διακηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού,
εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος.

■

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Α’ Κορινθίους 10 : 16-17 :

«Το ποτήρι της ευλογίας, που
ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία του
αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που
κόβουμε, δεν είναι κοινωνία του
σώματος του Χριστού; Επειδή, ένας
άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί·
δεδομένου ότι, όλοι από τον έναν άρτο
μετέχουμε»

Και τέλος, η εορτή της Αγίας Κοινωνίας είναι
επίσης μια πρόγευση και μια προετοιμασία,
ενόψει της αιώνιας κοινωνίας μέσα στην βασιλεία
του Θεού. «Όλες μας οι ατέλειες, όλες οι ελλείψεις μας και όλα μας τα ελαττώματα δεν θα υπάρχουν πλέον. Τίποτα δεν θα μας χωρίσει από τον
Θεό και θα είμαστε σε πλήρη κοινωνία μαζί του».
Αυτό ενισχύει επίσης την αδελφική κοινωνία των
παιδιών του Θεού μεταξύ τους. «Αν ο καθένας
συνειδητοποιεί τη συνολική του εξάρτηση από
την χάρη και την αξία του Ιησού Χριστού, ξέρει
επίσης ότι δεν έχει νόημα να κατηγορεί και να
μέμφεται τον πλησίον του». Αν ο καθένας
συνειδητοποιεί τη συνολική του εξάρτηση από
την χάρη και την αξία του Ιησού Χριστού, θα
γίνεται ταπεινός απέναντι στον πλησίον του.

Η Αγία Κοινωνία υπογραμμίζει και αναδεικνύει
την εξάρτησή μας από τον Θεό, ενισχύει τη
συμμαχία μας μαζί του, τρέφει την θεϊκή ζωή
μέσα μας,. Ενισχύει τον προσανατολισμό μας
και μας προετοιμάζει ενόψει της αιώνιας
κοινωνίας μαζί του. Ταυτόχρονα, ενισχύει την
κοινωνία μας με την Εκκλησία.

«Δεν θα υπάρχουν πλέον συζητήσεις ούτε
ανταγωνισμοί για να καθορίζει ποιος είναι ο
καλύτερος».
15
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διαπιστώνουν ένα εκπληκτικό
γεγονός: ο καθένας από αυτούς
ακούει το μήνυμα στη δική του
Σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων 2:1-47 γλώσσα
Οι ακροατές θέτουν ερωτήματα:
Πενήντα ημέρες μετά το Πάσχα,
«Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο;
στην Πεντηκοστή, οι Απόστολοι
Δεν είναι η Γαλιλαία, η προέλευση
συγκεντρώθηκαν σε ένα σπίτι, στην όλων αυτών των ανθρώπων; Πώς
Ιερουσαλήμ, μαζί με τις γυναίκες και μπορούν ξαφνικά να μιλούν άλλες
τους άνδρες που ακολουθούσαν
γλώσσες;» Κάποιοι λένε ότι οι
τον Ιησού. Περίμεναν, η δύναμη του μαθητές είναι ίσως μεθυσμένοι.
Αγίου Πνεύματος να πέσει επάνω
Κατόπιν ο Πέτρος λαμβάνει τον
τους, όπως τους το είχε πει ο
λόγο και λέει:
Ιησούς.
«Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι
μεθυσμένοι. Ένα μεγάλο θαύμα
Ξαφνικά ένας θόρυβος, που
πραγματοποιήθηκε σήμερα.
προέρχεται από τον ουρανό και
Έγινε η επιφοίτηση του Αγίου
μοιάζει σαν μεγάλη καταιγίδα,
Πνεύματος του Θεού στους
γεμίζει όλο το σπίτι. Γλώσσες,
ανθρώπους, όπως την είχε
παρόμοιες με γλώσσες φωτιάς,
υποσχεθεί διαμέσου των
τοποθετούνται από επάνω τους
προφητών». Κατόπιν μιλάει για
και οι μαθητές γεμίζουν από το
τον Ιησού, ο οποίος σταυρώθηκε
Άγιο Πνεύμα. Αρχίζουν με
και αναστήθηκε.
διάφορες γλώσσες να διηγούνται
τα μεγάλα έργα του Θεού.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Την ίδια στιγμή, προσκυνητές που
έρχονται από την Μεσοποταμία,
την Ασία, την Αίγυπτο, την Λιβύη
και την Ρώμη, παραμένουν στην
πόλη. Πραγματοποίησαν το ταξίδι
αυτό για να έλθουν να καταθέσουν
τις προσφορές τους στο ναό της
Ιερουσαλήμ.
Πολλοί από τους προσκυνητές
έρχονται μπροστά στο σπίτι, όπου
οι μαθητές, πλήρεις από το Άγιο
Πνεύμα τους μιλούν και τότε,
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Το κήρυγμα του Πέτρου αγγίζει τις
καρδιές των ανθρώπων. Θέτουν
στους Αποστόλους το ερώτημα:
«Τι οφείλουμε να κάνουμε;»
Ο Πέτρος τους λέει: «Μετανοείτε.
Και βαπτίζεστε, έτσι ώστε να
συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας
και θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα».
Πολλοί από αυτούς πιστεύουν
τον Πέτρο και βαφτίζονται.
Έτσι, η χριστιανική κοινότητα
αυξάνεται κατά περίπου τρεις
χιλιάδες ψυχές
Είναι ενωμένοι σε μια
αδελφική κοινωνία, ακούν τον
λόγο και τους Αποστόλους,
προσεύχονται και μοιράζονται
μαζί το ψωμί.

17
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■ Πηγή: Περιοδικό « Wir Kinder », τεύχος 06/2019 - Εικονογράφηση: Μιρέλλα Φορτουνάτο

Όλα όσα διαθέτουν
τα μοιράζονται.
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΤΟ
ΜΑΡΑΝΓΚΟΥΑΠΕ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)
Καλημέρα, ονομάζομαι Ρούμπεν. Καλώς
ήλθατε στην χώρα μου, την Βραζιλία!
Η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη χώρα
στη Νότια Αμερική και είναι επίσης η
πέμπτη μεγαλύτερη χώρα στον
κόσμο. Ζω κοντά στην Φορταλέτσα,
την πρωτεύουσα της πολιτείας
Σεαρά, στα βόρεια της Βραζιλίας.
Εδώ, όλο τον χρόνο, κάνει
πολλή ζέστη.
Οι παραλίες μας είναι μαγευτικές.
Πολλοί τουρίστες έρχονται στην
Φορταλέτσα για να απολαύσουν την
θάλασσα και τις παραλίες.
Εδώ, στην παραλία και στην
θάλασσα βρίσκονται πολλές jangadas.
Είναι ξύλινες σχεδίες με τις οποίες οι
ψαράδες ανοίγονται στην θάλασσα για
να ψαρέψουν μεγάλα ψάρια.
Η πόλη στην οποία ζω ονομάζεται
Μαρανγκάπα. Περιβάλλεται από βουνά
και λίμνες· η περιοχή είναι πολύ πράσινη
και πολύ όμορφη. Μου αρέσει πολύ να
περιπλανιέμαι στην φύση με τον πατέρα μου και τις
αδελφές μου. Εφέτος γίνομαι έξη ετών. Όταν θα
μεγαλώσω, θα επιθυμούσα να διασχίσω όλα τα μονοπάτια
για να ανακαλύψω τα ζώα που ζουν μόνον εδώ.
Έχω δύο αδελφές, την Ρουθ και
την Ραχήλ που είναι δίδυμες. Τις
αγαπώ πολύ και με αγαπούν
πολύ επίσης. Εδώ μας βλέπετε
μπροστά στην εκκλησία μας στην
Μαρανγκάπα. Και οι δύο ψάλλουν
στην χορωδία της περιφέρειας.
Αργότερα επίσης, θα επιθυμούσα
να ψάλλω στην χορωδία. Μου
αρέσουν πολύ οι ύμνοι της.
Ακόμη και αν δεν καταλαβαίνω
όλο το κήρυγμα, ξέρω τέλεια ότι
18
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κάθε θεία λειτουργία είναι ιδιαίτερη. Ο πατέρας μου, μου
λέει ότι κατά την διάρκεια της κάθε θείας λειτουργίας
συναντάμε τον επουράνιο Πατέρα μας.
Και αυτό είναι το εσωτερικό της εκκλησίας μας. Ο
πατέρας μου ασκεί το αξίωμα του ευαγγελιστή
περιφερείας. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας,
συχνά έρχεται να με πάρει από το σχολείο, για να
πάμε μαζί σε άλλες κοινότητες. Αυτή που προτιμώ,
είναι η Μουσουνιά. Διαθέτει ένα όμορφο κήπο, τον
οποίο περιποιούνται ορισμένες αδελφές της
κοινότητας.

Κατά την διάρκεια της ημέρας πηγαίνω στο
σχολείο. Εκεί, το πρωί κάνω τα καθήκοντα της
προηγούμενης ημέρας. Οι φίλοι μου
ονομάζονται Χέιτορ, Βινίσιος, Εμμανουέλα και
Σοφία. Ξέρετε ότι έχουμε βαθμολογίες που
κυμαίνονται από το 0 ως το 10; Με το 10 να
είναι ο καλύτερος βαθμός. Το σχολικό έτος
αρχίζει τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται στις
αρχές του Δεκεμβρίου. Τον Ιούλιο έχουμε
διακοπές για δύο εβδομάδες.
Κατά την διάρκεια των διακοπών
μπορώ να παίζω με τις δικές μου
φιγούρες δράσης. Στην
φωτογραφία κρατάω την
αγαπημένη μου φιγούρα, τον Μαξ
Στιλ.
Επάνω στην μοτοσυκλέτα, δεν
βρίσκετε ότι μοιάζω σχεδόν ως
ένας ήρωας δράσης;
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■ Source : Magazine « Wir Kinder », numéro 07/2019 ; Photos : privé, © marchello74 - stock.adobe.com

Εδώ είναι η οικογένειά μου, λίγο μετά την γέννησή μου. Η
μητέρα μου αρρώστησε και πέθανε όταν ήμουν τεσσάρων
ετών. Μου λείπει πάρα πολύ. Ο πατέρας μου, μου λέει
πάντα ότι με αγαπούσε πάρα πολύ. Μετά τις δύο κόρες
της, η μητέρα μου ήθελε ακόμα να έχει και ένα γιο, και γι’
αυτό γεννήθηκα. Le bon Ο καλός Θεός εισάκουσε την
επιθυμία της.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

■ Photo : © iCreations.de - stock.adobe.com
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Η επιστροφή του Χριστού
Η αποστολή του αποστολικού αξιώματος είναι η προετοιμασία των
χριστιανών για την επιστροφή του Ιησού και για τις απαιτήσεις του
εικοστού πρώτου αιώνα, όπως το επισημαίνει ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ
Σνάιντερ στην επιστολή του που απευθύνει προς τις κοινότητες.
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Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι
παρόν στην Εκκλησία και ενεργεί σε αυτήν (Κατήχηση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας – Ερωτήσεις και
Απαντήσεις 712). Διακρίνουμε αυτή τη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία στο ότι,
■

■

■

■

η υπόσχεση της επιστροφής του Ιησού Χριστού
διατηρείται ζωντανή (ΚΑΤΗΧΗΣΗ Ε&Α 203)·
οι Απόστολοι, πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα,
εργάζονται για να προετοιμάσουν τους πιστούς,
ενόψει της επιστροφής του Ιησού Χριστού
(ΚΑΤΗΧΗΣΗ Ε&Α 433)·
το κήρυγμα, που προκαλείται από το Πνεύμα, έχει
ως στόχο να εστιάσει την Εκκλησία στον ερχομό
του Ιησού Χριστού (ΚΑΤΗΧΗΣΗ Ε&Α ).

Η Κατήχηση λέει ότι «η διακήρυξη της επιστροφής
του Χριστού και η προετοιμασία των κοινοτήτων για
το σκοπό αυτό εγγράφεται στην ίδια τη φύση του
αποστολικού αξιώματος» (ΚΑΤΗΧΗΣΗ Ε&Α 442).
Μου μοιάζει συνετό και αποτελεί μια καλή ιδέα για να
αναρωτηθούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ανακοινώνουμε την επιστροφή του Κυρίου και να κρατάμε ζωντανή την υπόσχεση αυτή στη σημερινή εποχή.

■

Τα εμπόδια στη διακήρυξη της
επιστροφής του Χριστού
Οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν πεπεισμένοι για την
επικείμενη επιστροφή του Χριστού, αλλά η μη
εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης, σε συνδυασμό με
τη διακοπή της δραστηριότητας των αποστόλων,
οδήγησε τους χριστιανούς να απωθήσουν αυτή την
προθεσμία σε ένα όλο και πιο μακρινό μέλλον.

Πώς μιλάμε για την επιστροφή του
Κυρίου;
Το περιβάλλον αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει
από την εκπλήρωση της αποστολής μας, που είναι να
αναγγέλλουμε την επικείμενη επιστροφή του Κυρίου.
Για να είμαστε κατανοητοί ωστόσο, μας πρέπει να
ενεργούμε όπως ο Απόστολος Παύλος και να
προσαρμοζόμαστε στο ακροατήριό μας (Α’
Κορινθίους 9:20-23). Το σύγχρονο κήρυγμα για την
επιστροφή του Κυρίου οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψη
τις ακόλουθες πτυχές:

Με την επανεμφάνιση του αποστολικού αξιώματος,
η επικείμενη επιστροφή του Κυρίου κηρύττεται εκ
νέου με εξουσία. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι η
υπόσχεση αυτή, της επιστροφής του Ιησού, δεν
προκαλεί τον ενθουσιασμού που της αξίζει. Οι αιτίες
είναι πολλές. Ακολουθούν μερικές από αυτές:
■

■

■

Ακόμη και μέσα στις τάξεις μας, ορισμένοι παιδαγωγοί που είναι υπεύθυνοι για την θρησκευτική
εκπαίδευση, συνιστούν να μη συζητείται το θέμα
αυτό με παιδιά, από φόβο να μη τραυματιστούν
ψυχικά.
Ορισμένοι αρνούνται να σκεφτούν ότι ο Ιησούς
μπορεί να μας κρίνει όταν επιστρέψει. Η προοπτική
να κριθούν από το Θεό, τους εμπνέει φόβο: στα
μάτια τους η κρίση είναι ασυμβίβαστη με την
εικόνα που έχουν για τον Ιησού. Ούτε θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι πολλοί πιστοί ζουν στους κόλπους μιας
οικογένειας που δεν είναι όλα της τα μέλη
Νεοαποστολικοί καθώς και ότι υπάρχουν ενεργά ή
μη ενεργά μέλη. Η προοπτική να χωριστούν κατά
την επιστροφή του Χριστού, μπορεί να προκαλέσει
δυσφορία και πόνο στους ανθρώπους αυτούς.
Από πολλές απόψεις, η διδασκαλία μας για την
τελευταία εποχή επικαλύπτεται από αυτή, πολλών
άλλων χριστιανικών ομολογιών. Όταν μιλάμε για
την επιστροφή του Κυρίου, μας επικρίνουν ότι
υπογραμμίζουμε περισσότερο τις διαφορές μας,
από τα σημεία που είναι κοινά με άλλους
χριστιανούς. Και όταν διδάσκουμε ότι θα πρέπει να
λάβουμε την Αγία Σφράγιση από ένα ζωντανό
Απόστολο, για να αποτελέσουμε μέρος της
Νυμφίας του Χριστού, μας κατηγορούν για
αποκλειστικότητα και φανατισμό.

Οι Απόστολοι κηρύττουν την επικείμενη επιστροφή
του Κυρίου, ήδη από την τρίτη δεκαετία του 19ου
αιώνα και ακόμη δεν έχει γίνει κάτι. Τα σημάδια που
προειδοποιούν για την αυγή των τελευταίων καιρών,
οδήγησαν σε αποκλίνουσες ερμηνείες, που συχνά
αποδείχθηκαν λανθασμένες ή ακόμη και ψευδείς.
Εξ αιτίας της βελτίωσης των συνθηκών ζωής σε
πολλές περιοχές, οι πιστοί που ζουν ακριβώς σε
αυτές, δεν αισθάνονται πλέον την ανάγκη να
«αποφύγουν» τη ζωή σε αυτή τη γη και να
«σωθούν» από αυτό τον κόσμο. Πολλοί είναι
εκείνοι, ακόμη και αυτοί που μειονεκτούν, που
βασίζονται στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο
περισσότερο, παρά στην παρέμβαση του Θεού, για
την βελτίωση της ύπαρξής τους.
Ο υπερφυσικός χαρακτήρας των γεγονότων που
αναγγέλλουμε (η επιστροφή του Χριστού, η
ανάσταση των νεκρών, η χιλιετής βασιλεία της
ειρήνης) καθιστούν το κήρυγμά μας, δύσκολα
προσβάσιμο για ένα μέρος των συγχρόνων μας.

Όπως ακριβώς συνέβη με την Ανάσταση και την
Ανάληψή του, η επιστροφή του Ιησού μπορεί να γίνει
κατανοητή μόνο διαμέσου της πίστης. Ο Κύριος
εξήγησε ότι ήταν αδύνατο να προσδιορίσει τη στιγμή
της επιστροφής του (Ματθαίος 24:44 - Λουκάς 17:20).
Χωρίς καμία ασάφεια, είπε στους Αποστόλους του:
«Δεν ανήκει σε σας να γνωρίζετε τα χρόνια ή τους
καιρούς, που ο Πατέρας έβαλε στη δική του εξουσία»
(Πράξεις των Αποστόλων 1:7). Στον Μάρκο 13, ο
Ιησούς δίνει ενδείξεις σχετικά με τα γεγονότα που θα
προηγηθούν του ερχομού του: Θα υπάρχουν πόλεμοι,
σεισμοί, λιμοί και διωγμοί. Θα υπάρχουν επίσης
ψευδοπροφήτες που θα κάνουν σημεία και θαύματα.
Όμως, όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν σε όλη την
διάρκεια των αιώνων που πέρασαν και το γεγονός ότι,
ακόμη και σήμερα είναι προφανή, δεν μπορούν να
θεωρηθούν ότι αποτελούν στοιχεία της επικείμενης
επιστροφής του Χριστού. Αυτό που μπορούμε να
συμπεράνουμε είναι ότι σε καμία περίπτωση, όλα
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αυτά δεν μπορούν να εμποδίσουν την εξέλιξη του
θεϊκού σχεδίου σωτηρίας. Επομένως, αποφεύγουμε
να μιλάμε για «σημεία των καιρών» για να πείσουμε
τους πιστούς για την επικείμενη επιστροφή του
Ιησού. Όσο για εμάς, πιστεύουμε στην επιστροφή του
Κυρίου, επειδή ο Ιησούς το υποσχέθηκε και το Άγιο
Πνεύμα μας ανακοίνωσε. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς
Χριστός θα επιστρέψει σύντομα, επειδή το
αποστολικό αξίωμα εργάζεται εκ νέου στην γη, για
να προετοιμάσει τον ερχομό του.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Ο Ιησούς θα επιστρέψει για να πάρει κοντά του την
Εκκλησία Νυμφία και να τελέσει μαζί της, τους γάμους
στον ουρανό. Η εικόνα της Νυμφίας αναφέρεται στην
εκπροσώπηση μιας κοινωνίας αγάπης και αυτή των
γάμων, την θεμελιώδη ιδέα της χαράς και του διαμοιρασμού. Η αρπαγή της Νυμφίας από μόνη της δεν απότελεί ένα τέλος: θα πρέπει να θεωρείται ως ένα βήμα
στο σχέδιο λύτρωσης. Εκείνοι που αποτελούν μέρος
της Εκκλησίας Νυμφίας, καλούνται να εκπληρώσουν
μια ιδιαίτερη αποστολή, δηλαδή να διακηρύττουν το
Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών,
στην χιλιετή βασιλεία της ειρήνης. Τελικά, στόχος της
δράσης του Θεού είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε
όλους τους ανθρώπους να έχουν αιώνια ζωή και να
γνωρίσουν την αιώνια και τέλεια κοινωνία με τον Θεό
και μεταξύ τους.

Η σωτηρία που μας προτείνει ο Θεός είναι κάτι πολύ
περισσότερο από την βελτίωση της υλικής μας ύπαρξης. Επιθυμεί να μας οδηγήσει στην βασιλεία του,
από την οποία έχει εκδιωχθεί το κακό σε όλες του τις
μορφές (οι πόνοι, η αδικία, το ψέμα, η υποκρισία, το
μίσος και ο θάνατος). Ο Θεός επιθυμεί να μας δώσει
την αιώνια ζωή, δηλαδή, την αιώνια κοινωνία μαζί
του. Στην ουράνια πατρίδα (Εβραίους 11:14-16), οι
άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τον Θεό και μεταξύ
τους. Θα αποτελούν μια κοινότητα ανθρώπων που αν
και διαφορετικοί θα είναι σύμφωνοι με την εικόνα
της Αγίας Τριάδας. Κίνητρό μας δεν είναι να
αποφύγουμε τον κόσμο ή τους επερχόμενους κατακλυσμούς: για μας, η είσοδος στην βασιλεία του Θεού
δεν είναι μια φυγή, αλλά μια εκπλήρωση. Ελπίζουμε
να είμαστε τότε, αυτό που ο Θεός δημιούργησε σε μας.

Πώς κρατάμε ζωντανή την υπόσχεση
της επιστροφής του Χριστού;
Οι Απόστολοι έλαβαν την αποστολή να διανέμουν την
Αγία Σφράγιση που κάνει τον πιστό, κληρονόμο του
Θεού και να τον προετοιμάζει στη συνέχεια στην
προοπτική της επιστροφής του Χριστού. Η
προετοιμασία αυτή απαιτεί την ενεργό συνεργασία του
πιστού: καθένας οφείλει να «κατεργάζεται» τη δική
του σωτηρία (Φιλιππησίους 2:12). Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό για μας να
παρακινούμε τους πιστούς να κρατούν ζωντανή την
υπόσχεση της επιστροφής του Κυρίου.

Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου για το γεγονός ότι οι
άνθρωποι που συνδυάζουν το καλό τους θέλημα και
τις προσπάθειές τους, μπορούν να δημιουργήσουν, για
ένα χρονικό διάστημα και για ένα καθορισμένο κομμάτι της ανθρωπότητας, συνθήκες ειρήνης, δικαιοσύνης και ευημερίας, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι σε
καμία περίπτωση δεν μπορούν να το κάνουν για
πάντα και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μόνο ο
παντοδύναμος Θεός είναι σε θέση να διασώσει όλους
τους ανθρώπους, όλων των εποχών, παρεμβαίνοντας
στην Ιστορία. Η ενσάρκωση του Θεού, του Υιού,
υπήρξε μία από αυτές τις άμεσες θεϊκές επεμβάσεις
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι προσεχείς
άμεσες παρεμβάσεις θα είναι η επιστροφή του Ιησού
Χριστού, κατόπιν ο ερχομός του με δύναμη και δόξα,
μαζί με τους πρώτους καρπούς και στη συνέχεια με
την τελική Κρίση. Όλες αυτές οι θεϊκές παρεμβάσεις
τελικά ξεφεύγουν από την ανθρώπινη λογική και
μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο με την πίστη.
Δεν τους βλέπουμε ως τρομερές απειλές, αλλά ως
έκφραση της αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους.

Έχουμε δύο τρόπους να τους παρακινούμε να προετοιμάζονται ενεργά για την επιστροφή του Κυρίου:
■ Να αυξάνουμε την αγάπη τους,
■ Να φροντίζουμε ώστε η Εκκλησία να είναι η
πρόγευση της επερχόμενης βασιλείας.

Αυξάνοντας την αγάπη των πιστών
Με την Αγία Σφράγιση, ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να συμμετέχει στην φύση του, γνωστοποιώντας του
τη δωρεά της αγάπης του (Ρωμαίους 5:5). Η αγάπη
αυτή κάνει να γεννηθεί στον πιστό η επιθυμία να την
επαναλάβει (Α’ Ιωάννη 4:19). Μπορούμε να αυξάνουμε την αγάπη στην καρδιά του πιστού, όταν του
■ δείχνουμε το μεγαλείο της θυσίας του Ιησού,
■ επιτρέπουμε να συμμετέχει στην πληρότητα της
αξίας που αποκτήσαμε από τον Χριστό,
■ ανακοινώνουμε
την κληρονομιά που του έχει
κρατήσει ο Θεός,
■ κάνουμε γνωστή, μέσα από την φροντίδα και την
κατανόησή μας, την αγάπη που του έχει ο Χριστός.

Κατά την επιστροφή του, ο Κύριος θα πάρει μαζί του
μόνο τους εκλεκτούς που θα έχουν φτάσει στην
απαιτούμενη ωριμότητα. Η προοπτική της κρίσης
αυτής μας κάνει να συνειδητοποιούμε την
αναγκαιότητα για εμάς, να προετοιμαζόμαστε στα
σοβαρά, χωρίς να μας διακατέχει ο φόβος. Έχουμε
την πλήρη ελπίδα στην χάρη που θα χορηγήσει ο
Κύριος στους πιστούς που θα παρακινούνται
πραγματικά από την επιθυμία να είναι σε κοινωνία
μαζί του (Α’ Πέτρου 1:13).

Το παιδί του Θεού που γνωρίζει πραγματικά την
αγάπη του Χριστού, είναι «ριζωμένο» σε αυτή την
αγάπη «μέχρι να γίνει πλήρες με ολόκληρο το
πλήρωμα του Θεού» (Εφεσίους 3:17-19). Επιθυμεί
ένθερμα να είναι κοντά στον Ιησού και η επιθυμία
αυτή εκφράζεται στην καθημερινή προσευχή: «Έλα
Κύριε Ιησού!» (Αποκάλυψη 22:20). Φανερώνεται
επίσης στις συνεχείς του προσπάθειες να είναι ήδη
από τώρα σε κοινωνία ζωής με τον Θεό.
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Χάρη στη διδασκαλία ων Αποστόλων και την
αξιοπρεπή λήψη της Αγίας Κοινωνίας, οι
πιστοί μπορούν να αυξάνουν στον Χριστό. Η
αγάπη του Χριστού τους καθιστά ικανούς να
υπερνικούν τον εγωισμό και την αδιαφορία
και να ανοίγονται στους άλλους, έτσι ώστε
αυτοί να

■

■

■

μαρτυρούν το ενδιαφέρον τους για την
κατάσταση του πλησίον τους και τον
φροντίζουν·
προσπαθούν να αποκαλύψουν στον
πλησίον τους τον Χριστό, διαμέσου της
μαρτυρίας τους με λόγια και πράξεις·
εύχονται να φτάσει η στιγμή όπου το
Ευαγγέλιο θα μπορεί επιτέλους να
κηρύττεται χωρίς περιορισμούς σε όλους
τους ανθρώπους· προσεύχονται επίσης ο
Θεός να εξακολουθήσει την εφαρμογή του
σχεδίου λύτρωσης, στέλνοντας τον Υιό
του και στη συνέχεια να αναγείρει την
βασιλεία της ειρήνης ·

■ Φωτογραφία: © sewcream - stock.adobe.com

■

προετοιμάζονται ενεργά για να γίνουν
ιερείς του Θεού και του Χριστού, στην
βασιλεία της ειρήνης, για να διακηρύξουν
τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους.

Η Εκκλησία, μια πρόγευση της επερχόμενης βασιλείας
Όταν οι Εβραίοι τον ρώτησαν πότε θα ερχόταν η
βασιλεία του Θεού, ο Ιησούς τους απάντησε ότι ήταν
ήδη ανάμεσά τους (Λουκάς 17:20-21). Πράγματι, η
βασιλεία ήταν ήδη παρούσα στο πρόσωπό του·
εκείνοι που τον πίστευαν, μπορούσαν να βιώσουν την
εμπειρία της βασιλείας του Θεού, διαμέσου αυτού.

της επερχόμενης βασιλείας, θα έχει περισσότερα κίνητρα για
να εισέλθει σε αυτήν.

Ενισχυμένοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
διαμορφώνουμε την Εκκλησίας για να δίνει μια πρόγευση της
επερχόμενης βασιλείας του Θεού. Στόχος μας είναι να
διασφαλίζουμε ότι όλοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν ότι ο
Σήμερα ο Ιησούς είναι παρών στην Εκκλησία του και Ιησούς κυβερνά την Εκκλησία του. Η παρουσία του Ιησού
διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Ενεργεί σε αυτήν Χριστού είναι ανιχνεύσιμη χάρη στα ακόλουθα σημάδια:
διαμέσου του λόγου και των μυστηρίων και κατευθύ■ Κουφοί, μουγγοί και τυφλοί θεραπεύονται: με την βοήθεια
νεται από τους Αποστόλους του. Εκεί όπου το
του Ιησού, θα επιτύχουμε να ξεπεράσουμε όλα όσα εμποδίΠνεύμα εργάζεται διαμέσου του αξιώματος στο οποίο
ζουν την επικοινωνία μας και τη σχέση μας με τους άλλους.
ο Ιησούς έδωσε κάθε εξουσία και δύναμη, οι πιστοί
είναι σε άμεση και στενή κοινωνία με τον Ιησού ■ Οι κατήγοροι σωπαίνουν (Ιερεμίας 8:9). Κανείς δεν μιλάει
Χριστού και μεταξύ τους, κατά την Αγία Κοινωνία.
πλέουν για τα σφάλματα που ο Ιησούς συγχώρησε.
Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να έχουν εδώ στην γη,
■ Κανείς δεν ψάχνει πλέον να δει ποιος είναι ο ανώτερος·
μια πρόγευση της σωτηρίας που θα αποκτήσουν στην
καθένας είναι διατεθειμένος να τεθεί στην υπηρεσία του
επερχόμενη βασιλεία του Θεού. Ο πιστός που
άλλου (Μάρκος 9:34-35).
αισθάνεται ικανοποιημένος επειδή απλά περιμένει
την επιστροφή του Κυρίου, με προσευχή και τακτική ■ Οι ανθρώπινες διαφορές ξεθωριάζουν προς όφελος της
συμμετοχή στις θείες λειτουργίες, τελικά θα
ενότητας στον Χριστό (Γαλάτες 3:8).
κουραστεί να περιμένει. Από την άλλη πλευρά, αν
■ Τα υλικά πράγματα δεν έχουν πλέον προτεραιότητα
μπορεί εκ των προτέρων να ανακαλύπτει τις χαρές
απέναντι στις πνευματικές ανησυχίες (Μάρκος 8:14-18).
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/
Valblor Groupe Graphique F-67 Illkirch 2019030289
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Η Εκκλησία μεταξύ των
πολιτισμών

■ Φωτογραφία: Oliver Rütten

Πόση πίστη χρειάζεται ο κόσμος; Σε ποιο μέτρο η πίστη μας χρειάζεται την κοινότητα;
Και σε ποιο σημείο είναι απαραίτητη η ενότητα στην Εκκλησία μας; Ο Πρωταπόστολος
απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα, σε μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με την
ευκαιρία των Διεθνών Ημερών Νεολαίας και οι απαντήσεις αυτές συνδέονται μαζί τους.

Περίπου 6500 ακροατές συμμετείχαν στην εκδήλωση
με τίτλο «Είμαστε εδώ» – επί τόπου και σε απ’
ευθείας ζωντανή μετάδοση. Στην εξέδρα, δίπλα στον
Πρωταπόστολο Ζαν Λυκ Σνάιντερ βρίσκονταν δύο
νέοι, ο Νικόλ Χάγκελ και ο Κρις Χάρμσεν, οι
Απόστολοι Περιφερείας Ράινερ Στορκ (Δυτική
Γερμανία) και Γιουργκ Ζμπίντεν (Ελβετία) καθώς και
ο ιατρός Δρ. Στεφανί Τριτ. Η Φρεντέρικε Γκότσκαλκ
εκτελούσε χρέη συντονιστού.

Η αντίστροφη πορεία της προόδου, σύμφωνα με τον
καθηγητή Τριτ, είναι ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος
κόσμος, κάτω από την πίεση για αποδόσεις, κάτω
από άγχος, με καταθλίψεις και εξουθένωση. Η
συντονίστρια Γκότσκαλκ ρώτησε τότε, γιατί η
Εκκλησία δεν μπόρεσε να εδραιωθεί ξανά ως ένα
λιμάνι ειρήνης και ένα καταφύγιο; Μήπως αυτό
οφείλεται σε μια κακή προωθητική πολιτική;
Κατά πρώτον, απάντησε ο πρόεδρος της Εκκλησίας:
Πάνω απ’ όλα, δεν είναι η Εκκλησία («που είναι
μόνον ένας θεσμός») που μπορεί να βοηθήσει, αλλά
αποκλειστικά η πίστη στον Ιησού Χριστό. Δεύτερον:
Το Ευαγγέλιο δεν είναι προϊόν που μπορούμε να
προσαρμόσουμε για να το πουλήσουμε καλύτερα.
Για αυτό τελικά, η επιτυχία δεν μετριέται από τον
αριθμό των πιστών που ενσωματώνονται στο
Ευαγγέλιο.

Σε ότι αφορά την ενότητα στους κόλπους της
Εκκλησίας, ο πρόεδρος της Εκκλησίας είπε: «Όσο το
δυνατόν λιγότεροι κανόνες, αυτό ακριβώς που είναι
απαραίτητο». Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι
παντού η ίδια, αν και οι πολιτισμοί ποικίλουν. Αυτό
δεν αφορά μακράν, αποκλειστικά την μουσική μας
κληρονομιά, αλλά επίσης και τα παιδαγωγικά μας
έγγραφα, τις μορφές του ποιμαντικού έργου, ακόμη
και τις χειροτονίες αξιωμάτων. Επειδή «αξίωμα δεν
εννοείται χωρίς την κοινότητα. Ο αδελφός υπηρεσίας
θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμος και αποδεκτός».
Και εκεί επίσης υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές από
την μια κοινότητα στην άλλη.

Θα πρέπει επομένως να φοβόμαστε ότι ο κόσμος θα
χάσει τις χριστιανικές του αξίες; «Όχι», απάντησε ο
Πρωταπόστολος Σνάιντερ. «Όχι, εφόσον υπάρχουν
χριστιανοί, οι οποίοι ζουν την πίστη τους».
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■ Φωτογραφία: Marcel Felde

■ Φωτογραφία: Jessica Krämer

■ Φωτογραφία: Oliver Rütten
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Οι Δ.Η. Νεολαίας εορτάζουν
την ποικιλομορφία τους!
« # Εδώ, Εκεί, Παντού – Ιησούς, το φως σε μας » : αυτός ήταν ο τίτλος του θεάματος που
τόνισε τον διεθνή χαρακτήρα, των Διεθνών Ημερών Νεολαίας (ΔΗΝ). Οι πέντε Ήπειροι που
συμμετείχαν, παρουσιάστηκαν στη σκηνή με μουσική και βίντεο.
το βράδυ του Σαββάτου, οι συμμετέχοντες στη ΔΗΝ,
συγκεντρώθηκαν στην μεγάλη Αρένα στον χώρο της
Διεθνούς Έκθεσης, με την ευκαιρία μιας εκδήλωσης
σε μια ξεχωριστή βραδιά: « # Εδώ, Εκεί, Παντού –
Ιησούς, το φως σε μας ».

σε γιγαντοοθόνες που εναλλάσσονταν πάντα με
πολύχρωμες παραστάσεις που λάμβαναν χώρα στο
κέντρο της Αρένας.
Το θέαμα αυτό που είχε μια διάρκεια δύο ωρών, ήταν
πλαισιωμένο με πολλή μουσική, χορό και ακροβατικά:
έτσι κάποιος μπορούσε να ακούει και κυρίως να
βλέπει, Αυστραλούς μουσικούς να παίζουν Ντιτζεριντού, ένα πνευστό μουσικό όργανο από την
Αυστραλία, dχαρταετούς από την Ασία, Ιάπωνες
παλαιστές του σούμο, ξιφομάχους, κινέζικα τρίκυκλα
τουκ-τουκ, παίκτες αμερικανικού ποδοσφαίρου
(ράγκμπι), χορωδίες από την Αφρική και μια γιγάντια
παρουσίαση πυροτεχνημάτων.

Το θέαμα παρουσίαζε στους θεατές τον διεθνή
χαρακτήρα και την ποικιλομορφία των κοινοτήτων
ανά τον κόσμο, επισημαίνοντας πάντα την κοινή
πίστη στον Ιησού Χριστό.
Πριν από τις ΔΗΝ 2019, οι νέοι είχαν μαγνητοσκοπήσει βιντεοκλίπ σχετικά με την χώρα από την οποία
προέρχονται, τον πολιτισμό της και την κοινότητά
τους. Τα βιντεοκλίπ αυτά στη συνέχεια εμφανίστηκαν
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■ Φωτογραφία: Ν.Ε. Ζάμπα, Oliver Rütten
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Για τη συνέχεια μια
ομαδική εργασία!
Στον κύκλο των Αποστόλων θεωρήθηκε ως ένας έμπειρος άνθρωπος, προσεκτικός στην
ισορροπία και στην ενσωμάτωση· ένας άνθρωπος επάνω στον οποίο μπορεί κάποιος να
βασίζεται. Μετά από 14 χρόνια ως Απόστολος Περιφερείας, ο Σαρλ Νταντούλα
συνταξιοδοτήθηκε και αποσύρθηκε στις 21 Ιουλίου 2019.

Ένας φίλος για τους αδελφούς
και τις αδελφές του στην πίστη

Του αρέσει πολύ να γελά, ξέρει θαυμάσια να διηγείται
ιστορίες και είναι ένας μέτριος και διακριτικός
άνθρωπος. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζει πολύ καλά τι
είναι σημαντικό και αυτό που είναι ουσιαστικό. Ο
Απόστολος Περιφερείας Σαρλ Σακαβούμπι Νταντούλα είναι σήμερα 65 ετών. Τα μαύρα του μαλλιά
έγιναν πλέον γκρίζα, η επάξια συνταξιοδότησή του
θέτει ένα τέλος σε μια επιτυχημένη και πολύ έντονη
θρησκευτική σταδιοδρομία. Αυτό που θα παραμείνει
από αυτόν είναι τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα, οι
συστάσεις και οι αποφάσεις για τους πολλούς
αδελφούς και αδελφές στην πίστη και για τις
κοινότητες στην καρδιά της Αφρικής. Υπήρξε ένας
σοφός άνθρωπος, ο οποίος πάντως, πάντα ελάμβανε
υπ’ όψη του τα καθημερινά προβλήματα των πιστών
που τον είχαν εμπιστευθεί.

Ήταν συχνά στο προσκήνιο κατά την διάρκεια
σεισμών και κυκλώνων. Για ότι και αν πρόκειται,
όπως το 2005, με την αυθόρμητη βοήθεια προς τους
ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο
Μόνγκου, στα δυτικά της Ζάμπια, ή με τη διεθνώς
συντονισμένη βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τα
θύματα των καταστροφικών πλημμυρών στις
επαρχίες του Νότου, το 2008. Παρόμοια, είναι
γνωστό το στρατηγικό και οργανωτικό του βλέμμα,
για τις δυνατότητες της Εκκλησίας στην χώρα. Ένας
στόχος που επεδίωκε πάντα ήταν η οικονομική
αυτονομία των εκκλησιαστικών περιφερειών τις
οποίες διεύθυνε και καθοδηγούσε.
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Η χρονιά της αλλαγής

Ο Απόστολος Περιφερείας Σαρλ Σ. Νταντούλα – στο δρόμο
ανάμεσα σε αδελφούς και αδελφές στην πίστη και στον κύκλο των
Αποστόλων Περιφερείας

Τέλος, είχε στενή συνεργασία με τον Πρωταπόστολο
στους κόλπους της οικονομικής επιτροπής της
διεθνούς διεύθυνσης της Εκκλησίας. Αυτή η
συμβουλευτική επιτροπή δημιουργήθηκε το 2014.

Η δική του τηλεοπτική εκπομπή
Φυσικά, το θέμα της επικοινωνίας είναι επίσης στο
ενεργητικό του. Κάθε Πέμπτη, μεταξύ 6 και 8 το βράδυ, το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας
ZNBC TV 3 εκπέμπει Νεοαποστολικό περιεχόμενο.
Αυτό επιτρέπει την επαφή με περισσότερα από 680
000 νοικοκυριά, με την τάση να αυξάνεται. Επειδή η
Νεοαποστολική Εκκλησία στη Ζάμπια, αριθμεί
περισσότερα από ένα εκατομμύριο μέλη, πραγματικά
ένα μεγάλο μέγεθος. Δύο ώρες δωρεάν μετάδοσης
την εβδομάδα, σε εθνικό επίπεδο. Η εκπομπή περιλαμβάνει μουσικές παραστάσεις, θείες λειτουργίες,
τεκμηριώσεις και παρουσιάσεις σχετικά με τη
διδασκαλία. Υπεύθυνη για τις εκπομπές αυτές είναι η
υπηρεσία επικοινωνίας της εκκλησιαστικής διοίκησης.

Αποσπάσματα από την πορεία του
Η επισκόπηση της πορείας του ανθρώπου αυτού είναι
συναρπαστική. Ο Σαρλ Νταντούλα γεννήθηκε στις
26 Δεκεμβρίου 1953 στο μικρό χωριό Καπέλα, κοντά
στην Λουκούλου, στα δυτικά της Ζάμπια. Ήταν ο μικρότερος μιας οικογένειας με οκτώ παιδιά. Παρά τη
σχετική φτώχεια, επέτυχε μια εξαιρετική εκπαίδευση:
από το δημοτικό σχολείο, μέχρι το Πανεπιστήμιο, με
ένα δίπλωμα ανώτερων σπουδών. Στο Πανεπιστήμιο
της Ζάμπια (UNZA), έλαβε το πτυχίο νομικής, κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του, μέχρι που έγινε τελικά
δεκτός στο δικηγορικό σύλλογο, ως δικηγόρος. Ως
διευθυντής της νομικής υπηρεσίας, στον τομέα των
ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών της «Συνεργασίας Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών PT» (Σήμερα
Zamtel), μετακόμισε στη Ντόλα – πόλη με σχεδόν
400000 κατοίκους, την τρίτη μεγαλύτερη της Ζάμπια.

Έφτασε τότε το 1971, ο χρόνος που άλλαξε τη ζωή
του. Με την παρέμβαση του αδελφού του ανακάλυψε
τη Νεοαποστολική Εκκλησία. Αισθανόταν να τον
ελκύει, χωρίς να ξέρει ακριβώς το γιατί. Ένοιωθε μέσα
του την επιθυμία να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις,
αλλά δεν ήθελε να αλλάξει Εκκλησία τόσο εύκολα.
Έκανε λοιπόν αυτό που κάνουν πολλοί πιστού: έθεσε
μια προϋπόθεση στον Θεό. Γι’ αυτό, άνοιξε την Αγία
Γραφή, διάβασε το κείμενο από τον Ιωάννη 4:41-42
και ζήτησε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον
κήρυγμα στην επόμενη θεία λειτουργία. Κι έτσι έγινε!
Ο ιερέας που υπηρετούσε χρησιμοποίησε για το
κήρυγμά του, ακριβώς αυτό τον λόγο και ο νέος Σαρλ
Νταντούλα εντυπωσιάστηκε. Προσχώρησε τότε στη
Νεοαποστολική πίστη.
Στην αρχή υπηρέτησε ως επικεφαλής χορωδίας στις
κοινότητες Κίτβε και Ντόλα. Το έτος 1984 σηματοδότησε την αρχή της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας. Ο
τότε Απόστολος Ντούνκαν Μφούνε, τον χειροτόνησε
στο αξίωμα το ιερέα. Ένα χρόνο αργότερα, ήδη, είχε
χειροτονηθεί ευαγγελιστής περιφερείας για την περιφέρεια Τσιφουντού, που περιλαμβάνει 14 κοινότητες
και τρεις ιεραποστολικές κοινότητες. Μόλις ένα χρόνο
αργότερα, ανέλαβε τη διεύθυνση της περιφερείας ως
πρεσβύτερος περιφερείας. Στις 28 Ιουνίου 1987,
έλαβε το αξίωμα του Αποστόλου. Ο τότε Πρωταπόστολος Χανς Ουρβίλερ μετάβηκε στην Λουζάκα για
να πραγματοποιήσει την χειροτονία. Από το 1995, και
για δέκα χρόνια, υπηρέτησε ως αναπληρωτής του
Αποστόλου του Περιφερείας, πριν γίνει και αυτός με
τη σειρά του, στις 13 Μαρτίου 2005, ο υπεύθυνος των
εκκλησιαστικών Περιφερειών της Ζάμπια και του
Μαλάουι. Το 2007 του ανατέθηκε η διεύθυνση της
Εκκλησίας της Ζιμπάμπουε.

Η εργασία θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο
Τώρα πλέον είναι συνταξιούχος. Ο Σαρλ Νταντούλα
έχει υπηρετήσει ως αδελφός υπηρεσίας συνολικά 35
χρόνια, από τα οποία τα 32 στο αποστολικό αξίωμα
και 14 χρόνια ως Απόστολος Περιφερείας. «ο νέος μας
Απόστολος Περιφερείας θα είναι ο Κουμπούμπα
Σόκο», έγραφε ο Απόστολος Νταντούλα τον περασμένο Απρίλιο για να ενημερώσει τις κοινότητες. «Σας
ζητώ να υποστηρίζετε το νέο Απόστολο Περιφερείας
και να τον αποδεχθείτε στις νέες του υποχρεώσεις». Η
αναδρομική του δήλωση είναι η ακόλουθη: «επιτρέψτε μου να πω ακόμη ότι όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί
κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, μας έχουν
χορηγηθεί από τον Θεό. Και αυτό θα συνεχιστεί με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο: χάρη σε μια ομαδική εργασία, ο
Θεός θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε πολλούς
στόχους με τη διαμεσολάβηση του νέου μας
Αποστόλου Περιφερείας». Στις 21 Ιουλίου, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ τον έθεσε σε ηρεμία και
ανέθεσε την εντολή στον Κουμπούμπα Σόκο να
καθοδηγεί το πεδίο δραστηριότητας του Αποστόλου
Περιφερείας.
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Η πίστη απευθύνεται σε όλους!
Οι Νεοαποστολικές κοινότητες στην Αφρική και στην Ευρώπη είναι στο επίκεντρο της
δημόσιας ζωής. Κάποιες ανοίγουν τις πόρτες της εκκλησίας τους, άλλες προσκαλούν σε
συζητήσεις, καθώς κάποιες διασχίζουν την πόλη, κάνοντας να αντηχούν τα ορειχάλκινα
πνευστά και όργανα.
Πρόσκληση στην Προτεσταντική θρησκευτική συνάθροιση: Τρεις εβδομάδες μετά τις Διεθνείς Ημέρες
Νεολαίας της Νεοαποστολικής Εκκλησίας στο
Ντίσελντορφ (Γερμανία) άρχισε η 37η Θρησκευτική
Συνάθροιση της Προτεσταντικής Εκκλησίας της
Γερμανία, σε μια απόσταση μικρότερη των 100
χιλιομέτρων, στο Ντόρτμουντ. Σε αυτήν συμμετείχαν
οι Νεοαποστολικές κοινότητες της πόλης του
Ντόρτμουντ, καθώς και η ομάδα εργασίας
«Διομολογιακές και διαθρησκευτικές επαφές». Η
προτεινόμενη προσφορά περιελάμβανε προσευχές σε
καθορισμένους χρόνους, θεία λειτουργία το βράδυ,
στρογγυλά τραπέζια και πολλά άλλα.

■ Φωτογραφίες: Ν.Ε. Γκάνα, Ν.Ε. Γερμανία

Μι επέτειος στο δρόμο: Όταν οι Νεοαποστολικές
κοινότητες στη Γκάνα εορτάζουν γενέθλια, δεν είναι
σπάνιο να μετακινούνται. Αυτό συνέβη πρόσφατα με
τον αγώνα διακήρυξης της υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπούρι. Πρόσφατα επίσης, κάτι παρόμοιο
επαναλήφθηκε στο Κυεκυέβερε: στο πλαίσιο των
εορτασμών, η κοινότητα διέσχισε τους κεντρικούς
δρόμους της πόλης, μια ώρα πριν την έναρξη της
πανηγυρικής θείας λειτουργίας, με πανό και κάτω
από τους ήχους της μπάντας. Ωστόσο δεν είναι
ασυνήθιστο. Σε αποστολή με ορειχάλκινα μουσικά
όργανα: αυτό υπήρχε στην Γερμανία, ήδη από τη
δεκαετία του 1920.

Θεία λειτουργία στο ύπαιθρο: τίποτα το ασυνήθιστο για
πολλούς αδελφούς και αδελφές.
Στο Κυεκυέβερε, ένα μικρό χωριό στο κέντρο της Γκάνας, οι
αδελφοί και οι αδελφές κατέρχονται το δρόμο…

... προσκαλώντας τους γείτονες να συμμετέχουν στην θεία
λειτουργία.

Εδώ και πολλά χρόνια, η Νεοαποστολική Εκκλησία διατηρεί
επαφές με άλλες Εκκλησίες και Ομολογίες.
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Πολύ φως, ακόμη και
χωρίς ηλεκτρισμό

■ Φωτογραφία: Ν.Ε. Αργεντινής

Εορτάζοντας επετείους, παρά τη διακοπή του ρεύματος: στις 16 Ιουνίου, η Αργεντινή
βυθίστηκε στο σκοτάδι. Μια γενική διακοπή ρεύματος επηρέασε το σύνολο της χώρας.
Αυτό το «Μπλακ-άουτ» επεκτάθηκε μέχρι την Ουρουγουάη.

Λόμπος: Η πόλη Λόμπος βρίσκεται περίπου 100
χιλιόμετρα, στα νότια του Μπουένος Άιρες. Η εκεί
κοινότητα εγκαινιάστηκε στις 17 Μαΐου 1969.
Προσκλήθηκαν πολλά από τα πρώτα μέλη της
κοινότητας Στην θεία λειτουργία συμμετείχαν επίσης
και οι αδελφοί υπηρεσίας σε ηρεμία, ανάμεσά τους
και ο Απόστολος σε ηρεμία Νορμπέρτο Πίτσι. Η θεία
λειτουργία, με την ευκαιρία της 50ης επετείου,
τελέστηκε από τον επίσκοπο Ρούμπεν Ράμος.
Ελ Ταλάρ Nº 1: στην περιφέρεια Τίγκρε, 28
χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, η κοινότητα του
Ελ Ταλάρ Nº 1 εόρτασε την 50η της επέτειο. Εξ αιτίας
της διακοπής του ρεύματος, η εορτή εκτυλίχθηκε
διαφορετικά από ότι είχε προβλεφθεί: η θεία
λειτουργία τελέστηκε με τον φωτισμό έκτακτης
ανάγκης και χωρίς μικρόφωνο. Ωστόσο, τίποτα δεν
σκίασε την εορτή αυτή. Ο Απόστολος Τζεράρντο
Ντανιέλ Ζανότι τέλεσε την θεία λειτουργία σε μια
χαρούμενη κοινότητα με 110 πιστούς.

Εκατομμύρια άνθρωποι έπρεπε να τα καταφέρουν
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, γιγάντιες μητροπόλεις
παρέμειναν βυθισμένες στο σκοτάδι. Το περιστατικό
αυτό όμως, δεν μπόρεσε να εμποδίσει την τέλεση των
προγραμματισμένων, από πολύ καιρό πριν,
επετειακών θείων λειτουργιών, σε τέσσερις
κοινότητες.
Σάντα Φε Nº 1: Η κοινότητα βρίσκεται στην
περιφέρεια Λανούς, περίπου 8 χιλιόμετρα από το
Μπουένος Άιρες. Η εκεί κοινότητα εόρτασε την 70η
επέτειο από την ίδρυσή τους, που πραγματοποιήθηκε
στις 12 Ιουνίου 1949. Στην αναμνηστική θεία
λειτουργία που τελέστηκε από τον Απόστολο
Γουλιέλμο Εντουάρντο Κανέσσα, συναθροίστηκαν,
162 πιστοί.

Γκαρίν Nº 1: Και εδώ επίσης, η κοινότητα εόρτασε
την 50η της επέτειο. Μόλις είχαν τελειώσει οι εργασίες ανακαίνισης, ακριβώς στην ώρα τους και επρόκειτο για ένα νέο ξεκίνημα. Με την ευκαιρία αυτή ήλθε
ο επίσκοπος Φερνάντο Αλτάρε. Σε αυτή την
περίπτωση, οι πιστοί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν
τη διακοπή ρεύματος, χάρη σε μια γεννήτρια.
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■ Φωτογραφίες: Oliver Rütten, Ν.Ε. Ινδία, Ν.Ε. Γκάνα

Στις 30 Ιουνίου, ο Πρωταπόστολος χειροτόνησε τρεις νέους Αποστόλους στο Ομπερχάουζεν (Γερμανία)·
προηγούμενα είχε θέσει σε ηρεμία πέντε Αποστόλους

Αλλαγές στον κύκλο των
Αποστόλων
Σήμερα, 350 Απόστολοι ασκούν μια υπηρεσιακή εντολή στον κόσμο. Κατά την διάρκεια
του πρώτου εξαμήνου του 2019, Απόστολοι συνταξιοδοτήθηκαν. Την ίδια περίοδο, ο
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ χειροτόνησε δέκα νέους Αποστόλους.
Συνολικά, 249500 αξιώματα δραστηριοποιούνται
στην υπηρεσία της διακονίας και της ιεροσύνης. Στο
πλευρό των Αποστόλων, υπηρετούν τους αδελφούς
και τις αδελφές σε 58 500 κοινότητες σε παγκόσμιο
επίπεδο. Στον κύκλο του αποστολικού αξιώματος, 324
ασκούν μια υπηρεσιακή δραστηριότητα ως Απόστολοι, 9 ως αναπληρωτές Απόστολοι Περιφερείας, 16
ως Απόστολοι Περιφερείας και ένας ως Πρωταπόστολος.

περιφερείας Ρόμπερτ Σ. Φέργκιουσον (1962) στο
αξίωμα του Αποστόλου. Αυτός ο τελευταίος
διαδέχθηκε τον Απόστολο Ρέινχαρντ Χεχτ.
Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, στην Καμπάλα
(Ουγκάντα), ο διεθνής πρόεδρος χειροτόνησε τον
Επίσκοπο Σαρλ Γκόντγουιν Ζίμπα (1963), για το
Μαλάουι και το πρεσβύτερο περιφερείας Τζέιμς
Σινκουμπίλα Κασόνγκο, (1963), για τη Ζάμπια, στο
αξίωμα του Αποστόλου.

Χειροτονίες

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, ο Πρωταπόστολος
Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στους κόστους
του πεδίου δραστηριότητας του Αποστόλου Περιφερείας Ράινερ Στορκ. Κατά την πανηγυρική αυτή
συνάντηση στην Αρένα του Ομπερχάουζεν
(Γερμανία), ο πρόεδρος της Εκκλησίας χειροτόνησε
τρεις νέους Αποστόλους: τον Επίσκοπο Δημήτριο
Ντίνιζ Βασιλειάδη (1966) και τους πρεσβύτερους
περιφερείας Στέφαν Πόσχελ (1968) και Θόρστεν
Ζισόφσκυ (1967).

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, ο Πρωταπόστολος
Σνάιντερ τέλεσε μια θεία λειτουργία στο Κέιπ Κόστ
(Γκάνα). Κατά τη συνάντηση αυτή, χειροτονήθηκαν
Απόστολοι τέσσερις πρεσβύτεροι περιφερείας: οι
πρεσβύτεροι περιφερείας Ρίτσαρντ Οσέι Σένιο
(1976), Άντονι Κόφι Κουάντα (1965) και Σαμουήλ
Αγιντάανα Ατίνγκα (1974), για την Γκάνα, καθώς και
ο Όσκαρ Καμπάνγκα Νβάνζα (1972), για τη Νιγηρία.

Στο πεδίο δραστηριότητας του Αποστόλου
Περιφερείας Λέοναρντ Ρ. Κολμπ, ο Πρωταπόστολος Συνταξιοδοτήσεις
τέλεσε μια θεία λειτουργία την Κυριακή 10 Με αποστολή από τον Πρωταπόστολο Σνάιντερ, ο
Φεβρουαρίου 2019 στην κοινότητα Σαρλότ (Η.Π.Α.), αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Δαυίδ Ντεβακατά την διάρκεια της οποίας χειροτόνησε τον ευαγγελιστή ράζ, συνταξιοδότησε τον Απόστολο Λάζρους Πάτελ

30

community 04/2019

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στις 13 Ιανουαρίου, με αποστολή από τον Πρωταπόστολο,
ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Ντεβαράζ,
συνταξιοδότησε τον Απόστολο Πάτελ.
Στις 10 Φεβρουαρίου, ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ, στη Σαρλότ
(Η.Π.Α.) χειροτόνησε τον Ρόμπερτ Σ. Φέργκιουσον στο αξίωμα
του Αποστόλου.

(1954), κατά την θεία λειτουργία που τέλεσε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στην Μπασβάρα (Ινδία).
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, τέσσερις Απόστολοι που έφτασαν στο όριο ηλικίας, συνταξιοδοτήθηκαν κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας που
τελέστηκε από τον Πρωταπόστολο στο Κέιπ Κόστ
(Γκάνα): οι, Σαμουήλ Άρθουρ (1953), Ουίλσον
Ντζάταχ (1954) και Βενιαμίν Κβάντζο Πιντάχ
(1956), από την Γκάνα και ο Εμμανουήλ Ιτυοαπίν
Χάγκερ (1955), από τη Νιγηρία.

Στις 27 Ιανουαρίου, τέσσερις Απόστολοι που έφτασαν στο όριο
ηλικίας, συνταξιοδοτήθηκαν στην Γκάνα. Ο Πρωταπόστολος τους
ευχαρίστησε για τη δέσμευση που κατέδειξαν κατά την διάρκεια
πολλών ετών.

Στις 27 Ιανουαρίου 2019, στο Άμαθ (Ινδία), ο αναπληρωτής Απόστολος Περιφερείας Ντεβαράζ έχοντας την αποστολή από τον Πρωταπόστολο, συνταξιοδότησε τον Απόστολο Κριστανζάν Νάντα (1951).

για να ευχαριστήσει τους Αποστόλους Πάβελ Γκαμόβ
(1957), Κλέμεντ Χεκ (1953), Βίλχελμ Χόγιερ (1953),
Μανουέλ Λουίζ Τζερόνυμο (1952) και Βάλτερ Σορ
(1953) για τα121 σωρευτικά χρόνια υπηρεσιακής
άσκησης καθηκόντων.

Κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας του Πρωταποστόλου στη Σαρλότ (Η.Π.Α.), ο Ρέινχαρντ Χεχτ
(1953) τέθηκε σε ηρεμία, μετά από μια υπηρεσιακή
άσκηση καθηκόντων, διάρκειας 42 ετών, από τα
οποία, περισσότερα από 17 χρόνια ως Απόστολος. Ο
Διεθνής πρόεδρος της Εκκλησίας προχώρησε στην
πράξη αυτή την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019.

16 πεδία δραστηριότητας των
Αποστόλων Περιφερείας
Τα πεδία δραστηριότητας των Αποστόλων Περιφερείας καθοδηγούνται από Αποστόλους Περιφερείας,
οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: Μάικλ Δαυίδ Ντέπνερ
(Λ.Δ. Δυτικού Κονγκό), Μάικλ Έριχ (Νότια Γερμανία), Ιωσήφ Ορέμπα Εκούγια (Ανατολική Αφρική), Έντι
Ισνουγκρόχο (Νοτιοανατολική Ασία), Λέοναρντ
Ρίχαρντ Κολμπ (Η.Π.Α.), Ρούντιγκερ Κράουζε
(Βορειοανατολική Γερμανία), Τζον Λέσλι Κρίελ
(Νότια Αφρική), Ενρίκε Εντουάρντο Μίνιο
(Αργεντινή), Ραούλ Εντουάρντο Μόντες ντε Όκα
(Βραζιλία), Βόλφγκανγκ Ναντόλνυ (ΒερολίνοΒρανδεμβούργο), Πίτερ Σούλτε (Δυτικός Ειρηνικός),
Κουμπούμπα Σόκο (Ζάμπια, Μαλάουι, Ζιμπάμπουε)
Ράινερ Στορκ (Δυτική Γερμανία), Τσίτσι Τσισεκέντι
(Λ.Δ. Νοτιοανατολικού Κονγκό), Μαρκ Βολ
(Καναδάς) και Γιουργκ Ζμπίντεν (Ελβετία).

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, με αποστολή από τον
Πρωταπόστολο, ο Απόστολος Περιφερείας Σαρλ Σ,
Νταντούλα συνταξιοδότησε τους Αποστόλους
Άλεξον Άλεκ Σαμψών Νυαλέγιε (1954) και Μωυσή
Κάνγκβα Σιλέσε (1953) στο Μπλαντύρε (Μαλάουι).
Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, ο Διεθνής πρόεδρος
της Εκκλησίας τέλεσε μια θεία λειτουργία στην
Λαβιστόουν. Στο πλαίσιο αυτό, συνταξιοδότησε τον
Άλιστερ Δ. Κρίελ (1954).
Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, πέντε Απόστολοι από
το πεδίο δραστηριότητας του Αποστόλου Περιφερείας
της Δυτικής Γερμανίας συνταξιοδοτήθηκαν. Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία
αυτής της συνάντησης στο Ομπερχάουζεν (Γερμανία)
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Οι νέοι ιερείς από την κοινότητα
της Αθήνας, ταξιδεύουν για να
υπηρετήσουν την κοινότητα της
Κύπρου

όλη την υπόλοιπη ημέρα μαζί του και μιλήσαμε για
διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων και για την θεία
λειτουργία, ως νέοι ιερείς, μπορεί να μη γνωρίζαμε.

Ποτέ δεν είμαστε μόνοι…
Όταν μου ανακοινώθηκε ό,τι θα πραγματοποιήσω το
πρώτο μου ταξίδι ως ιερέας στην Κύπρο, στην αρχή,
οι πρώτες μου σκέψεις ήταν αρνητικές. Φόβος και
αβεβαιότητα ήταν τα πρώτα συναισθήματα που
ένιωσα, καθώς δεν ήξερα αν μπορούσα να τα
καταφέρω. Όμως, είχα στο πλάι μου τον ιερέα μας
Βαγγέλη και στο δεύτερο ταξίδι τον ιερέα μας Σελίμ.
Στην Κύπρο μας υποδέχτηκε ο Επίσκοπός μας
Αράμ, κάνοντας μας να νιώσουμε ευπρόσδεκτοι από
την πρώτη στιγμή. Διαπιστώσαμε ότι εκεί δεν είναι
μόνο ο καιρός ζεστός αλλά και τα αδέλφια μας στην
Την Κυριακή μπαίνοντας στην εκκλησία μας
κοινότητα της Λεμεσού. Μας καλωσόρισαν με
ανοικτές αγκάλες, μας φιλοξένησαν, σεβάστηκαν την ένιωσα ότι τους γνώριζα όλους , καθώς η υποδοχή
απειρία μας και το νεαρό της ηλικίας μας. Ήταν πολύ και η ζεστασιά και αγάπη που μας περίμεναν ήταν
ευχάριστο που συγκεντρωθήκαμε τόσοι διαφορετικοί πραγματικά υπέροχες. Η θεία λειτουργία κύλισε
άνθρωποι, από εντελώς διαφορετικά μέρη του πολύ όμορφα με την υπηρεσία του Επισκόπου μας,
κόσμου, μεγαλωμένοι σε άλλες εποχές, κουλτούρες, του ιερέα μας Παύλου και την δική μου.
ήθη και έθιμα. Συγκεντρωθήκαμε με έναν κοινό Στη συνέχεια, καθώς ο καιρός το επέτρεψε καθίσαμε
σκοπό, να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Τέτοια ταξίδια στον κήπο, εκεί μπόρεσα να γνωρίσω τα αδέρφια που
είναι που ανοίγουν τους ορίζοντές μας, κάνοντάς έβλεπα για πρώτη φορά και πράγματι η αγάπη που μας
μας να διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι, ενώνει για τον Ιησού Χριστό ήταν διάχυτη στις
ιδιαίτερα όσον αφορά το έργο μας. Ανυπομονώ και διάφορες συζητήσεις μας.
στο μέλλον, αν είναι θέλημα Θεού, να ξαναδώ τα Στο δεύτερο ταξίδι το άγχος ήταν μεγαλύτερο
καθώς θα υπηρετούσα μόνος μου τα αδέρφια μας .
αδέλφια μας εκεί.
Ιερέας Παύλος Δελατόλας

Μπορεί να ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα αλλά
η ζεστασιά, η αγάπη και η προσμονή για να ακουστεί ο λόγος του Κυρίου ήταν διάχυτη σε όλα τα
αδέρφια που ήταν στην εκκλησία.
Διαπίστωσα πως για μία ακόμη φορά οι προσευχές
των αδερφών ήταν πράγματι εποικοδομητικές και
πως χάρη σε αυτές και με την βοήθεια από το Άγιο
Πνεύμα μπόρεσα και τέλεσα την Θεία Λειτουργία
με σχετική άνεση θα έλεγα.
Πραγματικά το Άγιο Πνεύμα με βοήθησε και όποιο
άγχος - φόβο είχα, με το που ανέβηκα στην έδρα
έπαψε να υφίσταται.
Τα αδέρφια με αγκάλιασαν με αγάπη και με το
τέλος της λειτουργία όπου καθίσαμε για καφέ μου
είπαν πως δεν υπήρχε λόγος να φοβάμαι και
πράγματι αγαπημένοι μου , δεν υπάρχει λόγος να
φοβόμαστε όταν ανεβαίνουμε στην έδρα για να
υπηρετήσουμε τον Κύριο, καθώς το Άγιο Πνεύμα
Εντυπώσεις και εμπειρίες
Οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες μου από τα έως τώρα δρα μέσα μας και τα λόγια που λέμε είναι δοσμένα
Ιερέας Βαγγέλης Ρεμπάπης
2 ταξίδια μου στην Κύπρο είναι ποικίλες. Στο πρώτο από τον Θεό Πατέρα.
ταξίδι επικρατούσε αγωνία και άγχος καθώς πήγαινα
για πρώτη φορά. Με το που φτάσαμε όμως, μαζί με
τον ιερέα μας Παύλο, νοιώσαμε πολύ όμορφα,
καθώς μας περίμενε ο Επίσκοπός μας Αράμ.

