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Θάρρος και κουράγιο ! 

Η ζωή συνεχίζεται! 
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Διεθνής 
Νεοαποστολική Εκκλησία 

community 03/2020 Περιεχόμενα 
 
 

■ Κύριο άρθρο 
3 Εμπιστευόμαστε τον Θεό ! 

■ Θεία λειτουργία 
4 Ο Κύριος κάνει μεγάλα πράγματα 

για εμάς ! 

■ Επίσκεψη στην Ευρώπη 

10 Σηκωθείτε και μιλήστε – όπου 
υπάρχει ζήτημα πίστης, αγάπης 
και ελπίδας ! 

■ Επίσκεψη στην Αμερική 
12 Κάνοντας το καλό: από τη σπορά 

στη συγκομιδή ! 

■ Επίσκεψη στην Αφρική 

14 Δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά 
λαμβάνουμε τα πάντα ! 

■ Χώρος για τα παιδιά 
16 Ο αξιωματούχος από την Αιθιοπία ! 

18 Στο σπίτι της Άνζα, στην Αγία      
Πετρούπολη (Ρωσία) ! 

■ Διδασκαλία 
20     Διδασκαλία και ζωή – Εργασία 

σύμφωνα με τις Γραφές ! 

■ Νέα από όλο τον κόσμο 
24 Επιβίωση με την βοήθεια του 

πλησίον ! 

25 Το κέντρο υγείας στο Σάο Τομέ 
και Πρίνσιπε ! 

26 Χειροτεχνίες για το τραπέζι του 
Κυρίου !  

28 Πρωταπόστολος: Θάρρος και 
κουράγιο, η ζωή συνεχίζεται ! 

29 ΟΙ θείες λειτουργίες αντιστέκονται 
στην κρίση του Κορωναϊού ! 

30 Η ενότητα κάνει τη δύναμη ! 

31 Η Σόνια Φερ απεβίωσε ! 

32 Νέα από την Ελλάδα 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

Δημητρίου Ράλλη 47, ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 210 6142 071 - 697 9936 165 

Θείες λειτουργίες: Κυριακή 10:00 π.μ. 
Τετάρτη 19:30 μ.μ. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ν. Μανδηλαρά 23, Σταυρούπολη 
Τηλ.: 23990 20273 

Θεία λειτουργία: Κυριακή 10 π.μ. 
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 

Ανακρέοντος 1 και Στησιχόρου, Μπεντεβή 
Τηλ.: 697 7140 600 

Θεία Λειτουργία, Κυριακή 11:00 π.μ. 
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 

ΝΕΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Διονυσίου Κυκκότη 24 

4043 Γερμασόγεια Λεμεσού 
Κυριακή 10:00 π.μ.  

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Φωτογραφία εξωφύλλου: Frank Schuldt 

■ Φωτογραφία επάνω: Νεοαποστολική Εκκλησία Ελλάδας 

                Αν και σε ηρεμία, ο Ευαγγελιστής μας Κλάους, 
ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του  

στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης,   
μέχρι και την τελευταία στιγμή της  

                                                              παρουσίας του ανάμεσά μας. 
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community 03/2020   ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εμπιστευόμαστε 

τον Θεό ! 
 
 
 
 
 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, 

Σε καταστάσεις δυσφορίας και απελπισίας που μας 
τοποθετούν μπροστά σε προβλήματα που μοιάζουν 
σχεδόν άλυτα, ο άνθρωπος  αξιώνει να έχει ένα 
ισχυρό Θεό. Σε αβέβαιους καιρούς, η προσευχή που 
διαμορφώνεται είναι: «Βοήθησέ με Κύριε!». 

Σκέπτομαι ένα πολύ σχετικό λόγο από την Αγία 
Γραφή: «Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας· κι εσείς 
θα μένετε ήσυχοι», όπως είναι γραμμένος στην 
Έξοδο 14:14. Την εποχή εκείνη ήταν το ζήτημα της 
περιπλάνησης που ο λαός του Ισραήλ όφειλε να 
κάνει μέσα στην έρημο: Μπροστά του βρισκόντου-
σαν πρακτικά ανυπέρβλητα εμπόδια και πίσω του 
βρισκόταν ο στρατός ενός θυμωμένου Φαραώ. Οι 
Ισραηλίτες άρχισαν να πανικοβάλλονται και 
ξεκίνησαν να κραυγάζουν προς τον Θεό. Ο Μωυσής 
τους είπε τι να κάνουν: «Εμπιστευθείτε τον Θεό. 
Παραμείνετε σιωπηλοί! Αν είναι στο πλευρό μας, 
τίποτα δεν μπορεί να μας συμβεί». Και όπως 
μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία, ο Κύριος 
παρενέβη αποτελεσματικά με απροσδόκητο τρόπο 
για να σώσει τον λαό του.   

Και εμείς επίσης μπορούμε να είμαστε αντιμέτωποι 
με δύσκολες καταστάσεις. Τότε το Άγιο Πνεύμα μας 
προτρέπει να μην πανικοβαλλόμαστε ούτε και να 
κατηγορούμε τον Θεό για την ατυχία μας. Αντί γι’ 
αυτό, μας υπενθυμίζει ότι ο Θεός μας ελευθερώνει: 
Σύντομα θα μας απελευθερώσει με ένα υποδειγματι-
κό τρόπο, αποστέλλοντας τον Υιό του για να μας 
πάρει μαζί του. Μαζί με τους Αποστόλους του, ο 
Ιησούς  θα  διασφαλίσει ότι η  Νυμφία  του  θα είναι 
προετοιμασμένη ενόψει της επιστροφής του Για τον  

 

 

 
 

λόγο αυτό: Παραμένουμε σιωπηλοί στις αδυναμίες, 
εμπιστευόμαστε τον Θεό και προσευχόμενοι, 
προετοιμαζόμαστε για την μεγάλη στιγμή  της 
αρπαγής μας.  

Βιώνουμε τακτικά επίσης, περιόδους, κατά την 
διάρκεια των οποίων όλα πάνε καλά. Τότε παρουσι-
αζόμαστε μπροστά στον Θεό υμνώντας τον και 
λατρεύοντάς τον, επειδή ξέρουμε ότι όλα αυτά τα 
πράγματα οφείλονται στην χάρη του.  Εκτιμούμε 
την χαρά και την ευημερία που μας χορηγεί ο Θεός. 
Και ακόμη, μέσα σε αυτές τις καλές στιγμές της 
ζωής μας, προετοιμαζόμαστε ενόψει της επιστροφής 
του Χριστού, προσευχόμενοι και χωρίς να ξεχνάμε 
ότι ο Θεός θέλει να μας προσφέρει κάτι ακόμη πιο 
όμορφο: Την αιώνια κοινωνία μαζί του! 

 

 

Ζαν Λυκ Σνάιντερ

■
 Φ

ω
το

γ
ρ

α
φ

ία
: 

Δ
ιε

θ
ν
ή

ς
 Ν

εο
α

π
ο

σ
το

λ
ικ

ή
 Ε

κ
κ
λ
η

σ
ία

 



ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ community 03/2020 

4 

 

 

 

Ο Κύριος κάνει μεγάλα 
πράγματα για εμάς! 

 

 

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού που 

πραγματοποίησε τον Οκτώβριο και το 

Νοέμβριο στη Νοτιοανατολική Ασία, ο 

Πρωταπόστολος Σνάιντερ τέλεσε τρεις 

θείες λειτουργίες και προέδρευσε σε 

αρκετές συναντήσεις. Στις 27 Οκτωβρίου 

2019, επισκέφτηκε την Κουάλα Λουμπούρ 

(Μαλαισία) για να τελέσει εκεί μια θεία 

λειτουργία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ψαλμός 126 : 3-4 

 

Μεγαλεία έκανε ο Κύριος για μας· 

γεμίσαμε από χαρά. Επίστρεψε, 

Κύριε, τους αιχμαλώτους μας, όπως 

τους χειμάρρους στον Νότο! 

 

 

Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, είμαι πολύ 
ευγνώμων προς τον επουράνιο Πατέρα μας, που 
μπορώ να είμαι ανάμεσά σας. Αυτό με βοηθά να 
αναγνωρίσω το πόσο πλούσιος είμαι, από στη 
στιγμή που έχω τόσους πολλούς πιστούς αδελφούς 
και αδελφές και εδώ επίσης, στην Μαλαισία. 

Η ημέρα αυτή μου προσφέρει τη δυνατότητα να σας 
δώσω μαρτυρία της ευγνωμοσύνης και του σεβασμού 
μου.  Αισθάνομαι ένα βαθύ σεβασμό για τις συνθήκες 
στις οποίες ζείτε εν μέρει την πίστη σας, για την 
υπηρεσία σας, τις θυσίες σας και την αγάπη σας για τον 
Κύριο. Αυτό δεν είναι μια μορφή ευγένειας, το σκέ-
πτομαι και το εννοώ πραγματικά. Πάντα το βρίσκω 
όμορφο να συναντιέμαι με αδελφούς και αδελφές 
επειδή μαθαίνω πολλά πράγματα από αυτές τις 
συναντήσεις. Σας ευχαριστώ που είστε, όπως είστε ! 

Ακούσαμε τώρα ένα λόγο από τον Ψαλμό 126, που 
αποτελεί μέρος των γνωστών Ψαλμών, ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι μεταφράζεται με διαφορετικούς 
τρόπους. Στην  αγγλική και γαλλική μεταφράσεις
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είναι προφανές ότι ο ψαλμωδός μιλάει για την εποχή 
της απελευθέρωσης από την αιχμαλωσία στην Βα-
βυλώνα. Το γερμανικό κείμενο γράφει για το μέλλον. 
Σε ότι αφορά το περιεχόμενο, ωστόσο, πρόκειται για 
το ίδιο πράγμα: ο στίχος αναφέρεται στην εποχή της 
εξορίας. Για μια περίοδο πολλών ετών, ο Εβραϊκός 
λαός ζούσε σε εξορία στην Βαβυλώνα, μέχρι που ο 
Θεό του χορήγησε εκ νέου την ελευθερία, 
επιτρέποντάς του να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ.  

του, το έκανε για εμάς. Θυσίασε τη ζωή του για εμάς. 
Ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης που θα 
μπορούσε κάποιος να φανταστεί. Ο Ιησούς είπε: « 
Μεγαλύτερη από τούτη την αγάπη δεν έχει κανένας, 
το να βάλει κάποιος την ψυχή του για χάρη των 
φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου» (Ιωάννης 15:13-
14). «Ο Κύριος έκανε για εμάς μεγάλα πράγματα!». 
Θεμελίωσε την Εκκλησία του και απέστειλε τους 
Αποστόλους του.  

Αρχικά, μόνο ένα μέρος 
του λαού επέστρεψε στην 
Ιερουσαλήμ. Προφανώς, 
οι άνθρωποι ήταν ευτυχι-
σμένοι και επαινούσαν 
τον Θεό που είχε πραγμα-
τοποιήσει τόσο μεγάλα 
πράγματα γι’ αυτούς, 
απελευθερώνοντάς    τους  

Σε κάθε θεία λειτουργία, 
ο Κύριος κάνει σπουδαία 

πράγματα για εμάς : 
Συγχωρεί τις αμαρτίες μας. 

Είναι ένα έργο για όλους 
τους ανθρώπους. Εάν 
κοιτάξουμε μόνο σε αυτό 
το μέρος του κόσμου επά-
νω μας, εδώ, μπορούμε 
να πούμε: το έκανε με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε η χρι-
στιανική πίστη εμφυτεύ-
τηκε σε αυτή την Ήπειρο, 

από τους εχθρούς τους. Τον Θεό αναγνώρισαν ακόμη 
και γειτονικοί λαοί, οι οποίοι, είπαν επίσης: 
«Μεγαλεία έκανε γι' αυτούς ο Κύριος» (Ψαλμός 
126:2β). Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Κοιτάζουμε 
τώρα τον εαυτό μας και την εποχή μας. Εμείς 
επίσης, έχουμε πολλούς λόγους και αιτίες να λέμε:  

«Ο Κύριος έκανε για εμάς πολύ μεγάλα πράγματα!». 
Δια μέσου του Ιησού Χριστού, έκανε μεγάλα πράγματα 
για εμάς. Ο Υιός του Θεού εγκατέλειψε τη δόξα του 
ουρανού για να έλθει εδώ στη γη. Ανέλαβε επάνω του 
να αποκτήσει σάρκα και να ζήσει ως άνθρωπος, 
ανάμεσα στους ανθρώπους. Υπερνίκησε τον θάνατο. 
Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι 
μας έσωσε από το κακό. Είναι μια απαράμιλλη νίκη! 
Κανείς δεν θα μπορούσε να την επιτύχει. Ήταν ο 
μόνος που ήταν ικανός γι’ αυτήν. Il était le seul qui en 
était capable. Επέτυχε τη νίκη επί του κακού για 
εμάς. Δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό για τον εαυτό 

πριν πολλούς αιώνες. Χωρίς αμφιβολία, αυτό το 
ξέρετε καλύτερα από μένα. Έκανε υπέροχα πράγμα-
τα! Έχει εξασφαλίσει ότι η πίστη θα διατηρείται 
διαμέσου των αιώνων, μέχρι και σήμερα.  

Είναι ένα θαύμα για μένα! Ο Θεός έκανε μεγάλα 
πράγματα, σε σημείο να μπορούμε σήμερα, να 
είμαστε χριστιανοί σε αυτή την χώρα. Αργότερα, 
απέστειλε τους Αποστόλους του εδώ. Μπορέσαμε 
έτσι να λάβουμε την θεϊκή υιοθεσία και γίναμε 
Νεοαποστολικοί χριστιανοί. Ο Κύριος έκανε για 
εμάς, μεγάλα πράγματα. Ας σκεφτούμε τι έχει κάνει 
ήδη για εμάς, στη ζωή μας. Πόσες φορές μας 
βοήθησε ήδη στην καθημερινή μας ζωή, όπου 
είμαστε σε θέση να πούμε: «Είναι ο Κύριος που το 
έκανε αυτό. Μεσολάβησε στη ζωή μου και επίλυσε 
τα προβλήματά μου». Είναι αλήθεια. Ο Κύριος έχει 
κάνει για εμάς, υπέροχα πράγματα! 
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Μας πρόσφερε τη ζωή του διαμέσου της 
αναγέννησης με νερό και Πνεύμα. Και αυτό είναι 
ένα μεγάλο θαύμα! 

Κάνει για εμάς σπουδαία πράγματα, κατά την 
διάρκεια της κάθε θείας λειτουργίας. Συγχωρεί τις 
αμαρτίες μας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός 
να το κάνει αυτό. Διαγράφει τα λάθη μας. Κανένας 
άνθρωπος δεν το μπορεί. Μόνον αυτός έχει τη 
δύναμη και την εξουσία. Μπορεί να πει: Τα λάθη 
σου διαγράφονται, δεν υπάρχουν πλέον, Κάνει για 
εμάς, υπέροχα πράγματα. 

Μας μεταμορφώνει. Μας διαμορφώνει σύμφωνα με 
την εικόνα του Ιησού Χριστού. Είναι ένα θαύμα της 
θεϊκής μεταμόρφωσης! Εμείς, φτωχοί αμαρτωλοί, 
άνθρωποι ατελείς, διαμορφωνόμαστε σιγά, σιγά, 
σύμφωνα με την εικόνα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός 
κάνει για εμάς μεγάλα πράγματα και τα κάνει με 
υπέροχους τρόπους. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
την εξουσία και τη δύναμή του γι’ αυτό, αλλά δεν το 
κάνει. Εργάζεται με αγάπη και υπομονή. Δημιουργεί 
μια τόσο μεγάλη μεταμόρφωση στην ψυχή μας, 
διαμέσου της αγάπης, της χάρης και της υπομονής. 
Και επιθυμεί να κάνει μεγάλα πράγματα μαζί μας. 
Θέλει να τελέσει μαζί μας τους γάμους στον ουρανό. 
Επιθυμεί να είναι σε αιώνια κοινωνία μαζί μας. 
Επιθυμεί να εδραιώσει στη γη, την βασιλεία της 
ειρήνης. Επειδή θέλει να χορηγήσει τη σωτηρία, σε 
όλους τους ανθρώπους, εδώ στη γη και στην άλλη 
όχθη. Μαζί με εμάς, το βασιλικό ιερατείο, θέλει να 
εργαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων. 

Δείτε τα υπέροχα πράγματα που κάνει για εμάς, σε 
εμάς και μαζί μας! Όλα αυτά τα πράγματα είναι 
μεγάλα, επειδή δεν είμαστε ικανοί γι’ αυτά. Μόνον 
ο Θεός μπορεί να τα κάνει ‒ τα θαυμάσια πράγματα 
πάνε πέρα από την φαντασία μας, ακόμη και πέρα 
από τις προσδοκίες μας. Δεν μπορούμε να 
φανταστούμε αυτά που θα μας δώσει. Πόσο 
ευτυχισμένοι θα είμαστε! Είναι τόσο υπέροχα, 
επειδή δεν είμαστε άξιοι για αυτά. Κανείς δεν 
μπορεί να τα αξίζει. 

Σκεπτόμαστε αυτά που 
έκανε για εμάς και αυτά 

που θα κάνει ακόμη! 
Παραμένουμε ευγνώμονες 

 
Κανείς δεν είναι σε θέση να περιγράψει πόσα κάνει 
ο Θεός και πόσα έχει κάνει ήδη, για εμάς. Και αυτό 
αποτελεί ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους σήμερα. 
Είμαστε τόσο απασχολημένοι, που διατρέχουμε τον 
κίνδυνο να μη μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα 
υπέροχα πράγματα που κάνει ο Θεός για εμάς. 

Επιτρέψτε μου να το εκφράσω έτσι: ο διάβολος μας 
γεμίζει τόσες ανησυχίες που δεν σκεφτόμαστε τα 
σπουδαία πράγματα που κάνει για εμάς ο Θεός.  
Έχουμε τόσα πολλά που μας απασχολούν, τόσα 
πράγματα να τακτοποιήσουμε, τόσα πράγματα να 
κοινοποιήσουμε στους άλλους, τόσα πράγματα να 
διαβάσουμε…  

Σκέφτομαι ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. 
Υπάρχει ο κίνδυνος! Ξεχνάμε αυτά που έχει κάνει ο 
Θεός για εμάς και, κατά συνέπεια, δεν βιώνουμε 
πλέον την χαρά. Αρχίζουμε ακόμη και την μουρμού-
ρα. Δεν είμαστε πλέον χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι 
και νοιώθουμε σαν τον λαό του Ισραήλ.  

Οι Ισραηλίτες ήταν σκλάβοι στην Αίγυπτο και ο Θεός 
τους απελευθέρωσε από αυτή τη δουλεία. Χώρισε 
την θάλασσα και έτσι συνέβαλε στην ελευθερία 
τους. Μοιάζει απίστευτό, αλλά είναι η αλήθεια.  

Χρειάστηκαν λίγες ημέρες μόνο, για να ξεχάσουν τα 
πάντα και να αρχίσουν την μουρμούρα: «Το νερό 
είναι πικρό! Στην Αίγυπτο είχαμε αρκετό φαγητό, 
αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα!».  Λίγες ημέρες είχαν 
περάσει που απελευθερώθηκαν από την δουλεία και 
ήδη είχαν αρχίσει να διαμαρτύρονται. 
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Μην πείτε τώρα: «Ωχ, αυτός ο λαός του Ισραήλ, οι 
άνθρωποι είναι απίστευτοι!», επειδή κάνουμε 
ακριβώς το ίδιο πράγμα! – Σταμάτα την μουρμούρα! 
Θυμήσου τα μεγάλα πράγματα που έχει κάνει ο 
Θεός για εσένα, σκέψου τι κάνει τώρα και τι θα 
κάνει ακόμη για εσένα! Παραμένουμε ευγνώμονες 
και χαρούμενοι! 

Στον Ψαλμό αναφέρεται τι έλεγαν μεταξύ τους τα 
έθνη: «Μεγαλεία έκανε γι' αυτούς ο Κύριος» 
(Ψαλμός 126:2β). 

Τι λένε οι δικοί μας γείτονες σχετικά με εμάς; Λένε: 
« Ο Κύριος έκανε γι’ αυτούς μεγάλα πράγματα;». 
Σκέπτομαι ότι είναι πολύ σπάνιο να το ακούμε αυτό. 
Είναι περισσότερο άλλες φωνές που ακούμε συχνά: 
«Που είναι λοιπόν ο Θεός σου;». Πρόκειται για ένα 
ερώτημα που ακούγεται συχνά στην πορεία της 
Ιστορίας. Σκεπτόμαστε τον Ιησού επάνω στο σταυρό. 
Είναι αυτό ακριβώς που ακούστηκε επίσης: «Άλλους 
έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει· ο 
Χριστός, ο βασιλιάς τού Ισραήλ, ας κατέβει τώρα 
από τον σταυρό, για να δούμε και να πιστέψουμε!» 
(Μάρκος 15:31-32). Και τον κορόιδευαν. Αλλά, 
όταν ο Ιησούς ήταν νεκρός, ένας Ρωμαίος 
εκατόνταρχος, που ήταν παρών, είπε: «Στ' αλήθεια, 
ο άνθρωπος αυτός ήταν Υιός τού Θεού» (Μάρκος 
15:39). Ο άνθρωπος αυτός είδε τον Ιησού να 
πεθαίνει. Είδε την αντίδραση του Ιησού και άκουσε 
αυτά που είπε. Έφτασε στο ακόλουθο συμπέρασμα: 
Ο άνθρωπος αυτός, ήταν αληθινά Υιός του Θεού. 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, πολύ συχνά ακούμε 
αυτή την επίπληξη, ανοικτά ή με καλυμμένο τρόπο: 
«Που είναι λοιπόν, τώρα, ο Θεός σου;» δεν 
εντυπωσιαζόμαστε και δεν χάνουμε το θάρρος μας. 
Σκεπτόμαστε τα μεγάλα πράγματα που έκανε ο Θεός 
και εξακολουθεί να κάνει για εμάς και παραμένουμε 
πιστοί! 

Όλοι έχουμε τις δοκιμασίες μας, τις ταλαιπωρίες, 
τους πειρασμούς μας και ότι άλλο μπορεί να 
περιγραφεί. Τότε οι άνθρωποι λένε: «Που είναι 
τώρα ο Θεός; Υποφέρεις και δεν σε βοηθάει, περνάς 
δύσκολες στιγμές, αλλά που είναι λοιπόν ο Θεός 
σου;» Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Παραμένετε 
πιστοί, Εμπιστευθείτε τον Θεό, διατηρείστε την 
ειρήνη μέσα στην καρδιά σας. Εάν οι άνθρωποι 
βλέπουν ότι δεν τα παρατάμε και ότι εμπιστευόμαστε 
τον Θεό παρ’ όλα αυτά, ότι έχουμε μέσα στην 
καρδιά μας την ειρήνη και δεν αφηνόμαστε να 
στερηθούμε την πίστη μας: «Ο Πατέρας μου θα με 
φροντίσει, τον εμπιστεύομαι!», θα συνειδητοποιή-
σουν μετά από λίγο: «Θα πρέπει ο Θεός να έχει 
κάνει μεγάλα πράγματα γι’ αυτούς, οπότε κοιτάξτε 
τους: παρόλα όσα έχουν ζήσει, παραμένουν πιστοί 
στην πίστη τους και, ακόμη και μέσα στην θλίψη, 
φέρουν την ειρήνη μέσα στις ψυχές τους».  

Δεν πρόκειται για θεωρία, είναι κατάσταση που 
μπορούμε να ζήσουμε. Δεν είναι σπάνιο να ακούμε: 
«Κατ’ αρχήν, είναι αδύνατο να είναι τόσο ήρεμοι 
και να έχουν εμπιστοσύνη σε τέτοιες καταστάσεις, ο  
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L’apôtre de district adjoint David Devaraj 

(Inde) 

 

Θεός θα έπρεπε να κάνει γι’ αυτούς, ξεχωριστά 
πράγματα». Στις δοκιμασίες διατηρούμε την εμπι-
στοσύνη και τη διαβεβαίωση, επειδή ξέρουμε ότι ο 
Θεός έκανε, κάνε και θα κάνει ακόμη περισσότερα 
υπέροχα πράγματα για εμάς. 

Υπηρετούμε τον Θεό με τις καλύτερες δυνάμεις μας, 
φέρουμε τις προσφορές μας και εδώ επίσης, ακούμε 
το ίδιο πράγμα: «Που είναι λοιπόν ο Θεός σου; 
Αυτή είναι η ανταμοιβή σου για την εργασία σου, 
για τις θυσίες σου; Ήταν μάταιο, δεν 
ανταμείφθηκες, σπατάλησες τις δυνάμεις σου». 

Αφήστε τους να μιλούν και μη χάνετε το θάρρος σας! 
Δεν χρειάζεται καν να απαντήσουμε στην ερώτηση: 
«Αλλά, που είναι λοιπόν ο Θεός σου;». Παραμένουμε 
πιστοί. Συνεχίζουμε να υπηρετούμε τον Θεό, 
παρόλο που δεν περιμένουμε μισθό. Ούτε κάνουμε 
προσφορές για να γίνουμε πλούσιοι. Υπηρετούμε 
τον Θεό από αγάπη. Του φέρνουμε τις προσφορές 
μας από ευγνωμοσύνη γι’ αυτά που μας έχει δώσει. 

Δεν έχω κανένα λόγο να σταματήσω να υπηρετώ και 
να πάψω να φέρνω την προσφορά μου. Τον αγαπώ, 
επειδή αυτός με αγάπησε πρώτος. Ότι και να συμβεί, 
πάντα έχω ένα λόγο να υπηρετώ τον Θεό και να του 
φέρνω με πιστότητα την προσφορά μου.  

«Ο Κύριος έκανε σπουδαία πράγματα γι’ αυτούς» – 
επειδή έχουν πάντα το κίνητρο να τον υπηρετούν 
και να του φέρνουν τις προσφορές τους. 

Οι άνθρωποι βλέπουν επίσης τις κοινότητές μας και 
διαπιστώνουν – όπως και εμείς εξάλλου, επειδή δεν 
κλείνουμε τα μάτια – ότι συμβαίνουν ορισμένα 
πράγματα, που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Όλοι 
μας είμαστε ατελείς άνθρωποι και το αποτέλεσμα 
είναι να υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Και πάλι, εκ 
νέου, ακούμε αυτές τις φωνές: «Που είναι ο Θεός; 
Κοιτάξτε πως συμπεριφέρονται αυτοί που αυτοαπο-  

L’apôtre de district Peter Schulte (Pacifique 
occidental) 

 
καλούνται παιδιά του Θεού. Είναι πολύ χειρότεροι 
από αλλού και λένε ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά 
τους – αυτό είναι γελοίο!». 

Αφήστε τους να μιλούν. Παραμένουμε πιστοί, 
συγχωρούμε ο ένας τον άλλον και παραμένουμε 
στην κοινωνία με τον Θεό. Με τις δυνάμεις που 
λαμβάνουμε από τον Ιησού Χριστό, με την βοήθεια 
και την χάρη του, μπορούμε να διαγράφουμε τις 
διαφορές μας, να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, να 
συμφιλιωνόμαστε και να ξεπερνάμε όλες τις δυσκο-
λίες που μπορούν να εμφανίζονται σε μια κοινότητα. 
Μετά από λίγο καιρό, οι άνθρωποι θα πρέπει τότε να 
διαπιστώνουν: «Υπάρχει κάτι το ξεχωριστό και 
ιδιαίτερο σε αυτή την κοινότητα. Κάπου αλλού, θα 
υπήρχε μια έκρηξη, όλα θα είχαν καταρρεύσει. 
Αυτοί αντίθετα, είναι ενωμένοι μεταξύ τους, συγχω-
ρούν ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ ασυνήθιστο». 

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, δεν μπορούμε 
να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να λένε: «Που 
είναι λοιπόν ο Θεός σου», αλλά επειδή έχουμε 
βιώσει την εμπειρία μεγάλων πραγμάτων που ο 
Θεός κάνει για εμάς, παραμένουμε πιστοί και τον 
εμπιστευόμαστε, ακόμη και σε δύσκολες 
καταστάσεις. Εμμένουμε: Υπηρετούμε τον Κύριο 
επειδή μας αγαπά και τον αγαπάμε. Ότι και να 
συμβαίνει, συγχωρούμε αμοιβαία ο ένας τον άλλον 
και παραμένουμε ένα στον Χριστό. Αυτό είναι το 
σημάδι ότι ο Κύριος είναι μαζί μας.  

Στο δεύτερο μέρος του ο λόγος μας από την Αγία 
Γραφή λέει: «Επίστρεψε, Κύριε, τους αιχμαλώτους 
μας, όπως τους χειμάρρους στον Νότο!» οι Εβραίοι 
που είχαν επιστρέψει από την Βαβυλώνα στην 
Ιερουσαλήμ, δεν είχαν ξεχάσει ότι ορισμένοι 
ανάμεσά τους είχαν παραμείνει  πίσω και ήθελαν ο 
Θεός να επιτρέψει να βιώσουν και αυτοί την ίδια 
εμπειρία, την επιστροφή τους στην Ιερουσαλήμ. 
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Υμνούμε τον Θεό για τις ευεργεσίες του. 
Τις πιστοποιούμε δείχνοντας 
εμπιστοσύνη μέσα στις δοκιμασίες, 
υπηρετώντας ακούραστα τον Θεό και 
επιμένοντας στην αδελφική αγάπη. 
Ζητούμε από τον Θεό να χορηγεί τις 
ίδιες ευεργεσίες και στον πλησίον μας 
και να μας οδηγεί στη δική του δόξα.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 
Έχουμε συνειδητοποιήσει τα μεγάλα πράγματα που 
έχει κάνει ο Θεός για εμάς. Και επιθυμούμε να κάνει 
επίσης και για τους άλλους μεγάλα πράγματα. Δεν 
σκεπτόμαστε: «Θα σωθούμε, θα είμαστε ευλογημένοι 
και το αξίζουμε». Επιθυμούμε και ευχόμαστε, όλες 
οι ψυχές, εδώ και στην άλλη όχθη, να λάβουν αυτά 
που μας έχουν χορηγηθεί.  

Την επόμενη Κυριακή, θα εορτάσουμε την θεία 
λειτουργία υπέρ των εκλιπόντων. Προσευχόμαστε 
για τις ψυχές της άλλης όχθης: «Κύριε κάνε 
θαυμάσια πράγματα και γι’ αυτές, όπως τα έχεις 
κάνει και για εμάς! Επίτρεψε και σε αυτές επίσης, 
να ανακαλύψουν το πόσο μεγάλος είσαι!». 

Σε άλλη μετάφραση αυτού του στίχου λέει: «Ω 
Κύριε! Έλα να αλλάξεις την μοίρα μας» και αυτή η 
μετάφραση επίσης είναι κατάλληλη. 

Όταν οι Εβραίοι εισήλθαν στην Ιερουσαλήμ, σίγουρα 
επέστρεψαν στην πατρίδα τους, αλλά συνειδητοποί-
ησαν το γεγονός ότι είχαν ακόμη πολλά να κάνουν 
και ήταν αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα. Αυτή 
ήταν η αιτία για αυτό το διπλό αίτημα: Επίστρεψε 
τους άλλους και άλλαξε την μοίρα μας. Αυτό είναι 
επίσης και το δικό μας αίτημα.  

Έχουμε συνειδητοποιήσει τα υπέροχα πράγματα που 
έχει κάνει για εμάς ο Θεός, αλλά ξέρουμε επίσης ότι 
δεν έχουμε ακόμη σωθεί εντελώς. Γι’ αυτό 
προσευχόμαστε: «Κύριε, στείλε τον Υιό σου, σώσε 
μας, άλλαξε την μοίρα μας και επίτρεψέ μας να 
μπορέσουμε να εισέλθουμε στην βασιλεία σου». 
Αυτός είναι και παραμένει ο στόχος μας.  

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, μην παραλείπετε να 
προσεύχεστε για την επιστροφή του Ιησού Χριστού! 
Μπορούμε βέβαια να εναποθέσουμε όλες μας τις 
ανησυχίες και τις επιθυμίες στην προσευχή που απευ- 
θύνεται στον επουράνιο Πατέρα μας, αλλά πάντοτε, η 

μεγαλύτερη επιθυμία μας είναι, να είμαστε αιώνια 
κοντά στον Κύριο. Αυτό θα έπρεπε να είναι το 
πρώτο μας αίτημα, στις καθημερινές προσευχές μας.  

Στον λόγο μας, λέει εδώ: « … όπως τους χειμάρρους 
στο Νότο! ». Αυτό αποτελεί αναφορά στο κλίμα του 
Ισραήλ. Είναι ζεστό και ξηρό και δεν υπάρχει νερό 
στις περιοχές όπου επικρατεί η έρημος. Όταν φτάνει 
η βροχή ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, σχηματίζονται 
χείμαρροι και ποτάμια εκεί που πριν δεν υπήρχε 
τίποτα. Είναι αυτό το φαινόμενο που αναφέρεται 
εδώ: Εκεί όπου προηγούμενα υπήρχε έρημος, όπου 
δεν υπήρχε τίποτα, σχηματίζονται χείμαρροι, 
εμφανίζεται η ζωή.  

Είναι μια όμορφη εικόνα για την επιστροφή του 
Χριστού. Μπορούμε να πούμε ότι δεν βλέπουμε τι-
ποτα στην αρχή, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
σε μια στιγμή, ο Θεός αλλάζει τα πάντα. Βλέπουμε 
τώρα μια κοινότητα με ανθρώπινες ατέλειες και 
αμαρτωλούς. Αλλά πρόκειται να έλθει ο Κύριος και 
σε μία στιγμή, θα αποκαλυφθεί η Νυμφία του 
Χριστού και θα δούμε τη δόξα της Εκκλησίας του 
Χριστού. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα που ο Θεός 
θα εκπληρώσει για εμάς και το επίκεντρό μας. Προς 
το παρόν όμως, αυτό μοιάζει αδύνατο. 

Όταν είμαι μαζί με παιδιά, μου θέτουν συχνά την 
ερώτηση: «Πρωταπόστολε, πώς θα είναι όταν θα 
επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς;» και είμαι 
υποχρεωμένος να τους απαντήσω: «Δεν το ξέρω, δεν 
μπορώ να σας εξηγήσω, αλλά εμπιστεύομαι τον 
Θεό». Τίποτα δεν του είναι αδύνατο. Κανείς δεν 
μπορεί να το εξηγήσει, κανείς δεν μπορεί να το 
καταλάβει, αλλά θα το κάνει. Και αποφάσισε ότι θα 
συμμετέχω και εσύ, επίσης. Όλοι μας πρέπει να 
συμμετέχουμε σε αυτό το γεγονός. 

Ο Θεός έκανε για εμάς μεγάλα πράγματα και θα 
κάνει σπουδαία πράγματα για όλους όσους 
παραμείνουν πιστοί μέχρι το τέλος, είμαστε και 
εμείς ανάμεσα σε αυτούς. 
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Σηκωθείτε και μιλήστε–όπου υπάρχει 

ζήτημα πίστης, αγάπης και ελπίδας! 
 

Μια αφήγηση με τρεις σημασίες: ένα σημάδι για τον κόσμο, μια άνεση και ανακούφιση για 

πολλούς και μια προτροπή προς το σύνολο της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον 

οποίο ο Πρωταπόστολος ανέλυσε την ιστορία της χήρας της Ναΐν, στην θεία λειτουργία 

που τέλεσε στις 16 Φεβρουαρίου 2020 στο Μεϊνερζχάγκεν  (Meinerzhagen, Γερμανία). 

 
 

Το βιβλικό απόσπασμα αφηγείται την ιστορία της 
χήρας που μεταφέρει τον γιο της στη γη και η οποία 
πλέον, είναι άπορη και πιθανόν κατηγορούμενη ως 
υπεύθυνη για την κακοτυχία της. Ο Ιησούς σταματά 
τη νεκρώσιμη πομπή, μιλάει στην μητέρα και 
επαναφέρει το νέο άνδρα στη ζωή.   

Το σημάδι του Σωτήρα 

«Η ιστορία αυτή είναι ένα σημάδι», εξήγησε ο 
Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ. «Ο Ιησούς 
ήθελε να δείξει: Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος 
σε πνευματικό θάνατο εξ αιτίας της αμαρτίας. Όμως, 
εγώ έρχομαι ως Σωτήρας για να του προσφέρω την 
αιώνια ζωή και την ανάσταση». 

Η συγκινητική παρηγοριά του Θεού 
από συμπόνοια 

«Φυσικά, το γεγονός αυτό υπογραμμίζει επίσης την 
ανησυχία και την μέριμνα του Θεού», πρόσθεσε ο 
πρόεδρος της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί 
να συμπάσχει με τους ανθρώπους, επειδή κι εκείνος 
επίσης βίωσε, όλα όσα ο άνθρωπος οφείλει να 
διασχίσει, να υποφέρει και να αντέξει». 

Όταν λέει στην χήρα: «Μην κλαις!», αυτό σημαίνει 
για όλους τους πιστούς: «Ξέρω ότι αυτό σε πονά και 
σου κάνει κακό. Ωστόσο μη στέκεσαι σε αυτό. 
Σκέψου αυτό που θέλω να σου δώσω και θα στο 
δώσω: θα σε οδηγήσω στην αιώνια ζωή». 
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Λουκάς 7 : 13-15 : 
 

« Και όταν την είδε ο Κύριος, τη 
σπλαχνίστηκε, και της είπε: Μη κλαις. 
Και πλησιάζοντας άγγιξε το 
νεκροκρέβατο· και εκείνοι που το 
βάσταζαν στάθηκαν, και είπε: Νεανίσκε, 
σε σένα λέω, σήκω επάνω. Και ο νεκρός 
ανακάθισε, και άρχισε να μιλάει· και τον 
έδωσε στη μητέρα του » 

 
Ο Ιησούς Χριστός ήλθε να απελευθερώσει 

τον άνθρωπο από τον πνευματικό θάνατο, 

προσφέροντας θυσία τη ζωή του. Δίνει 

μαρτυρία της ανησυχίας και της μέριμνας 

που έχει για εκείνους που υποφέρουν. Στις 

ταλαιπωρίες, προτρέπουμε ο ένας τον 

άλλον, εκφράζοντας την πίστη, την αγάπη 

και την ελπίδα μας.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 
 

LeΗ θεία λειτουργία που τελέστηκε στο στάδιο της πόλης Μεϊνερζχάγκεν (Γερμανία), 

πλαισιώθηκε από την μικτή χορωδία της Περιφέρειας Χάγκεν. Αρκετές χιλιάδες 

Νεοαποστολικοί χριστιανοί συμμετείχαν στην θεία λειτουργία, επί τόπου και μέσω 

δορυφόρου, διαδικτύου και τηλεφώνου.    

 
Και όταν λέει στο νέο άντρα: «Σήκω επάνω!», θέλει 
να πει επίσης στους ανθρώπους σήμερα: «Μην 
παραμένεις ξαπλωμένος. Μην αφήνεσαι να σε 
κρατούν οι θλίψεις, η αγωνία, οι πόνοι και τα 
βάσανα. Συνέχισε τον αγώνα σου στο δρόμο που 
οδηγεί στο στόχο!». 

Η προτροπή στην Εκκλησία του Χριστού 

«Η ιστορία αυτή μπορεί επίσης να ερμηνευτεί 
διαφορετικά», υπογράμμισε ο Πρωταπόστολος. 
Επειδή, «στην χριστιανική παράδοση, η Εκκλησία, η 
κοινότητα, η κοινωνία των πιστών, συχνά 
συγκρίνεται με μια μητέρα». 

«Εδώ κι εκεί, υπάρχει η εντύπωση ότι η Εκκλησία 
του Χριστού, εδώ στην Ευρώπη, βρίσκεται σε μια 
νεκρώσιμη πομπή», παρατήρησε. 

«Έρχεται τότε ο Ιησού Χριστός και μας λέει: 
«Σταματήστε μια στιγμή! Ξεχάσατε λοιπόν ότι είμαι 
εδώ; Είμαι εδώ, είμαι ζωντανός και θέλω να ζείτε 
και εσείς επίσης!» ». 

Se consoler et se fortifier 
mutuellement 

«Μην κλαις, μη σκέφτεσαι μόνο αυτό που έχεις 
χάσει», ήταν η προτροπή του Πρωταποστόλου. «Μη 
ξεχνάς το πιο σημαντικό, αυτό που παράγεται στους 
κόλπους της Εκκλησίας: Ο Ιησούς δημιουργεί ένα 
νέο άνθρωπο, για να τον κάνει να εισέλθει στη νέα 
δημιουργία». 

Και: «Σήκω επάνω! Παράμενε σταθερός στην πίστη. 
Μην αφήνεσαι να κάνεις πίσω». Οι δυσκολίες αυτές 
έχουν ήδη αναφερθεί στην Βίβλο: «Η Αγία Γραφή 
δεν μιλά για μια Εκκλησία που θριαμβεύει πριν από 
την επιστροφή του Κυρίου, αλλά για μια Εκκλησία 
που υποφέρει και αγωνίζεται». 

 

 
«Αφού ο γιος της χήρας σηκώθηκε, άρχισε να 
μιλάει», εξακολούθησε ο Πρωταπόστολος. Και 
εμείς, τι οφείλουμε να κάνουμε; Στις κοινότητες, 
στις τάξεις μας, εκφράζουμε την πίστη μας, την 
παρηγοριά και την αμοιβαία ενίσχυση. Δεν 
πρόκειται εδώ για ένα κήρυγμα με μικρόφωνο, πίσω 
από το βήμα, αλλά για τις συνομιλίες στους κόλπους 
της κοινότητας. Άφηνε να εκφράζονται, η πίστη, η 
ελπίδα και η αγάπη». 
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Κάνοντας το καλό: από τη 

σπορά στη συγκομιδή ! 
 

Να κάνεις το καλό – Ποιος δεν το επιθυμεί κατά βάθος; Δυστυχώς όμως, πολύ 

συχνά αποτυγχάνουμε. Πάνω απ’ όλα, δεν τα παρατάμε ! Αυτό είναι το σύνθημα. 

Επειδή στο τέλος και σε κάθε περίπτωση, θα αξίζει τον κόπο. Εδώ είναι ένας οδηγός 

για να συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, που προέρχεται από μια θεία λειτουργία 

που τέλεσε ο Πρωταπόστολός μας στις 23 Ιουνίου 2019 στο Λεογκάνε (Αϊτή). 

 
Η σπορά 

Να κάνουμε το καλό; Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Ο 
επικεφαλής της Εκκλησίας ανέφερε πέντε θεμέλια:  

Σεβασμός στις Εντολές: Η ανάγκη να σεβόμαστε τις 
Εντολές, ορισμένες φορές μας χαλάει, κυρίως όταν 
βλέπουμε τους ανθρώπους να ψεύδονται και να 
εξαπατούν και να εξακολουθούν ωστόσο να είναι 
επιτυχημένοι κρατώντας αυτή τη στάση. «Σκεπτό-
μαστε τον Ιωσήφ. Παρέμεινε πιστός στον Θεό του. 
Στο τέλος ο Θεός τον ευλόγησε. Και μπόρεσε να 
είναι μια πηγή ευλογίας για τους αδελφούς του». 

Δράση από αγάπη για τον Θεό: Οφείλουμε να 
σεβόμαστε  τις Εντολές, ακόμη και όταν δεν υπάρχει 

 κάποιος να μας παρατηρεί. Επειδή δεν πρόκειται 
για το να είμαστε ευάρεστοι στους ανθρώπους, αλλά 
να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό. 

« Εάν κάνουμε το καλό, είναι για να αποδείξουμε 
στον Θεό, ότι τον αγαπάμε ». 

Εργαζόμενοι για τη σωτηρία μας: Ο Θεός άρχισε το 
καλό του έργο σε μας, δίνοντάς μας τη δωρεά του 
Αγίου Πνεύματος. Πρέπει τώρα να τρέφουμε αυτή 
τη νέα ζωή με την προσευχή και με τον λόγο του 
Θεού. Ορισμένες φορές έχουμε την εντύπωση ότι το 
κήρυγμα είναι πάντα το ίδιο. Τότε είναι χρήσιμο να 
επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένες μεμονωμένες 
πτυχές και συνειδητά να ενεργούμε ανάλογα. «Κάθε 
εβδομάδα,  θα ανακαλύπτεις  μια καινούρια εργασία,  
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Γαλάτες 6 : 9 : 
 

« Και ας μη αποκάμνουμε πράττοντας το 
καλό· επειδή, αν δεν αποκάμνουμε, θα 
θερίσουμε στον πρέποντα καιρό ». 

 
Το να κάνεις το καλό, σημαίνει να 

συμμορφώνεσαι με το θέλημα του Θεού και 

με το πρότυπο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός 

ευλογεί εκείνους που επιμένουν να κάνουν το 

καλό και σύντομα, θα τους κάνει να εισέλθουν 

στη δόξα του.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 
 

 

 
για να την κάνεις την επόμενη εβδομάδα». 

Δίνοντας αγάπη χωρίς την προσμονή οποιουδήποτε 
ανταλλάγματος: Κάνουμε το καλό, σημαίνει ότι 
αγαπάμε τον πλησίον μας και κάνουμε το καλό γι’ 
αυτόν – ακόμη και αν ο πλησίον μας δεν 
ανταποκρίνεται στη δική μας αγάπη. Επειδή 
«αγαπάμε τον πλησίον μας, όχι επειδή έχουμε 
ανάγκη να το κάνουμε, αλλά επειδή η ζωή του Θεού 
έχει εναποτεθεί επάνω μας και επειδή αυτή είναι η 
φύση του Θεού, να αγαπά». 

Υπηρετώντας τον Θεό ανεξάρτητα από την επιτυχία: 
Ο Θεός βλέπει τις προσπάθειες και όχι το τελικό 
αποτέλεσμα. «Θυμηθείτε την παραβολή των 
ταλέντων και των μνων (νομισμάτων). Ο μόνος που 
τιμωρήθηκε ήταν εκείνος που δεν έκανε τίποτα». 

Η συγκομιδή 

Όποιος δεν κουράζεται να κάνει το καλό, θα 
μπορέσει επίσης να προχωρήσει στη συγκομιδή την 
κατάλληλη εποχή, επισήμανε ο Πρωταπόστολος: 

■ Όποιος αγαπά τον Θεό, έχει την βεβαιότητα ότι 
πάντα θα λαμβάνει ό, τι του είναι απαραίτητο για 
τη σωτηρία της ψυχής του. 

■ Όποιος αποδέχεται τον λόγο και τον εφαρμόζει 
στην πράξη, μια μέρα θα έχει συγκομιδή που θα 
ξεπερνά όλες του τις προσδοκίες. Η πνευματική 
διαδικασία όμως απαιτεί χρόνο. Και ο Θεός δεν 
μετρά τον χρόνο με τον ίδιο τρόπο που τον 
μετρούν οι άνθρωποι. 

■ Ήδη από σήμερα, ο Θεός προσφέρει την χαρά και 
την ειρήνη του. 

■ Συμβαίνει συχνά, να αναγνωρίζουμε πολύ 
αργότερα, ότι η βοήθεια του Θεού έρχεται πάντα 
την κατάλληλη στιγμή. 

■ Η επιστροφή του Χριστού δεν θα λάβει χώρα, 
ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά. «Θα έλθει την 
κατάλληλη στιγμή ακριβώς». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου ταξιδιού του στο νησί Ισπανιόλα, ο 

Πρωταπόστολος προέδρευσε σε μια συνέλευση Αποστόλων και 

επισκόπων και τέλεσε θείες λειτουργίες στο Σαν Ντομίνγκο 

(Δομινικανή Δημοκρατία) και στο Λεογκάνε (Αϊτή).  

 

«Μην κουράζεσαι να κάνεις το καλό», παρότρυνε στο 
τέλος ο Πρωταπόστολος. «Επειδή ο ίδιος ο Θεός σου το 
υπόσχεται: Ποτέ δεν θα το μετανοιώσεις». 
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Το Σάββατο, ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ πέταξε με αεροπλάνο στο 

Ανατολικό Λονδίνο της Νότιας Αφρικής, όπου προσκλήθηκε σε μια 

συναυλία και στη συνέχεια τέλεσε ακόμη μία θεία λειτουργία.  
 

 

Δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά 
λαμβάνουμε τα πάντα ! 

 

Είναι δίκαιος ο Θεός; Τότε γιατί για κάποιους όλα πάνε καλά, ενώ για άλλους τόσο άσχημα; 

τότε, γιατί κάποιοι είναι εκλεγμένοι, ενώ άλλοι δεν είναι; Πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε 

όλα αυτά; Η απάντηση δόθηκε στην θεία λειτουργία που τέλεσε ο Πρωταπόστολος στης 13 

Δεκεμβρίου 2019 στο Βάλβις Μπέυ (Ναμίμπια): Η χάρη για όλους. 

 
«Γνωρίζω πολλούς ανθρώπου; που δεν θα ήταν 
σύμφωνοι με αυτό», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος 
Ζαν Λυκ Σνάιντερ, για να εξηγήσει μια αντίδραση 
που συναντούμε συχνά: «Κοιτάξτε τις συνθήκες 
ζωής που επικρατούν στον κόσμο. Πώς μπορούμε 
να πούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος; Εάν υπήρχε ο 
Θεός, δεν θα το επέτρεπε αυτό». 

«Σίγουρα, υποφέρουμε από την αδικία, Ωστόσο, το 
κακό δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό», ήταν η 
απάντησή του. «Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, 
δίνοντάς του την ελεύθερη βούληση. Και δυστυχώς, 
ο άνθρωπος έκανε την λάθος επιλογή και βρέθηκε 
κάτω από την κυριαρχία του κακού». 

Ένας δρόμος για όλους 

Ο Θεός όμως, γεμάτος έλεος για εμάς, υποσχέθηκε 
να στείλει ένα σωτήρα που θα απελευθέρωνε τους 
ανθρώπους από την κυριαρχία του κακού. 

«Είναι δίκαιος, επειδή απέστειλε τον Ιησού Χριστό 
για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή είναι η  δι- 

καιοσύνη του Θεού: Ο Χριστός πέθανε για όλους 
τους ανθρώπους». 

Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο του Θεού: Θέλει να 
οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στην βασιλεία του. 
Γι’ αυτό και εγκαθίδρυσε ένα μοναδικό δρόμο: 
Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και να 
τον ακολουθήσουμε. «Είναι επίσης ένα σημάδι της 
δικαιοσύνης του: Είναι ακριβώς ο ίδιος δρόμος για 
όλους τους ανθρώπους». 

Ο Θεός κοιτάζει τις καρδιές 

Όποιος προχωράει μπροστά σε αυτό το δρόμο, 
συνεχίζει να βιώνει την εμπειρία της δικαιοσύνης 
του Θεού, επισήμανε ο Πρωταπόστολος. 

«Κανείς δεν θα αποκλειστεί από τη σωτηρία. Ο 
Θεός παραμένει άγρυπνος σήμερα στην γη και στο 
μέλλον, στην βασιλεία της ειρήνης, ότι κάθε 
άνθρωπος θα έχει την ευκαιρία να αναγνωρίσει τον 
Χριστό και να αποφασίσει για τον εαυτό του. 
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Ψαλμός 145 : 17 : 
 

«Δίκαιος ο Κύριος σε όλους τους δρό-
μους του και αγαθός σε όλα τα έργα του». 
 
Ο Θεός θέλει να απελευθερώσει όλους τους 

ανθρώπους από το κακό. Ο Ιησούς Χριστός 

πέθανε για όλους και δίνει την αιώνια ζωή σε όλους 

εκείνους που πιστεύουν σε αυτόν. Ο Θεός μας 

εξέλεξε για να τον υπηρετούμε και μας καθιστά 

ικανούς για την  υπηρεσία αυτή. Η σωτηρία 

υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που θα μπορούσαμε 

να αξίζουμε. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 
 

1700 συμμετέχοντες συναθροίστηκαν 

στο αθλητικό κέντρο Βάλβις Μπέυ 

Ιντορς για να συμμετάσχουν στην θεία 

λειτουργία. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ο Θεός όμως δεν μετρά την πραγματική πίστη ενός 
ανθρώπου στον Χριστό, σύμφωνα με τους λόγους 
και τα έργα του. «Επειδή αυτό που είσαι ικανός να 
κάνεις και να επιτύχεις, εξαρτάται από την φύση 
σου, τις δωρεές που έχεις λάβει, αλλά επίσης από 
τον τόπο που ζεις, από την προσωπική σου ιστορία, 
και τις συνθήκες της διαβίωσής σου». Για τους 
λόγους αυτούς, ο Θεός ερευνά την καρδιά του κάθε 
ανθρώπου. 

«Ο Θεός είναι ένας κριτής, ένας δίκαιος δικαστής, 
αλλά δικαστής», υπογράμμισε ο πρόεδρος της 
Εκκλησίας. Ο Θεός θα αποδεχτεί μόνον εκείνους 
που, μέχρι το τέλος, θα πιστέψουν στον Ιησού 
Χριστό και θα τον ακολουθούν».  

Εκλεγμένοι για υπηρεσία 

«Είμαστε βαπτισμένοι με νερό και Πνεύμα και 
πιστεύουμε στην εκλογή μας». Πώς όμως θα 
συνδυαστεί η κατάσταση των πρωτότοκων με τη 
δικαιοσύνη για όλους; Η απάντηση είναι μέσα στην 
αιτία της εκλογής: όχι εξ αιτίας του πόσο αξίζουμε 
ως πρόσωπα, αλλά για να υπηρετήσουμε τον Θεό, 
ήδη από αυτή τη στιγμή και αργότερα στην βασιλεία 
της ειρήνης. 

Κατά συνέπεια, το γεγονός να αποτελούμε μέρος 
των πρώτων καρπών, δεν αποτελεί απαραίτητα ένα 
προνόμιο, αλλά περισσότερο μια υποχρέωση, μια 
δέσμευση: «Από εκείνους που έχουν λάβει περισσό-
τερα, θα αναμένονται περισσότερα. Αυτός είναι ένας 
λόγος του ίδιου του Ιησού. Το εξέφρασε τελείως 
ξεκάθαρα». Ακόμη και αν ο Θεός περιμένει περισ-
σότερα: «Μη ξεχνάς τι συμβαίνει στη ζωή σου: Ο 
Θεός είναι δίκαιος. Θα σου τα δώσει όλα όσα χρειά- 

 

ζεσαι για να εκπληρώνεις το 
θέλημά του και για να ανταποκρί-
νεσαι στο κάλεσμά του». 

Στο τέλος όλοι θα λάβουν 
το ίδιο πράγμα 

Στο τέλος, ο Θεός θα δώσει το 
ίδιο πράγμα σε όλους τους 
ανθρώπους που θα πιστέψουν 
στον Ιησού: την αιώνια δόξα στην 
βασιλεία του. Δεν θα είναι τότε 
μια αδικία για εκείνους που θα 
έχουν πραγματοποιήσει περισσό-
τερα; Όχι εξήγησε ο Πρωταπόστο-  

λος Σνάιντερ: «Μη ξεχνάτε, είμαστε δικαιωμένοι 
από χάρη και όχι από την αξία μας. Σε όλους μας, 
δίνει την ίδια χάρη. Δεν αξίζαμε τίποτα, αλλά θα 
λάβουμε τα πάντα». 

Το συμπέρασμά του είναι το ακόλουθο: « Ο Θεός 
θέλει να απελευθερώσει όλους τους ανθρώπους από 
το κακό. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλους και 
δίνει την αιώνια ζωή σε όλους εκείνους που 
πιστεύουν σε αυτόν. Ο Θεός μας εξέλεξε για να τον 
υπηρετούμε και μας καθιστά ικανούς για την  
υπηρεσία αυτή. Η σωτηρία υπερβαίνει κατά πολύ 
αυτό που θα μπορούσαμε να αξίζουμε ». 
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Ο Αιθίοπας αξιωματούχος 
Από τις Πράξεις των Αποστόλων 8 : 26-40 

 
 
 

Ο Φίλιππος είναι ένας από 
τους επτά διακόνους που 
είχαν επιλεγεί για να 
φροντίσουν τις ελληνόφωνες 
χήρες. Όμως, η Εκκλησία της 
Ιερουσαλήμ αντιμετώπιζε 
διώξεις και είχε αρχίσει να 
διασκορπίζεται.  Ο Φίλιππος 
πήγε στη Σαμάρεια. Εκεί 
μίλησε στους κατοίκους για 
τον Ιησού, τον Χριστό.  

Ένας άγγελος πήγε να βρει τον 
Φίλιππο και του είπε: «Σήκω 
και πήγαινε στο δρόμο που 
κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ, 
στην Γάζα!». 
Ο Φίλιππος άρχισε την πορεία 
του. Μετά από λίγο είδε από 
μακριά να πλησιάζει μία άμαξα.  

Ο άνδρας που καθόταν στην 
άμαξα, ένας ευνούχος, μόλις 
είχε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. 
Ερχόταν από την Αιθιοπία, ήταν 
ένας αξιωματικός της αυλής· 
ήταν εκείνος που διαχειριζόταν 
τους θησαυρούς της βασίλισσας 
της Κανδάκης. Ο επιστάτης των 
θησαυρών της βασίλισσας μόλις 
είχε προσκυνήσει στο ναό της 
Ιερουσαλήμ και επέστρεφε στον 
τόπο του. Καθισμένος στην 
άμαξα διάβαζε δυνατά αυτό που 
ήταν γραμμένο σε μια 
περγαμηνή. 
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Τότε, το Άγιο Πνεύμα είπε 
στον Φίλιππο: «Πλησίασε 
αυτή την άμαξα». Ο Φίλιππος 
έτρεξε αμέσως και άκουσε τον 
Αιθίοπα να διαβάζει το βιβλίο 
του προφήτη Ησαΐα. 

Ο Φίλιππος τον ρώτησε: 
«Καταλαβαίνεις αυτό που 
διαβάζεις;» 
Ο επιστάτης απάντησε: «Πώς 
θα μπορούσα να καταλάβω, 
αφού δεν υπάρχει κάποιος για 
να μου εξηγήσει;». Προσκάλε-
σε τον Φίλιππο να ανέβει στην 
άμαξα και να καθίσει μαζί του. 

Ο Φίλιππος εξήγησε στον 
επιστάτη της βασίλισσας ότι ο 
Ησαΐας μιλάει για τον Ιησού. 

Ο Φίλιππος του διηγήθηκε τι 
έκανε ο Ιησούς για τους 
ανθρώπους. Ο ευνούχος τον 
άκουγε προσεκτικά. 

Συνεχίζοντας το δρόμο τους 
έφτασαν σε ένα σημείο όπου 
υπήρχαν νερά. Ο ευνούχος 
αναφώνησε: «Να, εδώ υπάρχει 
νερό! Δεν θα μπορούσες να με 
βαπτίσεις;» 

Σταμάτησαν την άμαξα και 
εισήλθαν και οι δύο μέσα στο 
νερό. Ο Φίλιππος βάπτισε τον 
επιστάτη.  

Όταν εξήλθαν από το νερό, ο 
Φίλιππος, ξαφνικά, 
εξαφανίστηκε. Το Άγιο Πνεύμα 
τον είχε ανυψώσει. Ο ευνούχος 
επέστρεψε στην πατρίδα του, 
γεμάτος χαρά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 

■
 Π

η
γ
ή

: 
Π

ε
ρ

ιο
δ

ικ
ό

 «
 W

ir
 K

in
d

e
r 

»
, 

τε
ύ

χ
ο

ς
 0

2
/2

0
 ;

 Ε
ικ

ο
ν
ο

γ
ρ

α
φ

ίσ
ει

ς
 M

ir
e

ll
a

 F
o

rt
u

n
a

to
 



ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ community 03/2020 
 

 

18 18 

 
 

 

Στο σπίτι της Άνια, στην  

Αγία Πετρούπολη (Ρωσία) 
 

Σας χαιρετώ ! Ονομάζομαι Άνια και είμαι 14 ετών. 
Σας παρουσιάζω τη δική μου οικογένεια: Ο 

πατέρας μου ονομάζεται Αλέξανδρος, η μητέρα 

μου Οξάνα και έχω επίσης ένα μικρότερο αδελφό, 

τον Αρτζιόμ, που είναι τριάμισι ετών. Στην 

οικογένεια συμπεριλαμβάνονται επίσης, οι 

γιαγιάδες μου Όλγα και Σοφία και ο παππούς 

μου.  Ονομάζεται Σεργκέι και είναι Απόστολος.  
 

Ζούμε στην ομορφότερη  

πόλη του κόσμου, δηλαδή στην Αγία Πετρούπολη. 

Έχει πάρει το όνομά της από τον Απόστολο Σίμωνα 

Πέτρο. Συχνά η πόλη μας αναφέρεται ως η βόρεια 

πρωτεύουσα της χώρας. Σε αυτήν υπάρχουν πολλά 

κανάλια και ποτάμια. 

Πηγαίνω σε ένα σχολείο στο οποίο διδάσκονται παιδιά 

με ψυχικές ιδιαιτερότητες. Λατρεύω το σχολείο μου και 

πηγαίνω καθημερινά σε αυτό με μεγάλη ευχαρίστηση. 

Τα μαθήματά μας μας καλύπτουν πολλά θέματα: τη 

Ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία, τα μαθηματικά, τη 

γεωγραφία και παρακολουθούμε επίσης, μαθήματα 

πληροφορικής. Παρακολουθούμε επίσης ένα μάθημα 

που ονομάζεται βιοτεχνική εκπαίδευση και είναι το 

αγαπημένο μου. μαθαίνουμε να ράβουμε με μια 

ραπτομηχανή. Ήδη έχω σημειώσει μεγάλη πρόοδο και 

τον περασμένο χρόνο κατασκεύασα ένα νυχτικό και μια 

ποδιά κουζίνας. Είμαστε πολύ ενωμένοι στην τάξη μας. 

Μετά το σχολείο, παρακολουθώ ενδιαφέρουσες 

εκδηλώσεις στο κέντρο αποκατάστασης. Ασχολούμαι 

επίσης με τα σπορ και παρακολουθώ μαθήματα 

κινητικών δεξιοτήτων.  
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Μου αρέσουν πολύ τα ζώα και κυρίως τα 
πουλιά. Χαίρομαι να τα παρατηρώ και να 

τα φροντίζω. Έχουμε επίσης ένα 

κατοικίδιο ζώο, ένα μικρό γατάκι, 

που το ονομάζουμε Μούσσα. Ζει 

μαζί μας περισσότερα από δέκα 

χρόνια. Ο Μούσσα είναι πολύ 

διακριτικός και σεμνός. Όλοι μας, 

τον αγαπάμε πολύ. 

Το καλοκαίρι μας αρέσει να 
Πηγαίνουμε για ψάρεμα μαζί με 
όλη την οικογένεια. 

Μερικές φορές απολαμβάνουμε 

μια ποδηλασία στο πάρκο 

Παβλόφσκ. Μας αρέσει να 

ποδηλατούμε στα προάστια της πόλης 

και στην συνέχεια να αναπαυόμαστε 

κάνοντας ένα πικνίκ. 

Πρόσφατα συμμετείχα σε μια ιδιαίτερη θεία 

λειτουργία την οποία τέλεσε ο Πρωταπόστολός 

μας Ζαν Λυκ Σνάιντερ στην εκκλησία μας. Π 

Πρωταπόστολος συνοδευόταν από τους 

Αποστόλους της Γερμανίας και της Ελβετίας. Η 

ατμόσφαιρα στην εκκλησία μας ήταν πολύ 

εορταστική. Για την περίσταση αυτή, τραβήξαμε 

μια αναμνηστική φωτογραφία: σε αυτήν 

βλέπουμε την γιαγιά μου, τον παππού μου, τον 

Πρωταπόστολο, τον Απόστολο Περιφερείας 

Βόλφγκανγκ Ναντόλνυ, την μητέρα μου και μένα. 

Στην κοινότητά μου παρακολουθώ τα μαθήματα του 

κυριακάτικου σχολείου και αισθάνομαι πολύ καλά γι’ 

αυτό. Λίγο πριν την πρωτοχρονιά, τα παιδιά του 

κυριακάτικου σχολείου και οι γονείς τους, πραγματοποιούν 

μια γιορτή μαζί με τους αδελφούς υπηρεσίας.  

■
 Π

η
γ
ή

: 
Π

ε
ρ

ιο
δ

ικ
ό

«
 W

ir
 K

in
d

e
r 

»
, 

τε
ύ

χ
ο

ς
 0

2
/2

0
 ;

 Φ
ω

το
γ
ρ

α
φ

ίε
ς
: 

p
ri

v
é

, 
©

 G
ri

s
p

b
 -

 s
to

c
k
.a

d
o

b
e

.c
o

m
, 

©
 T

a
ti
a
n

a
 -

 s
to

c
k
.a

d
o

b
e

.c
o

m
 



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ community 03/2020 

20 

 

 

 
 
 
 
 

 

■
 Φ

ω
το

γ
ρ

α
φ

ία
: 

O
li
v
e

r 
R

ü
tt

e
n

 



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ community 03/2020 

21 

 

 

Διδασκαλία και ζωή – Εργασία 
σύμφωνα με τις Γραφές ! 

Κήρυγμα, ποιμαντική φροντίδα και λειτουργία διαχείρισης: και τα τρία 

ακολουθούν την ίδια γραμμή συμπεριφοράς. Είναι αυτά που εξηγεί ο 

Πρωταπόστολος ξεκινώντας από το παράδειγμα του αποστολικού αξιώματος. 

Δεν είναι όμως οι μόνοι που οφείλουν να συμμορφωθούν με αυτή τη γραμμή. 

Τι είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή… και τι είναι αυτό που δεν λέει.  

 
Τη στιγμή της χειροτονίας τους, ο Θεός κοινοποιεί 
στους Αποστόλους, τη σύμφυτη εξουσία και δύναμη 
του αξιώματός τους, καθιστώντας τους ικανούς να 
εκπληρώνουν την αποστολική τους εντολή. Η υπη-
ρεσιακή τους δύναμη επιτρέπει στους Αποστόλους 
να συμβάλλουν στη σωτηρία του ανθρώπου, εργαζό-
μενοι στο όνομα και με την αποστολή του Ιησού 
Χριστού, του εντολέα τους. Όταν οι Απόστολοι 
χειροτονούν άλλα αξιώματα, τους εμπιστεύονται 
μέρος της υπηρεσιακής τους εξουσίας και δύναμης. 

Η Αγία Γραφή, θεμέλιο του κηρύγματος 

Η αποστολική υπηρεσία περιλαμβάνει κυρίως τη 
διακήρυξη του Ευαγγελίου (Ρωμαίους 1:1). Οι 
πρώτοι Απόστολοι κήρυξαν αυτό που «είδαν και 
άκουσαν» για τον Ιησού (Α’ Ιωάννη 1:1). Ο Παύλος 
έδινα την μαρτυρία της συνάντησής του με τον 
Αναστημένο και δίδασκε και αυτός επίσης, τα 
πράγματα που είχε «δει και ακούσει» (Πράξεις των 
Αποστόλων 22:14-15). 

Το κήρυγμα των σύγχρονων Αποστόλων βασίζεται 
στην Βίβλο και πάνω απ’ όλα στην Καινή Διαθήκη. 
Για να τονίσει την υπεροχή του Ευαγγελίου, απέναντι 
στον μωσαϊκό νόμο. Ο Παύλος αντιπαραθέτει το 
Πνεύμα με το γράμμα (Β’ Κορινθίους 3:6). Θα ήταν 
ωστόσο, τελείως ανάρμοστο για ένα Απόστολο, να 
συμπεράνει από αυτό το στίχο της Αγίας Γραφής, 
ότι η αρμοδιότητά του που βασίζεται στην υπηρεσι-
ακή του δύναμη, είναι ανώτερη από αυτή της Αγίας 
Γραφής. Το κήρυγμα των Αποστόλων και όλων των 
άλλων αξιωμάτων, οφείλει πάντοτε να είναι σε 
συμφωνία με την μήνυμα της Αγίας Γραφής.  

Με την ιδιότητά τους ως «οικονόμοι (διαχειριστές) 
των μυστηρίων του Θεού» (Α’ Κορινθίους 4:1), οι 
σύγχρονοι Απόστολοι διαθέτουν την εντολή και τη 
δύναμη να ερμηνεύουν την Αγία Γραφή με την 
βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Οδηγημένο από το 
Άγιο Πνεύμα, το αποστολικό αξίωμα δείχνει τη 
σημασία που καλύπτει η Βίβλος για τον πιστό 
σήμερα και διδάσκει με αυθεντία, με ποιο τρόπο 
ταιριάζει να εφαρμόζεται στην πράξη το Ευαγγέλιο 
(Ματθαίος 28:20). 

 

Η έννοια και η σημασία του βιβλικού κειμένου σε 
σχέση με τη σύγχρονη εποχή, προκειμένου να 
καταστεί εφαρμόσιμο, το κήρυγμα των Αποστόλων 
ενισχύει την πίστη των ανθρώπων, δυναμώνει την 
εμπιστοσύνη τους στον Θεό και εμβαθύνει την 
γνώση (για παράδειγμα σχετικά με την προσβασιμό-
τητα της σωτηρίας στους τομείς της άλλης όχθης. 

Οι κανόνες για την ερμηνεία της Βίβλου 

Μου φαίνεται σημαντικό να υπενθυμίσω ορισμένους 
κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν, σε ότι 
αφορά την ερμηνεία των βιβλικών κειμένων: 

■ Ο Ιησούς Χριστός κατέδειξε ότι η Παλαιά Διαθήκη 
ανάγγελλε τον ερχομό του και το έργο του 
(Ιωάννης 5:39 – Λουκάς 24:27). Οι Απόστολοι 
καλούνται να ερμηνεύσουν την Παλαιά Διαθήκη, 
ξεκινώντας από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του 
Θεού. Από την άποψη της πίστης μας, το 
περιεχόμενο των γραπτών της Παλαιάς Διαθήκης 
είναι σχετικό στο μέτρο μόνο, όπου είναι σύμφωνο 
με το Ευαγγέλιο, όπως το καταμαρτυρεί η Καινή 
Διαθήκη (Κατήχηση της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας, παράγραφος 1.2.5.2). 

■ Κάθε βιβλικό κείμενο ταιριάζει να διαβάζεται με 
σεβασμό στο πλαίσιό του. Η ερμηνεία του θα 
πρέπει να συμμορφώνεται πάντα στο θεμελιώδες 
μήνυμα του Ευαγγελίου. 

■ Σε ότι αφορά την ερμηνεία των θαυμάτων και των 
παραβολών του Ιησού, είναι σωστό να μην 
πηγαίνουμε πιο πέρα από το νόημα που τους έδινε 
ο Ιησούς. Στον Λουκά 17, ο Κύριος μιλάει για δύο 
πρόσωπα που αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση 
και από τα οποία, το ένα παραλαμβάνεται και το 
άλλο αφήνεται: Δεν είναι δυνατόν να συμπεράνου-
με το ποσοστό εκείνων που θα σωθούν. Στην 
παραβολή με τις μνες (Λουκάς 19), το γεγονός ότι 
ο ένας από τους υπηρέτες αναλαμβάνει να 
κυβερνήσει δέκα πόλεις και ο άλλος πέντε, δεν 
σημαίνει ότι η φύση της σωτηρίας που μας 
προσφέρει ο Θεός εξαρτάται από την ποσότητα 
της εργασίας μας.   
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■ Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεταφράσεις 

της Αγίας Γραφής, όποιες και αν είναι αυτές, 
αποτελούν μια ερμηνεία των αρχικών κειμένων. 
Έννοιες όπως αυτές, για παράδειγμα, του 
«αξιώματος», της «υπηρεσίας» ή ακόμη της 
«Εκκλησίας», έχουν μεταφραστεί διαφορετικά, 
ανάλογα με την γλώσσα και τις θεολογικές 
αντιλήψεις των μεταφραστών. Εάν θέλουμε να 
καταλήξουμε σε μια αποδεκτή ερμηνεία, θα 
πρέπει να αναφερόμαστε το αρχικό κείμενο: 
Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρχή. 

■ Τα Ευαγγέλια, το βιβλίο των Πράξεων των Απο-
στόλων και οι αποστολικές Επιστολές έχουν γρα-
φτεί σε διαφορετικές εποχές και αντικατοπτρίζουν 
την κατάσταση που βασίλευε της στιγμή της 
σύνταξής τους. Έτσι οι Επιστολές απευθύνονται 
στις (τοπικές) Εκκλησίες, των οποίων η σύνθεση 
και οι δομές ήταν συχνά ριζικά διαφορετικές. Οι 
μεταγενέστερες κοινότητες της πρώτης Εκκλησίας 
ήταν, από πολλές απόψεις, πολύ διαφορετικές από 
τις προηγούμενες.   

■ Τελικά – και πριν απ’ όλα – το καθήκον των 
Αποστόλων συνίσταται στο να διακηρύττουν και 
να εξηγούν τις βιβλικές δηλώσεις που είναι 
καθοριστικές για τη σωτηρία των ανθρώπων. 
Είναι σημαντικά όλα όσα αναφέρονται στην πίστη 
στον Ιησού Χριστό, στη ζωή και στο έργο του. 
Μελετώντας τα αποσπάσματα που αγγίζουν άλλα 
θέματα, μπορούν βέβαια να έχουν κάποιο 
ενδιαφέρον, αλλά αυτά τα αποσπάσματα δεν θα 
μπορούν σε καμία περίπτωση να εξομοιωθούν με 
το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. 

Τίποτα άλλο από το να δείχνουμε τον Ιησού 

Η αποστολική υπηρεσία ωστόσο, περιλαμβάνει μια 
άλλη ακόμη πτυχή: Οι Απόστολοι οφείλουν να είναι 
μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος είχε πει στον 
Παύλο: «Αλλά, σήκω επάνω, και στάσου στα πόδια σου· 

επειδή, γι' αυτό φάνηκα σε σένα, για να σε κάνω 
υπηρέτη και μάρτυρα και για όσα είδες, και για όσα 
θα φανερωθώ σε σένα» (Πράξεις των Αποστόλων 
26:16). 

Και οι σύγχρονοι Απόστολοι καλούνται επίσης, να 
είναι μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Το αποστολικό 
αξίωμα θα πρέπει να διακρίνει το θέλημα του Θεού, 
έχοντας ως βάση, κυρίως τις πράξεις του και να 
αντλεί από αυτές τα συμπεράσματα που 
επιβάλλονται για την Εκκλησία. Και ιδού μερικά 
παραδείγματα: 

■ Είναι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο 
Ιησούς πραγματοποιεί θαύματα διαμέσου των 
Αποστόλων του· περιμένει από αυτούς πρώτα απ’ 
όλα να αφιερώνονται στη σωτηρία των ανθρώπων. 

■ Σε χώρες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, το έργο 
του Θεού έχει αναπτυχθεί με εντυπωσιακό τρόπο: 
Για να ζήσουν την πίστη τους, οι Νεοαπο-
στολικοί χριστιανού δεν χρειάζεται να αρνηθούν 
τον πολιτισμό τους και να υιοθετήσουν τον τρόπο 
ζωής εκείνων που τους έδωσαν την μαρτυρία. 

■ Ο Ιησούς Χριστός τόνισε με σαφήνεια το γεγονός 
ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να 
καθορίσει τη στιγμή της επιστροφής του. Όποιος 
αναζητεί, με οποιοδήποτε τρόπο να καθορίσει με 
ακρίβεια την ημέρα της επιστροφής του Χριστού, 
θα απογοητευτεί από τον Κύριο: δεν είναι 
αρμοδιότητα του αποστολικού αξιώματος να 
καθορίσει την ημερομηνία της επιστροφής του 
Χριστού, αλλά εναπόκειται σε αυτό να κρατήσει 
ζωντανή την ελπίδα για την επιστροφή του.  

■ Αντίθετα με κάθε προσδοκία, ο αριθμός των 
σφραγισμένων ψυχών σε όλο τον κόσμο, δεν έχει 
αυξηθεί θεαματικά: Η επιστροφή του Χριστού δεν 
εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας που ζουν στις 
διάφορες χώρες του πλανήτη μας. 
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Καθοδήγηση μέσα στο πνεύμα του 
Χριστού 

Είναι προφανές επίσης ότι η Εκκλησία έχει ανάγκη 
τις λειτουργίες που αφορούν τη διοίκηση και τη 
διαχείρισή της. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν να 
στελεχώσουν αυτές τις θέσεις χρειάζονται ειδικές 
ικανότητες και γνώσεις, κυρίως σε ότι αφορά την 
οργάνωση και τη διαχείριση. Ακόμη και αν οι 
αρμοδιότητες αυτές ανατίθενται σε αξιώματα, δεν 
έχουν, για του λόγου το αληθές, καμία σχέση με την 
υπηρεσιακή τους υπηρεσία και δύναμη. Είναι 
προφανές ότι ο Πρωταπόστολος και οι Απόστολοι 
Περιφερείας δεν ενεργούν με την εντολή και τη 
δύναμη του Ιησού Χριστού, όταν λαμβάνουν 
οργανωτικές ή οικονομικές αποφάσεις, αλλά σε 
κάθε περίπτωση, κάθε πρόσωπο που έχει αναλάβει 
μια θέση διαχείρισης, σε όποιο επίπεδο της 
Εκκλησίας και αν βρίσκεται, οφείλει να αποφασίζει 
και να ενεργεί μέσα στο πνεύμα του Χριστού. 

Ο Θεός προικοδοτεί την Εκκλησία με όλες τις 
απαραίτητες δωρεές, για την εκτέλεση όλων των 
υπηρεσιών που κρίνει απαραίτητες. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, τις χορηγεί σε άτομα. Συμβαίνει 
ωστόσο επίσης, οι δωρεές αυτές να μπορούν να 
αναπτυχθούν μόνο στο πλαίσιο της συλλογικότητας. 
Στη σύγχρονη εποχή, οι προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν είναι τόσο πολλές και περίπλοκες, 
που κανένας υπεύθυνος της Εκκλησίας δεν μπορεί 
να έχει την πολυτέλεια να αντέξει να κυβερνήσει ως 
απόλυτος μονάρχης! 

Οδηγίες που δεν εμπίπτουν στη 
διδασκαλία 

Επιστρέφουμε στον Απόστολο Παύλο. Υπηρετούσε 
σε διάφορες λειτουργίες στους κόλπους της Εκκλη-
σίας. Με την ιδιότητά του ως Απόστολος, κήρυττε 
το Ευαγγέλιο και έδινε μαρτυρία για τον Ιησού 
Χριστό. Καθοδηγούσε ωστόσο τις τοπικές Εκκλησί-
ες, για τις οποίες ήταν υπεύθυνος, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη του το περιβάλλον στο οποίο ζούσε. Αυτή η 
δυαδικότητα είναι πανταχού παρούσα στα γραπτά 
της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές περιλαμβάνουν 
δηλώσεις σχετικά με τη σωτηρία στον Ιησού Χριστό, 
που ήταν έγκυρες, επειδή ήταν βασισμένες στην 
υπηρεσιακή δύναμη και εξουσία του Αποστόλου.  

Ωστόσο, βρίσκουμε επίσης σε αυτά τα γραπτά, 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τη διεύθυνση 
των Εκκλησιών, οι οποίες δεν σχετίζονται με την  

 

πραγματική διδασκαλία. Προκύπτουν απευθείας από 
τις συνθήκες διαβίωσης που είναι συγκεκριμένες για 
εκείνη την εποχή και ισχύουν μόνο σε σχέση με 
αυτές. Αφορά κυρίως την υποχρέωση που επιβαλλό-
ταν στις γυναίκες της Κορίνθου να σωπαίνουν (Α’ 
Κορινθίους 14:34) και την απαγόρευση να διδά-
σκουν (Α’ Τιμόθεος 2:12)· στη Καισάρεια αντίθετα, 
είχαν το δικαίωμα να προφητεύουν (Πράξεις των 
Αποστόλων 21:9). Παραθέτουμε επίσης τους 
κανόνες σχετικά με το χτένισμα και τον τρόπο 
ντυσίματος (Α’ Τιμόθεος 2:9). 

Προετοιμασία για ποιμενική φροντίδα 

Καταλήγοντας, θα επιθυμούσα ακόμη να πω λίγα 
λόγια σχετικά με την προσφυγή στην Αγία Γραφή. 
Σε πολλά μέρη, είναι σύνηθες για τους πιστούς να 
ζητούν από το αξίωμα να ανοίγει την Αγία Γραφή 
«τυχαία», για να διαβάσει από εκεί και να σχολιάσει 
ένα απόσπασμα. Η παράδοση αυτή είναι καθόλα 
αξιοσέβαστη· ωστόσο, συνεπάγεται επίσης 
ορισμένους κινδύνους. 

Ξέρουμε ότι ταιριάζει πάντα να εξηγούμε ένα από-
σπασμα από την Αγία Γραφή, λαμβάνοντας υπόψη 
το πλαίσιό του. Αυτό όμως, είναι σχεδόν αδύνατο 
για ένα λόγο που επιλέγεται τυχαία και αυθόρμητα· 
υπάρχει επομένως ο κίνδυνος, να αποτελέσει το 
αντικείμενο μιας λανθασμένης ερμηνείας. Συμβαίνει 
επίσης οι πιστοί να θεωρούν τον λόγο που διαβάζει 
το αξίωμα ως μια προφητεία ή ως μια θεϊκή 
υπόσχεση και να αντλούν την βεβαιότητα ότι ο Θεός 
θα εισακούσει τις επιθυμίες τους και θα ενεργήσει 
με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Συχνά όμως, τέτοιες 
ελπίδες οδηγούν σε απογοήτευση. 

Ας συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι τα αξιώματα 
δεν έχουν ως αποστολή να αποκαλύπτουν το μέλλον 
στους πιστούς! Η αποστολή τους συνίσταται στο να 
αφήνουν το Άγιο Πνεύμα να τα οδηγεί, έτσι ώστε να 
ενισχύουν τους πιστούς στην πίστη και την 
εμπιστοσύνη τους στον Θεό. 

Δεν θα ήταν καλύτερο για το αξίωμα, να 
προετοιμάζει  την επίσκεψή του, ζητώντας από τον 
Θεό να του προτείνει ένα βιβλικό λόγο, που θα 
μπορούσε να του χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς 
και οδηγός σε θέματα ποιμαντικής φροντίδας;   

Είναι φυσικό να μπορεί να αποφύγει να καταφύγει 
σε ένα κήρυγμα και θα είναι προτιμότερο να 
μοιραστεί με τους πιστούς κάποιες σκέψεις σχετικές 
με τον λόγο αυτό. 

 

 

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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Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τις στέγες των σπιτιών τους, εξ 

αιτίας του τυφώνα. Τα σπίτια ανοικοδομήθηκαν χρησιμοποιών-

τας κυματοειδή λαμαρίνα, κόντρα πλακέ και καρφιά 

 

Επιβίωση με την 
βοήθεια του πλησίον 

Μια στέγη πάνω από το κεφάλι και κάτι για φαγητό – σε ορισμένες περιοχές του κόσμο, ο 

προσωπικός κατάλογος των επιθυμιών είναι πολύ σύντομος. Αφηγήσεις προσώπων που 

βοηθούν άλλους ανθρώπους να  επιβιώσουν, ενώ ταυτόχρονα τους κάνουν να 

χαμογελούν. 
 

Με κυματοειδή λαμαρίνα και καρφιά 

Στους δύο, ο ένας είναι πιο ισχυρός! Δύο Νεοαπο-
στολικές φιλανθρωπικές οργανώσεις εργάζονται μαζί 
για να μπορούν να παρέχουν μια εντατική υποστή-
ριξη, στους ανθρώπους που χτυπήθηκαν από τον 
τυφώνα Ούρσουλα. Το «Ταμείο αρωγής NACSEA» 
(Νοτιοανατολική Ασία) ενημέρωσε ότι ήθελε να 
συνεργαστεί με την «Humanaktiv» (Νεοαποστολική 
Εκκλησία την Νότιας Γερμανίας) σε αυτό το έργο. 

 Στο τέλος του Δεκεμβρίου, του 2019, ο τροπικός 
κυκλώνας, ο οποίος αργότερα μετατράπηκε σε 
τυφώνα κατηγορίας 2, προκάλεσε σημαντικές και 
εκτεταμένες καταστροφές στις Φιλιππίνες. Αποτέλε-
σμα, θρήνος για 50 νεκρούς, πολλές δεκάδες αγνο-
ούμενοι και υλικές ζημιές, περίπου 70 εκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ.  

Το «Ταμείο αρωγής NACSEA» προσέτρεξε να βοη-
θήσει τους ανθρώπους στην κατεστραμμένη περιοχή 
που βρίσκεται 350 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, 
Μανίλα. Οι συνεργάτες της φιλανθρωπικής οργάνω-
σης της Νοτιοανατολικής Ασίας Μαμπέλ Μπαγκτάς 

Και Ρεβέκκα Σιλβάνο, προσέφεραν κυματοειδείς λα-
μαρίνες, κόντρα πλακέ, ξύλο, καθώς και καρφιά σε 
πέντε διαφορετικές τοποθεσίες. Τα κατεστραμμένα 
σπίτια που βρίσκονται εδώ, έπρεπε να ξανακτιστούν. 
14 οικογένειες και συνολικά 80 πρόσωπα μπόρεσαν 
έτσι να λάβουν βοήθεια στο Μπουλαλακάο, 
Μπουνγκαμπόνγκ, Πιναμαλάγιαν, Μπαρσενάγκα 
και στο νησί Σεμιράρα.  

Σπορόφυτα και λιπάσματα 

«Όταν ένας αγρότης σπέρνει τους σπόρους, ελπίζει 
ότι θα εξασφαλίσει μια καλή συγκομιδή. Όταν οι 
καταιγίδες και οι πλημμύρες καταστρέφουν τους 
αγρούς και τα χωράφια, επηρεάζονται επίσης και τα 
φυτά και δεν υπάρχει πλέον ελπίδα για συγκομιδή· 
και η ύπαρξη απειλείται. Η άλλη πρόκληση αφορά 
την επισκευή των κατεστραμμένων σπιτιών», εξηγεί 
ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Πριν τον τυφώνα Ούρσουλα, ο πολύ πιο βίαιος 
τυφώνας Τισόυ είχε ήδη χτυπήσει τις Φιλιππίνες, στις 
αρχές  του  Δεκεμβρίου  του  2019,  καταστρέφοντας  
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πολλά αποθέματα. Όλα αυτά αποκαθίστανται τώρα 
στο Μπικόλ. Οι αγρότες στις περιοχές Μπασαγκάν, 
Μπαταγιάν στο Ταμπάκο/Αλμπάυ και Ταμπγκόν 
στην Γκόα/Καμαρίνες Συρ έλαβαν από τους 
οργανισμούς «Humanaktiv» και «Ταμείο Αρωγής 
NACSEA» φυτά και λιπάσματα για να μπορέσουν 
να καλλιεργήσουν τη γη τους. Έλαβαν επίσης 
οικοδομική ξυλεία, υλικά για στέγες και καρδιά για 
την κατασκευή καινούριων σπιτιών με καινούριες 
στέγες.  

Αναδάσωση και διανομή σπόρων 

«Εδώ και μερικές ημέρες, μιας πολύ μεγάλης 
κλίμακας επιδρομή ακρίδων διασχίζει την Ανατολική 
Αφρική. Η περίοδος των βροχών ευνόησε πολύ τον 
πολλαπλασιασμό τους. Σε διάστημα λίγων λεπτών, 
εντυπωσιακά σμήνη διασχίζουν την χώρα καταβρο-
χθίζοντας τα πάντα και μετατρέπουν τα χωράφια σε 
κενό τοπίο. Η θερμότητα τους προσφέρει επίσης 
ευνοϊκές συνθήκες επώασης, πράγμα που αυξάνει 
ακόμη περισσότερο την πανούκλα, δεν έχει γνωρίσει 
τέτοια έκταση, εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια», 
πληροφορεί η  «NAK-karitativ», η φιλανθρωπική 
οργάνωση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας στην 
Γερμανία. 

Από την αρχή αυτής της εβδομάδας, οι συνεργάτες 
ετοιμάζονται σε συνεργασία με άλλες φιλανθρωπικές 
οργανώσεις στην Ανατολική Αφρική, να θέσουν σε 
εφαρμογή τα μέτρα ενίσχυσης  «στις περιοχές που 
πλήττονται ισχυρά [από αυτές τις εισβολές] στα 
βόρεια της Κένυα». Θα διανεμηθούν εκεί, τρόφιμα 
και σπόροι, προτού ξεκινήσει η αναδάσωση. 
Προβλέπονται επίσης προγράμματα κατάρτισης για 
τους αγρότες, έτσι ώστε να μπορούν να 
συντονιστούν έργα μεγάλης κλίμακας. 

 

 

Εντυπωσιακά σμήνη από ακρίδες που προκαλούν δέος, 

καταβροχθίζοντας, εκκενώνουν τα χωράφια, σε μερικά μόλις λεπτά  

Το κέντρο υγείας στο Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ιατρική περίθαλψη είναι ανεπαρκής σε πολλές 
χώρες σε όλο τον κόσμο. Μερικές φορές η 
κατάσταση είναι τόσο άσχημη, που οι ασθενείς 
οφείλουν να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις για 
να βρουν ένα γιατρό. Σε αυτό το μικρό νησιωτικό 
κράτος της Αφρικής, η κατάσταση αυτή 
επικρατούσε μέχρι εδώ και δώδεκα χρόνια. Για 
την οδοντιατρική τους θεραπεία, οι κάτοικοι του 
νησιού, συχνά έπρεπε να πάρουν μια πτήση για 
να πάνε στην Πορτογαλία. Πριν δώδεκα χρόνια 
ωστόσο, η κατάσταση στο Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε άλλαξε, όταν χτίστηκε ένα κέντρο 
υγείας σε ένα οικόπεδο της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας στη Σαντάνα. Η κατασκευή που 
ενσωματώνει επίσης μια οδοντιατρική μονάδα, 
υποστηρίχτηκε από την «NAK-karitativ», την 
φιλανθρωπική οργάνωση της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας στην Γερμανία και από την τοπική 
Νεοαποστολική Εκκλησία. 

Προβλέφθηκε, από τον Φεβρουάριο του 2020, να 
προικοδοτηθεί η οδοντιατρική μονάδα με μια 
μονάδα ακτινογραφιών. Μια πενταμελής ομάδα 
από την Γερμανία ταξίδεψε μέχρι το Σάο Τομέ 
και Πρίνσιπε. Η ομάδα αυτή, αποτελούμενη από 
ένα ηλεκτρολόγο μηχανικό, δύο οδοντοτεχνίτες 
και οδοντίατρους, προσέφερε την βοήθειά της 
κατά την εγκατάσταση της νέας ψηφιακής 
μηχανής για ακτινογραφίες.  

Η συσκευή αυτή, είχε ήδη αποσταλεί από την 
Γερμανία και είχε φτάσει στο νησί δια θαλάσσης. 

«Για τον πληθυσμό του νησιού (περίπου 200 000 
κάτοικοι) και για τους ξένους τουρίστες, η μονάδα 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ενώ στο 
παρελθόν ήταν απαραίτητο να ταξιδέψουν 
αεροπορικώς στην Πορτογαλία για θεραπεία, 
τώρα πλέον, οι εξετάσεις και οι θεραπείες 
μπορούν να πραγματοποιούνται στο νησί». Η 
συσκευή αυτή, η οποία είναι «μοναδική στο είδος 
της στο νησί», στο μέλλον, δεν θα 
χρησιμοποιείται μόνο για την οδοντιατρική, αλλά 
«θα χρησιμοποιείται επίσης και ως διαγνωστικό 
για την Ωτορινολαρυγγολογία, ΩΡΛ.». 
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Στο εργαστήριο του τορναδόρου. Πως ο βοσκός σε 
ηρεμία Μίλλερ, χρησιμοποιεί τον χαλκό ως μέταλλο, 
για τα δισκοπότηρά του, τα οποία, στην αρχή της 
κατασκευής τους είναι κόκκινα 

 

 

Χειροτεχνίες για το 
τραπέζι του Κυρίου 

Ο βοσκός σε ηρεμία Κριστόφ Μίλλερ  έχει ένα τελείως ιδιαίτερο και ξεχωριστό βλέμμα, για 

την εορτή της Αγίας Κοινωνίας. Πράγματι, ένα μεγάλο μέρος από τα δισκοπότηρα που 

περιέχουν τις όστιες, προέρχονται από το εργοστάσιο, στο οποίο εργάζεται ως τορναδόρος. 
 

Όποιος εισέρχεται στο εργοστάσιο, στο Βούρζεν 
Wurzen (Σαξονία, Γερμανία) έχει μια μικρή ιδέα για 
την πολυπλοκότητα αυτής της εργασίας: μηχανή-
ματα, εργαλεία, μεταλλικά φύλλα και καλούπια. 
Μόνον άνθρωποι με μεγάλη φαντασία υποπτεύονται 
ότι μπορούν αυτά τα πράγματα να μετατραπούν σε 
δισκοπότηρα. Μετά από μερικές χειρονομίες του 
βοσκού Μίλλερ, όλα είναι διαφορετικά. 

Το εργοστάσιο που ανέλαβε από τον 
πατέρα του 

Όλα ξεκίνησαν το 1953, όταν ο Κουρτ Μίλλερ, ο 
πατέρας του, το ίδρυσε για λογαριασμό του. Το 
πρώτο εργοστάσιο ήταν ένας πρώην στάβλος, που 
δεν αντικαταστάθηκε, παρά μόνο το 1996, από ένα 
νέο κτίριο. Στην όλο και περισσότερο εθνικοποιημέ-
νη οικονομία της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας στην οποία υπήρχε μεγάλη έλλειψη 
υλικών, οι αυτοαπασχολούμενοι εργάτες δυσκολεύ-
ονταν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Οι Μίλλερ  

ωστόσο επιβλήθηκαν και είναι ακριβώς αυτή την 
εποχή που άρχισαν να κατασκευάζουν δισκοπότηρα 
για λογαριασμό της Εκκλησίας. Ο Κριστόφ Μίλλερ 
συνέχισε αυτή τη δραστηριότητα όταν ανέλαβε το 
εργοστάσιο από τον πατέρα του, το 1990. 

Όποιος έχει συμμετάσχει σε θείες λειτουργίες, σε 
διάφορες κοινότητες της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας, θα έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν 
δισκοπότηρα σε διάφορα σχήματα και με 
διαφορετικά υλικά. Ο Κριστόφ Μίλλερ ανέπτυξε το 
δικό του τυποποιημένο πρότυπο. 

Για να διαμορφωθούν σωστά τα δισκοπότηρα, το 
χαλύβδινο καλούπι και το φύλλο χαλκού στερεώ-
νονται σε ένα εξειδικευμένο τόρνο. Αυτός στρέφεται 
με μια ταχύτητα που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 
1400 στροφές το λεπτό. Το επόμενο βήμα θυμίζει 
αγγειοπλαστική. Με την βοήθεια του μηχανήματος, 
ο βοσκός Μίλλερ πιέζει το φύλλο χαλκού επάνω 
στην φόρμα του καλουπιού. 
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Ο βοσκός Μίλλερ κατά την διάρκεια της άσκησης της υπηρεσίας του, όρθιος 
στο βήμα (αριστερά) και στο δωμάτιο αξιωμάτων (Όρθιος,3ος από τα δεξιά) 
μαζί με τον Απόστολο Γιενς Κορμπιέν. 

 

 

 
Προτού ξεκινήσει το βήμα αυτό ωστόσο, κάνει την 
ίδια κίνηση, όπως όταν οδηγεί το αυτοκίνητό του: 
φοράει μια ζώνη ασφαλείας που τον συνδέει με το 
μηχάνημα. «την χρειάζομαι για την μετάδοση της 
ισχύος». Επειδή η βαθιά κοίλανση (η διαμόρφωση 
ενός επίπεδου μεταλλικού φύλλου σε κοίλο), είναι 
μια εργασία που απαιτεί πολλή δύναμη. Ο Κριστόφ 
Μίλλερ θα πρέπει να πιέσει και να την υποστηρίξει 
με όλο του το βάρος. 

Καθώς ο Κριστόφ Μίλλερ χρησιμοποιεί τον χαλκό 
ως μέταλλο για τα δισκοπότηρά του, αυτά, τη στιγμή 
της κατασκευής τους είναι κόκκινα. Για να μπορέ-
σουν να αποκτήσουν το ασημί τους χρώμα, είναι 
απαραίτητο να γαλβανιστούν. Για να το επιτύχει 
αυτό, τα βουτάει σε ένα λουτρό νικελίου. Το μόνο 
που λείπει τώρα, είναι ο σταυρός στην κορυφή. 

Τα λειτουργικά στοιχεία και οι 
τρούλλοι των εκκλησιών 

Η εταιρία Μίλλερ παραδίδει μέχρι 50 δισκοπότηρα 
τον χρόνο, στη Νεοαποστολική Εκκλησίας. Ωστόσο, 
δεν παραδίδει μόνο στην Γερμανία, αλλά επίσης και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι ακόμη και στην 
Αυστραλία.  

Η εταιρία Μίλλερ έχει ήδη παραδώσει δισκοπότηρα 
και σε άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Αυτά γενικά, 
είναι ειδικές κατασκευές, σύμφωνα με τα αιτήματα 
των πελατών, με ειδικά σχήματα και μέταλλα.  

Εκτός από δισκοπότηρα, ο Κριστόφ Μίλλερ κατά-
σκευάζει επίσης και άλλα δοχεία για ιεροτελεστίες, 
όπως για παράδειγμα κούπες για το βάπτισμα. Όμως 
η επιχείρηση δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μόνο με 
αυτές τις κατασκευές. Έτσι, τα βιβλία παραγγελιών 
γεμίζουν σε μεγάλο βαθμό με την κατασκευή 
διακοσμητικών στοιχείων για κτίρια: Τρούλλους εκ- 

 

κλησιών, καμπαναριά, ανεμοδείκτες, ή ακόμη 
διακοσμητικά στοιχεία για μεγαλοαστικά σπίτια. Η 
οικογένεια Μίλλερ έχει ήδη βραβευθεί με ένα 
σημαντικό και διάσημο ευρωπαϊκό βραβείο για όλα 
αυτά.  

Η σύζυγός του Ιωάννα εργάζεται μαζί του στην 
οικογενειακή επιχείρηση Μίλλερ. Διότι, εκτός από 
τις κατασκευές, υπάρχουν επίσης πολλά καθήκοντα 
για να εκπληρωθούν, στον τομέα της εκτίμησης, της 
λογιστικής και της αποστολής των αντικειμένων. 

Ο Τόμας Μίλλερ, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένει-
ας, έμαθε επίσης το επάγγελμα του τορναδόρου και 
έχει εξειδικευτεί στην αποκατάσταση αντικειμένων 
καθημερινής χρήσης όπως και αυτών που 
χρησιμοποιούνται για ιεροτελεστίες.  Διατηρεί και 
διαχειρίζεται το δικό του εργοστάσιο που βρίσκεται 
στον Μέλανα δρυμό, όπου ζει με την οικογένειά 
του. Πατέρας και γιος πάντως, συνεργάζονται πάντα 
στις μεγαλύτερες παραγγελίες. 

Ένα ιερό καθήκον 

Ως αδελφός υπηρεσίας, κράτησε επίσης πολλές 
φορές τα δισκοπότηρα στα χέρια του, στην εκκλησία 
τη στιγμή της διανομής της Αγίας Κοινωνίας. Το 
1990 έγινε καθοδηγητής της κοινότητας της 
Γκρίμμα. Μέχρι τη συνταξιοδότησή του από την 
Εκκλησία, το 2017, ήταν επίσης καθοδηγητής της 
κοινότητας όπου κατοικούσε, στο Βούρζεν.  

Από τη στιγμή που τέθηκε σε ηρεμία ο βοσκός 
Μίλλερ, δεν καθαγιάζει πλέον τις όστιες. Ωστόσο, η 
συνειδητοποίηση της στιγμής αυτής έχει παραμείνει. 
«Όταν προστίθενται στην όστια, το σώμα και το 
αίμα του Χριστού, είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. 
Για μένα, είναι, τελείως απλά όμορφο να 
κατασκευάζω το δοχείο που χρησιμοποιείται κατά 
την διάρκεια της Αγίας Κοινωνίας». 
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Πρωταπόστολος: Θάρρος και 
κουράγιο, η ζωή συνεχίζεται  

Μάρτιος 2020: Στην Γαλλία αποφασίστηκαν περιοριστικά μέτρα. Ο Πρωταπόστολος Ζαν 

Λυκ Σνάιντερ επίσης, είναι και αυτός περιορισμένος στο σπίτι του – και δεν μπορεί να 

εορτάσει και να τελέσει την Αγία Κοινωνία, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δεν χάνει ωστόσο το 

θάρρος του: « Ξέρω ότι ο Θεός είναι με τα παιδιά του, ακριβώς σε δύσκολες καταστάσεις». 

 
«Την κρίση αυτή, την έχω λάβει υπόψη μου πολύ 
στα σοβαρά», εκφράστηκε ο πρόεδρος της Εκκλησίας 
σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο επίσημο 
όργανο δημοσιεύσεων nak.org. «Δυστυχώς, ο 
αριθμός των θυμάτων θα αυξάνεται συνεχώς. 
Συμπάσχουμε στον πόνο των προσώπων που αφορά 
η κατάσταση αυτήν και προσευχόμαστε γι’ αυτά». 

Εξ αιτίας των μέτρων που έχουν επιβληθεί από τις 
αρχές, όφειλε να ακυρώσει πολλά από τα ταξίδια 
που ήταν ήδη προγραμματισμένα. «Τη στιγμή αυτή, 
κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση. 
Όπως όλος ο κόσμος, έτσι κι εγώ, οφείλω να 
υποκλιθώ στην κατάσταση αυτή». 

«Παραμείνετε στο σπίτι και προσπαθήστε να αξιο-
ποιήσετε στο έπακρο αυτή την κατάσταση», συμ-
βουλεύει ο Πρωταπόστολος, απευθυνόμενος στους 
αδελφούς  και τις αδελφές. Ευχαρίστησε όλους εκεί- 
νους που δεσμεύονται για τους άλλους και υποστη- 

ρίζουν το πλησίον τους. «Είναι πραγματικά όμορφο 
να βλέπουμε  τον αριθμό των ανθρώπων που είναι 
διατεθειμένοι να βοηθήσουν τον πλησίον τους, σε 
τέτοιες καταστάσεις».  

Αναγνωρίζουμε αυτό που είναι 
πραγματικά σημαντικό 

«Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί πιστοί που υποφέρουν 
επειδή στερούνται την Αγία Κοινωνία μέχρι το 
τέλος αυτής της πανδημίας», υπογράμμισε ο 
πρόεδρος της Εκκλησίας. «Μοιράζομαι τον πόνο 
τους». Δεν υπάρχει παρ’ όλα αυτά καμία δυνατό-
τητα να «υποκαταστήσουμε πλήρως την εορτή της 
Αγίας Κοινωνίας που τελείται στο εκκλησίασμα των 
πιστών», εξήγησε στη συνέντευξή του με τον 
εκπρόσωπο της Εκκλησίας Πίτερ Γιόχανινγκ. 

Σίγουρα αναφέρονται διαφορετικές προσεγγίσεις, 
όπως για παράδειγμα η αποστολή, εκ των προτέρων
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καθαγιασμένων οστιών ή αυτές να λαμβάνονται από 
αξιώματα στην θέση και αντί για τους πιστούς, όπως 
αυτό γίνεται κατά τις θείες λειτουργίες, υπέρ των 
εκλιπόντων. Παρ’ όλα αυτά: «Οφείλουμε να τρώμε 
το σώμα και να πίνουμε το αίμα του Χριστού, 
λαμβάνοντας με αξιοπρεπή τρόπο, την όστια που 
καθαγιάζει και διανέμει ένα ιερατικό αξίωμα, 
εντεταλμένο για το σκοπό αυτό», είπε αναφερόμε-
νος στο άρθρο 7 της δική μας ομολογίας πίστης. 

«Δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει μια τέτοια 
κατάσταση», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος. «Αλλά 
έχω την βεβαιότητα, ότι αυτή η περίοδος της 
πνευματικής πείνας θα συμβάλει στο να κατανοή-
σουμε όλο και περισσότερο τη σημασία που έχει για 
μας, ή θεία λειτουργία, το χειροτονημένο αξίωμα 
και η Αγία Κοινωνία».  

Έχουμε ως παράδειγμα τους 
αδελφούς και τις αδελφές μας 

«Τις ημέρες αυτές ακριβώς, μπορούμε να έχουμε ως 
παράδειγμα τους αδελφούς και τις αδελφές που 
έχουν ήδη βιώσει μεγάλες ταλαιπωρίες και πόνους», 
είπε θυμίζοντας τα θύματα ενός σεισμού στην 
Ινδονησία, που δεν μπόρεσαν να προστατευτούν 
από τον κίνδυνο, τους πρόσφυγες της Αφρικής που 
είναι αιχμάλωτοι εδώ και πολλά χρόνια, τα θύματα 
του πολέμου στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό 
που έχασαν τα πάντα από την μια ημέρα στην άλλη, 
ή ακόμη τους χριστιανούς της Δυτικής Αφρικής που 
θανατώθηκαν για τη συμμετοχή τους σε μια 
θρησκευτική υπηρεσία.  

Ο Πρωταπόστολος δεν επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει 
την κρίση του κορωναϊού, «ακριβώς το αντίθετο»: 
έχουμε ως παράδειγμα αυτούς τους αδελφούς και 
αδελφές: «Γιατί, παρά τις αντιξοότητες μπορούν να 
παραμένουν δυνατοί; Επειδή είναι βαθιά ριζωμένοι 
στον Ιησού Χριστό! Το μυστικό τους είναι η αγάπη 
που έχουν για τον Κύριο!» Το μάθημα που παίρνουν 
από αυτόν: «Πρώτα απ’ όλα τώρα, έχει να κάνει με 
τη διατήρηση της σχέσης μας με τον Ιησού Χριστό!» 

Εμμένουμε στην αγάπη για τον Θεό και 
την εμπιστοσύνη 

«Ακριβώς σε αυτούς τους καιρούς, εμπιστευόμαστε 
τον Θεό!», μας προτρέπει ο πρόεδρος της 
Εκκλησίας. «Εμπιστευόμαστε τον Θεό: Ξέρει πάντα 
να δίνει σε εκείνους που τον αγαπούν, αυτό που 
είναι απαραίτητο για τη σωτηρία τους!». Και: 
«Εμμένουμε στην αγάπη για τον Θεό. Ο Κύριος θα 
ξέρει πάντα να βοηθά με ένα ιδιαίτερο τρόπο, 
εκείνους που τον αγαπούν. Η θεϊκή υπόσχεση 
παραμένει: όλα τα πράγματα - ακόμη και η κρίση 
του Κορωναϊού - συνεργάζονται για το καλό αυτών 
που αγαπούν τον Θεό». 

«Κουράγιο, η ζωή συνεχίζεται!», είναι η έκφραση 
της ενθάρρυνσης από τον Πρωταπόστολό μας. 

 

Οι θείες λειτουργίες αντιστέκονται στην  

κρίση του κορωναϊού 

 
 
 
 
 

Εάν ο πιστός δεν μπορεί να πάει στην θεία 
λειτουργία, είναι η θεία λειτουργία, που έρχεται 
στον πιστό. Η Νεοαποστολική Εκκλησία φροντίζει 
έτσι τα μέλη της στην καρδιά της κρίσης του κορω-
ναϊού. Αλλά, οι δυνατότητες είναι πολύ διαφορετι-
κές από την μία άκρη του κόσμου στην άλλη.   

Τις περισσότερες φορές, πρόκειται για κρατικές 
απαγορευτικές διατάξεις σχετικά με μεγάλες 
συγκεντρώσεις, αλλά επίσης και εθελοντικά 
προληπτικά μέτρα. Και παντού, στόχος είναι η 
μείωσης της προσωπικής επαφής για την 
προστασία των ανθρώπων, έτσι ώστε να 
επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας που 
συνδέεται με τον κορωναϊό και να ανακουφιστεί η 
υπερφορτωμένη ιατρική περίθαλψη. 

Οι τέσσερεις γερμανικές εκκλησιαστικές περιφέρειες 
έχουν δημιουργήσει τα δικά τους κανάλια  YouTube 
για να επεκτείνουν έτσι τους διαθέσιμους πόρους 
για την μετάδοση των θείων λειτουργιών. Η Νότια 
Αμερική διαθέτει τη δική της πύλη ροής. Και η Νότια 
Αφρική μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιήσει το δικό 
της τηλεοπτικό κανάλι «NAC TV», το οποίο 
προσφέρει επίσης θείες λειτουργίες κάθε Τετάρτη. 

Η Βορειοαμερικανοί βρίσκονται σε πολύ καλή θέση 
σχετικά με το θέμα αυτό. Διαθέτουν ήδη μια μεγάλη 
εμπειρία στην μετάδοση θείων λειτουργιών. Έτσι, ο 
Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο 
εκπέμπουν και μεταδίδουν επί τούτου, αλλά διαθέ-
τουν και μια μεγάλη ποσότητα μαγνητοσκοπήσεων 
που είναι πάντα έτοιμες να μεταδοθούν κατά την 
διάρκεια όλης της εβδομάδας.  

Η Εκκλησιαστική Περιφέρεια της Λαϊκής Δημοκρατί-
ας του Νοτιοανατολικού Κογκό χρησιμοποιεί άλλα 
μέσα.  Και εδώ επίσης η Εκκλησίας διαθέτει το δικό 
της κανάλι YouTube· ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος 
από τους 1,8 εκατομμύρια κατοίκους δεν έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή δεν διαθέτουν την 
κατάλληλη πρόσβαση. Με κάθε σεβασμό στο 
πλαίσιο που δίνεται από τις νομικές οδηγίες, οι 
αδελφοί υπηρεσίας πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για 
να τελέσουν μια σύντομη αγρυπνία και να εορτάσουν 
σε αυτήν και την Αγία Κοινωνία. Επειδή οι 
κοινότητες είναι μεγάλες, θα έπρεπε να βρίσκονται 
κάθε μέρα της εβδομάδας και όλη μέρα στους 
δρόμους και όχι μόνο της Κυριακή, γράφει ο 
Απόστολος Περιφερείας Τσίτσι Τσισεκέντι. Έτσι, 
επανενεργοποίησε όλους τους αδελφούς 
υπηρεσίας που είναι σε ηρεμία για να 
υποστηρίζουν εκείνους που δραστηριοποιούνται. 
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Μία φορά τον χρόνο, συναθροί-

ζονται όλοι οι κατά χώρα υπεύθυνοι 

Απόστολοι και οι διοικητικοί συνερ-

γάτες της Νεοαποστολικής Εκκλη-

σίας  της Νοτιοανατολικής Ασίας,  

 

Η ενότητα κάνει τη δύναμη  
Εξ ορισμού, οι Χριστιανοί δεν είναι μοναχικοί μαχητές. Και τους βρίσκουμε τακτικά 

κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας – σε όλες τις Ηπείρους, σε χιλιάδες κοινότητες. 
 
 

 
Ετήσια συνεδρίαση της διεύθυνσης της 
Εκκλησίας στη Νοτιοανατολική Ασία 

Μία φορά τον χρόνο, όλοι οι κατά χώρα υπεύθυνοι 
Απόστολοι και οι διοικητικοί συνεργάτες της Νεοα-
ποστολικής Εκκλησίας  της Νοτιοανατολικής Ασίας 
για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους. Εφέτος 
συναντήθηκαν από τις 17 έως 19 Ιανουαρίου 2020 
στην Τζακάρτα (Ινδονησία). Στην ημερήσια διάταξη 
υπήρχαν συγκεκριμένα θέματα για την κάθε χώρα 
και διαβουλεύσεις σχετικά με πνευματικά θέματα, 
καθώς και ερωτήματα σχετικά με τον προγραμματι-
σμό και τη στρατηγική. 

Στο τέλος της συνάντησης, οι αδελφοί υπηρεσίας των 
δύο Περιφερειών της Ινδονησίας, της Τζακάρτα και 
Μπάντεν με τις συζύγους τους συναθροίστηκαν για 
μια θεία λειτουργία με τον Απόστολο Περιφερείας 
Έντι Ισνουγκρόχο, στο Ντεπόκ. Την ίδια ημέρα, οι 
Απόστολοι όλου του πεδίου δραστηριότητας του 
Αποστόλου Περιφερείας πήγαν στις κοινότητες της 
Τζακάρτα και του Μπάντεν, όπου τέλεσαν θείες 
λειτουργίες για τους αδελφούς και τις αδελφές. Ο 
Απόστολος Περιφερείας Ισνουγκρόχο τέλεσε την 
θεία λειτουργία στην κοινότητα του Μπογκόρ, όπου 
ο καθοδηγητής της κοινότητας, ο ιερέας Νταρυάντο 
και η σύζυγός του, έλαβαν την ευλογία με την 
ευκαιρία των αργυρών τους γάμων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι νέοι της Λιθουανίας ξαναβρέθηκαν μαζί, με την ευκαιρία μιας 
περιφερειακής θείας λειτουργίας για τη νεολαία, ή οποία στο 
μέλλον θα πραγματοποιείται πιο τακτικά.  

Εκατοντάδες χιλιόμετρα για τη 
συμμετοχή σε μια θεία λειτουργία 

Οι νέοι και οι νέες από τις λιθουανικές κοινότητες 
Σιλουτέ, Κλαϊπέντα, Κάουνας, Ινιαλίνα, Βιέβις και 
Βίλνιους, συναθροίστηκαν στα μέσα Ιανουαρίου του 
2020, για να ζήσουν από κοινού μια θεία λειτουργία 
στο Βίλνιους. Ο υπεύθυνος επίσκοπος βάσισε το 
κήρυγμά του στον λόγο από Α’ Κορινθίους 10:23: 
«Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν 
συμφέρουν· όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα 
δεν οικοδομούν». Οι τοπικές κοινότητες συχνά, δεν  
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Και οι εκπαιδευτές επίσης έχουν πράγματα να μάθουν. Στην 

Γκάνα, οι εκπαιδευτικοί της Εκκλησίας ακολουθούν τακτικά 

συνεχείς καταρτίσεις. 

 
 

Έχουν, παρά μόνο μικρές ομάδες νέων, οπότε αυτό 
το είδος εκδηλώσεων προκαλεί μεγάλη χαρά 
ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Στο μέλλον αυτές οι 
περιφερειακές θείες λειτουργίες για τη νεολαία, θα 
πραγματοποιούνται μια φορά τον μήνα.  

Κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς 

Στην πόλη Οζού (Γκάνα), ο επίσκοπος σε ηρεμία 
Αμπαντού, συνάθροισε τους παιδαγωγούς, γυναίκες 
και άνδρες του κυριακάτικου σχολείου. Όλοι αυτοί 
οι εκπαιδευτικοί που δεσμεύονται εθελοντικά στους 
κόλπους των κοινοτήτων τους, εργάζονται με την 
βοήθεια εκπαιδευτικού υλικού της στρατηγικής, που 
χρησιμοποιείται για την θρησκευτική εκπαίδευση. 
Θέματα της συνάθροισης αυτής ήταν παρουσιάσεις, 
παιχνίδια ρόλων, στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τις 
αποδόσεις στη διδασκαλία: το σεμινάριο 
περιλάμβανε τόσο την ενεργή συμμετοχή όλων των 
συμμετεχόντων, όσο και την προσπάθεια 
ενημέρωσης και μαθητείας των συμμετεχόντων 
μεταξύ τους. 

 

 

Η Σόνια Φερ απεβίωσε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπήρξε μια θαρραλέα, και στοργική γυναίκα που 
νοιαζόταν και φρόντιζε τους άλλους. Με αυτά τα 
λόγια, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ άρχισε 
τη νεκρώσιμη ακολουθία με την ευκαιρία του 
θανάτου της Σόνια Φερ. Πέθανε ειρηνικά, το 
απόγευμα της 23ης Ιανουαρίου 2020, στα 85 της 
χρόνια, ανακοίνωσε η πενθούσα οικογένεια. Η 
ταπεινοφροσύνη της κάτω από το ισχυρό χέρι του 
Θεού ήταν στο κέντρο της ομιλίας του 
Πρωταποστόλου κατά την διάρκεια αυτής της 
νεκρώσιμης ακολουθίας.  
Το αποτέλεσμα είναι, εκφράστηκε ο Πρόεδρος της 
Εκκλησίας, ότι ο Θεός « θα μας υψώσει εν καιρώ », 
όπως αυτό υποδηλώνεται στο βιβλικό απόσπασμα 
από την Α’ Πέτρου 5:6. Με ένα βλέμμα στο σύζυγό 
της, τον εκλιπόντα Πρωταπόστολο Ρίχαρντ Φερ, ο 
επικεφαλής της Εκκλησίας εκφράστηκε ως εξής: 
«Είναι δική μας πεποίθηση πίστης, ότι οι αδελφοί και 
οι αδελφές μας που πεθαίνουν στον Ιησού Χριστό, 
μπορούν να εισέρχονται στους τομείς των 
απελευθερωμένων και ότι θα μπορέσουν να 
συναντηθούν ξανά». Η Σόνια και ο Ρίχαρντ Φερ ήταν 
παντρεμένοι 53 χρόνια. 
Η Σόνια Φερ υπηρέτησε σύμφωνα με τη δική της 
κατανόηση της υπηρεσίας και ο Θεός την ευλόγησε 
σε αυτή την υπηρεσία, εξήγησε ο Πρωταπόστολος. 
«Δεν είναι το πρότυπο, ο τρόπος με τον οποίο 
υπηρέτησε, αλλά το κίνητρο: Ισχυρή στην πίστη και 
ενεργή στην αγάπη. Υπηρετούσε τον Θεό από 
πεποίθηση και αγάπη, ακόμη και αν αυτό ήταν 
οδυνηρό κάποιες φορές». 
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Ο Κύριος κάλεσε κοντά του τον Ευαγγελιστή σε ηρεμία της κοινότητας της 

Θεσσαλονίκης Νίκο Προδρομίδη (Klaus Amberg) 

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου σαν κεραυνός έπεσε η 
είδηση του ξαφνικού θανάτου του αδελφού μας 
Νίκου Προδρομίδη, ο οποίος έφυγε για την άλλη 
όχθη τη στιγμή της αγαπημένης του ασχολίας που 
ήταν το μπάνιο στην θάλασσα, αν και είμαστε ήδη 
στην αρχή του χειμώνα. 

Το ίδιο βράδυ, στην τηλεδιάσκεψη του Επισκόπου 
μας Αράμ Φεστζιάν με τους πιστούς της Κύπρου, 
της Τουρκίας, του Λιβάνου και της Ελλάδας, 
προσευχηθήκαμε ιδιαίτερα, ενώ ο επίσκοπός μας, 
σκιαγράφησε μέσα στο κήρυγμά του, την 
προσωπικότητα του εκλιπόντος, αναφέροντας 
σημαντικά στιγμιότυπα από τη ζωή του. Ο 
επίσκοπος Φεστζιάν, αναφερόμενος στον αδελφό 
μας που έφυγε, είπε:  

Σήμερα πληροφορηθήκαμε για τον θάνατο του 
ευαγγελιστή μας Κλάους Άμπεργκ. Όλα οι αγαπητοί 
μας από την Ελλάδα και την Κύπρο τον έχουν 
γνωρίσει πολύ καλά. Και τα αδέλφια υπηρεσίας θα 
πρέπει να τον γνώρισαν στην συνάντηση που 
είχαμε, στο Κάιρο, στην Αίγυπτο. Όταν 
πληροφορήθηκα τον θάνατό του, σκέφτηκα ένα 
λόγο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη 11:25: 

«Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή· αυτός που 
πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει» 

Παρόλο που πεθαίνουμε στη ζωή, θυμόμαστε τον 
Ευαγγελιστή μας Άμπεργκ ως ένα αφοσιωμένο 
υπηρέτη του Θεού. Όταν τον συνάντησα την πρώτη 
φορά, η εντύπωσή μου δεν ήταν και τόσο καλή. Τον 
έβλεπα να είναι κάπως σκληρός. Μετά άκουσα για  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την παιδική του ηλικία και όλα τα γεγονότα που είχε 
βιώσει ως παιδί.  Μπορεί να το έχω αναφέρει στο 
παρελθόν, αλλά θα το πω ξανά. Όπως γνωρίζετε τα 
χρόνια 1945-1949 στην Ελλάδα επικρατούσε με με- 

γάλη ένταση ο εμφύλιος πόλεμος. Και ο Κλάους την 
εποχή εκείνη ήταν 7-8 ετών. Και ο πατέρας του πυροβο-
λήθηκε μπροστά στα μάτια του, στο χωριό που ζούσαν, 
από κάποιον γνωστό που ήταν από το διπλανό χωριό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα μπορούσα να σας πω όλες τις λεπτομέρειες αλλά 
μένω μόνο στο ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως 
ένοιωθε αυτός και οι δικοί του για τον πατέρα του που 
σκοτώθηκε από ένα συγχωριανό του. Την εποχή εκείνη 
ο Κλάους δεν ήταν ακόμη Νεοαποστολικός χριστιανός. 
Και αμφιβάλλω και για την οικογένειά του, αν ήταν 
πιστή. Όταν μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε έμαθε 
περισσότερα και καλύτερα για την χριστιανική ζωή. Και 
ξέρετε ότι η συγχώρηση είναι κάτι πολύ σημαντικό και 
θεμελιώδες στην ζωή μας στην πίστη. Μέχρι να 
γνωριστούν με τον Ιησού Χριστό, το μόνο που 
σκεφτόταν η οικογένεια και το παιδί, ήταν η εκδίκηση 
γι’ αυτόν που σκότωσε τον πατέρα του. Και ο Κλάους 
κατάλαβε μετά ότι η σκέψη αυτή δεν ήταν καλή και δεν 
ταίριαζε με τη νοοτροπία του Ιησού Χριστού. Και μετά 
ήλθε στο μυαλό του μια μεγάλη σύγκρουση. Από την 
πλευρά του ο θυμός απέναντι στους ανθρώπους που 
σκότωσαν τον πατέρα του και από την άλλη η επιθυμία 
να εφαρμόσει και να εκτελέσει τη νοοτροπία και όλα 
όσα είχε μάθει για τον Χριστό. Και για πολλά χρόνια 
προσευχόταν προς τον Πατέρα και τον παρακαλούσε να 
του δώσει τη δύναμη να συγχωρήσει τους φονιάδες του 
πατέρα του. Ας βάλουμε στην θέση του τον εαυτό μας 
για να καταλάβουμε το πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αυτά 
τα δύο χωριά είχαν κοινό νεκροταφείο. Όταν λοιπόν 
πέθανε ο φονιάς του πατέρα του μετά από χρόνια τον 
έθαψαν και αυτόν στο ίδιο νεκροταφείο με τον πατέρα 
του Κλάους. Τελικά το θαύμα έγινε. Ο ευαγγελιστής μας 
Κλάους βρέθηκε τελικά σε θέση να ξεπεράσει τον θυμό 
και το μίσος του και να συγχωρήσει τον φονιά του 
πατέρα του. Ήταν πολύ συγκινημένος όταν μου εξήγησε 
ότι πήγε στο νεκροταφείο με δύο μπουκέτα λουλούδια 
ένα για τον τάφο του πατέρα του και ένα για τον τάφο 
εκείνου που τον σκότωσε. Και τελικά βρήκε την ειρήνη 
και την γαλήνη του Ιησού στην καρδιά του. 

 


