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Όλα είναι έτοιμα ! 
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Η αρχή της ανθρώπινης ζωής ! 
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                           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 : Bernhard Holdener 

■ Φωτογραφία αριστερά : Ν.Ε. Ελλάδας 
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Χριστός – το 
μέλλον μας ! 

 

 

Αγαπητοί μου αδελφοί, 

Το έτος 2020, που μόλις τελείωσε, σημαδεύτηκε από 
την πανδημία του κορωναϊού. Υπάρχει ένα πράγμα 
που αυτή η κρίση δεν μπόρεσε να μας αφαιρέσει: 
Την εμπιστοσύνη μας στον Θεό ! Παρέμεινε ο 
επουράνιος Πατέρας μας, που έχει όλες τις καλές 
προθέσεις για τα παιδιά του. 

Η πίστη αυτή θα πρέπει επίσης να καθορίζει και το 
μέλλον μας. Παρ’ όλο που αγνοούμε το τι μας 
επιφυλάσσει το έτος 2021, εισερχόμαστε σε αυτό με 
μια βεβαιότητα: Ο Ιησούς επιστρέφει σύντομα ! 
Αυτός είναι ο στόχος μας. Για τον λόγο αυτό, το 
σύνθημά μας για τον καινούριο χρόνο, θα είναι : 

Χριστός – το μέλλον μας ! 

Ο Χριστός είναι το μέλλον μας. Επειδή μας χορηγεί 
την εγγύηση. Σε αυτόν, βρίσκουμε την ενέργεια και 
τα απαραίτητα κίνητρα για να παραμένουμε και να 
επιμένουμε στο δρόμο της πίστης μας. Δεν αφήνουμε 
τις δυσκολίες της ζωής να μας αποθαρρύνουν, ούτε 
και τη συμπεριφορά των άλλων. Προχωράμε 
αποφασιστικά προς το στόχο μας. 

Ο Χριστός είναι το μέλλον μας. Επειδή είναι η 
σωτηρία μας και θέλει να μας οδηγήσει στην 
τελειότητα. Ο θάνατος και η Ανάστασή του 
αποτελούν την βάση. Ξέρει ότι μπορούμε να 
κατακτήσουμε τη νίκη και θέτει στη διάθεσή μας, 
όλα όσα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Η 
υπόσχεση του Κυρίου να οδηγήσει το Έργο του 
στην τελειότητα, είναι εγγυημένη. Παραμένοντας 
πιστοί σε αυτόν, μπορούμε να ελπίζουμε στην χάρη 
του. Και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η δόξα 
του θα κάνει όλες τις θλίψεις και τους πόνους μας, 
να εκλείψουν. 

Ο Χριστός είναι το μέλλον μας. Επειδή είναι η λύση 
για τον μέλλον μας. Αυτό εξαρτάται επίσης από εμάς, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
από τον τρόπο που ζούμε, που ενεργούμε, που 
πιστεύουμε. Για να ζούμε αιώνια κοντά στον Χριστό, 
αναζητούμε την κοινωνία μαζί του, ακόμη και από 
αυτή τη στιγμή. Το Ευαγγέλιό του είναι το θεμέλιο, 
επάνω στο οποίο οικοδομούμε τη ζωή μας ως 
ζευγάρι, ως οικογένεια και τη σχέση μας με τον 
πλησίον μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπο 
στο οποίο θέλουμε να μοιάζουμε.  

Για αυτό το καινούριο έτος, εύχομαι σε όλους σας, 
ειρηνικές σκέψεις και εμπειρίες. Είθε η ευλογία του 
Θεού να σας συνοδεύει και η ειρήνη του 
αναστημένου να είναι πάντα μαζί σας. 
Εμπιστευόμαστε πάντα τον Ιησού Χριστό· από 
αυτόν εξαρτάται το πνευματικό μας μέλλον. Επειδή 
εάν έχουμε σταθερά τα μάτια μας στραμμένα προς 
τον Ιησού Χριστό, θα επιτύχουμε να φτάσουμε στο 
στόχο μας.  

Σας απευθύνω τους πιο αδελφικούς χαιρετισμούς μου. 

 

Ζαν Λυκ Σνάιντερ 
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Λουκάς 14 : 16-17 

 
 

«Και εκείνος είπε σ' αυτόν: Κάποιος 

άνθρωπος έκανε ένα μεγάλο  

δείπνο και κάλεσε πολλούς·  

και έστειλε τον δούλο του κατά  

την ώρα τού δείπνου για να πει  

στους καλεσμένους: Έρχεστε,  

επειδή όλα είναι ήδη έτοιμα». 

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ευχαριστούμε 
τον επουράνιο Πατέρα μας, που μας επέτρεψε να 
ζήσουμε αυτή την πανηγυρική θεία λειτουργία, 
σήμερα, στο Σάο Πάολο. Συνειδητοποιώ ότι είναι μια 
ξεχωριστή ημέρα για εσάς, επειδή ο δικός σας Από-
στολος Περιφερείας θα συνταξιοδοτηθεί και ένας 
νέος Απόστολος Περιφερείας θα αναλάβει αυτή την 
εργασία. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πριν απ’ όλα όμως, 
σήμερα, ζούμε μια θεία λειτουργία. Δεν πρόκειται 
μόνο για την αλλαγή του Αποστόλου Περιφερείας, 
αλλά πρόκειται για εσένα, εσένα και τη σχέση σου 
με τον Θεό. Ο Θεός ενδιαφέρεται για εσένα, θέλει 
να σε ενισχύσει. Θέλει να σε παρηγορήσει. Θέλει να 
σε προετοιμάσει για την επιστροφή του Ιησού 
Χριστού. Αυτό είναι σήμερα το πιο σημαντικό. Ο 
Θεός σε αγαπά, έχει σχεδιάσει κάτι για εσένα: Όλα 
περιστρέφονται γύρω από εσένα και την ψυχή σου.

Σχεδόν 500 πιστοί συναθροίστηκαν στις 

4 Αυγούστου 2019 στο Country Hall του 

ξενοδοχείου Pullman στο Σάο Πάολο 

(Βραζιλία) για να ζήσουν την θεία 

λειτουργία του Πρωταποστόλου μας 

Όλα είναι 
έτοιμα 
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Επιθυμία του Θεού είναι να ενισχυθούν η σχέση και 
η κοινωνία μας, μαζί του. 

Σίγουρα, σε δεύτερο πλάνο, υπάρχει η αλλαγή του 
Αποστόλου Περιφερείας. Για να χρησιμοποιήσουμε 
μια μεταφορά: Κλείνουμε ένα κεφάλαιο στην 
ιστορία της Νεοαποστολικής Εκκλησίας στην 
Βραζιλία και ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Αλλά είναι 
πάντοτε το ίδιο βιβλίο. Μόνον ένα κεφάλαιο είναι 
καινούριο. Το ίδιο Έργο, η ίδια ιστορία, ο ίδιος 
Θεός, ο ίδιος στόχος και ο ίδιος δρόμος που μας 
επιτρέπει να τον κατακτήσουμε. Επομένως, καμία 
ανησυχία, τίποτα δεν θα αλλάξει: Συνεχίζουμε το 
δρόμο μας προς τον ουρανό. 

Η ημέρα αυτή μας δίνει επίσης την ευκαιρία να 
κοιτάξουμε πίσω μας και να ευχαριστήσουμε τον 
επουράνιο Πατέρα μας, για την ευλογία που μπορέ-
σαμε  να  ζήσουμε  κατά την  διάρκεια των ετών που 

Θεό. Στους κόλπους του Ιουδαϊσμού, ένα εορταστικό 
γεύμα ήταν η εικόνα της κοινωνίας του ανθρώπου με 
τον Θεό, για φαγητό και ποτό στην βασιλεία του 
Θεού.  

Ο Θεός εξέλεξε ως λαό του, τον λαό του Ισραήλ, για 
να είναι σε κοινωνία μαζί του και απέστειλε τον Υιό 
του, τον υπηρέτη του, για να πει στους ανθρώπους: 
«Έλα είναι όλα έτοιμα!» Ωστόσο δεν αποδέχθηκαν 
την πρόσκληση, δεν ακολούθησαν τον Ιησού. Γι’ 
αυτό, ο Θεός είπε: «Από τώρα και εμπρός, η σωτηρία 
προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο 
στον εκλεκτό λαό!» 

Σε ιστορικό πλαίσιο, αυτή είναι η έννοια της 
παραβολής. Περιλαμβάνει ωστόσο ένα μήνυμα και 
για εμάς, που είμαστε εκλεγμένοι επίσης. Ο Θεός 
μας εξέλεξε για να εισέλθουμε στην βασιλεία του ως 
πρώτοι καρποί. Είμαστε προσκαλεσμένοι, στον γάμο 
του Αρνίου (Αποκάλυψη 19:9). Αυτό είναι το μέλλον

πέρασαν. Δεν μπορώ να με-
τρήσω την ποσότητα αυτής 
της ευλογίας, δεν την γνω-
ρίζω σε όλη της την έκτασή. 
Ξέρω όμως, ότι όλα αυτά 
τα χρόνια, ο Θεός ευλόγησε 
αυτή την χώρα, εδώ όπου ο 
δικός σας Απόστολος Περι-
φερείας εργάστηκε και μπο-
ρέσατε να ζήσετε μεγάλα 
πράγματα, κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Δεν εί-
ναι πρέπον λοιπόν να ευχα-
ριστούμε τον Θεό, για όλη  

Όλα είναι έτοιμα, από 

τη στιγμή που ο 

Ιησούς υπερνίκησε 

την κόλαση και τον 

θάνατο και ανήλθε 

στον ουρανό 

μας. Τώρα ο Ιησούς μας 
λέει: «Ελάτε επειδή όλα 
είναι έτοιμα!» 

Θυμηθείτε τα λόγια του 
Ιησού προς τους μαθητές 
του, όταν τους είπε ότι σε 
λίγο θα τους εγκατέλειπε: 
«Και αφού πάω και σας 
ετοιμάσω τόπο, έρχομαι 
πάλι, και θα σας παραλάβω 
κοντά σε μένα, για να είστε 
κι εσείς, όπου είμαι εγώ» 
(Ιωάννης 14:3).  

αυτή την ευλογία; 

Ερχόμαστε τώρα στον λόγο μας από την Αγία Γραφή. 
Προέρχεται από μια παραβολή του Ιησού. Ένας 
άνθρωπος προετοίμασε ένα μεγάλο γεύμα – 
σύμφωνα με την περιγραφή από το Ευαγγέλιο του 
Ματθαίου, πρόκειται για ένα γαμήλιο γεύμα – και 
με την ευκαιρία αυτή προσκάλεσε πολλούς 
ανθρώπους. Απέστειλε τον υπηρέτη του, για να τους 
ενημερώσει: «Μπορείτε να έλθετε, όλα είναι 
έτοιμα!». Αλλά δεν ήλθε κανένας. 

Είπε ο πρώτος: «Αγόρασα ένα χωράφι και είμαι 
υποχρεωμένος να πάω να το δω· συγχώρησέ με, σε 
παρακαλώ!». Ένας άλλος είπε: «Αγόρασα πέντε 
ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω· 
συγχώρησέ με, σε παρακαλώ!». Ο επόμενος είπε: 
«Μόλις παντρεύτηκα, γι’ αυτό δεν μπορώ να έλθω». 

Τότε ο οικοδεσπότης είπε στον υπηρέτη του: «Πή-
γαινε γρήγορα στις πλατείες και τους δρόμους της 
πόλης και φέρε εδώ, τους φτωχούς, τους ανάπηρους, 
τους τυφλούς και τους κουτσούς». Αργότερα είπε 
πάλι: «Πήγαινε στα μονοπάτια, κατά μήκος των 
φρακτών και όσους βρεις, ανάγκασέ τους να έλθουν, 
για να γεμίσει το σπίτι μου», (Λουκάς 14:18-23). 

Το γεύμα αυτό είναι μια εικόνα της κοινωνίας με τον 

Με τα λόγια αυτά, ανακοίνωνε την θυσία του, έφυγε 
και άφησε τη ζωή του. Την θυσίασε και νίκησε την 
κόλαση και τον θάνατο. Έτσι ετοίμασε μια θέση για 
εμάς. Η νίκη του είναι οριστική και τέλεια. Από τη 
στιγμή που ο Ιησούς νίκησε την κόλαση και το 
θάνατο και ανήλθε στον ουρανό, όλα είναι έτοιμα 
εκεί, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο. Επομένως, 
κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί, αν ο Ιησούς έχει 
ήδη προετοιμάσει την θέση. Όλα έχουν γίνει, όλα 
είναι έτοιμα· τίποτα δεν χρειάζεται πλέον να γίνει 
στον ουρανό, για την επιστροφή του Χριστού. Όλα 
εκεί είναι πλέον έτοιμα.  

Εδώ στη γη, όλα είναι επίσης έτοιμα. Επειδή ο 
Ιησούς απέστειλε το Άγιο Πνεύμα, απέστειλε τους 
Αποστόλους και, χάρη στη δραστηριότητα του 
Αγίου Πνεύματος και την εργασία του αποστολικού 
αξιώματος, είναι όλα έτοιμα. Όλα όσα έχουμε ανάγκη 
για να γίνουμε μέρος της Νυμφίας του Χριστού και 
να εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού, μας έχουν 
δοθεί, εδώ στη γη, από το αποστολικό αξίωμα: Η 
αναγέννηση με νερό και Πνεύμα, ο λόγος του Θεού, 
η συγχώρηση των αμαρτιών και η Αγία Κοινωνία– 
όλα είναι διαθέσιμα και προσφέρονται σε όλους. 

Όπως λέει η παραβολή, οι «φτωχοί, οι σακάτηδες, οι 
χωλοί και οι τυφλοί» (Λουκάς 14:21), όλοι, ανεξάρ- 
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τητα από την κατάστασή τους, είτε είναι φτωχοί, 
είτε πλούσιοι, μπορούν να λάβουν αυτά που είναι 
απαραίτητα για να εισέλθουν στην βασιλεία του 
Θεού. Χάρη στο αποστολικό αξίωμα, μπορούν να 
λάβουν τα μυστήρια, να γευθούν τον λόγο και την 
χάρη και να λάβουν την κατάσταση των πρώτων 
καρπών. Ο λόγος προσαρμόζεται στην εποχή μας: 
όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή του Χριστού, 
στον ουρανό και στη γη, για τον καθένα μας, όποια 
και αν είναι η κατάστασή του.  

Ξέρω ότι στην Αποκάλυψη υπάρχει ένας λόγος που 
λέει: «Και είδα έναν άλλον άγγελο που ανέβηκε από 
την ανατολή τού ήλιου, έχοντας τη σφραγίδα τού 
ζωντανού Θεού· και έκραξε με δυνατή φωνή προς 
τους αγγέλους, στους οποίους δόθηκε να βλάψουν 
τη γη και τη θάλασσα, 3 λέγοντας: Μη βλάψετε τη 
γη ούτε τη θάλασσα ούτε τα δέντρα, μέχρις ότου 
σφραγίσουμε τους δούλους τού Θεού μας επάνω στα 
μέτωπά τους» (Αποκάλυψη 7:2-3). Οφείλουμε να 
είμαστε προσεκτικοί με την ερμηνεία αυτού του 
λόγου, επειδή ο Θεός δεν εξαρτάται από τους 
ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε: Ο Θεός πρέπει 
να περιμένει μέχρι να συναθροιστούν όλοι εκείνοι 
που χρειάζεται για να εργαστούν στην βασιλεία της 
ειρήνης. Μέχρι να επιτευχθεί ο αριθμός αυτός, ο 
Κύριος δεν μπορεί να επιστρέψει. Οφείλει να 
περιμένει μέχρι να σφραγιστεί και η τελευταία ψυχή 
και να είναι έτοιμη. Αυτό δεν μπορεί να είναι 
δυνατό, επειδή θα σήμαινε ότι ο Θεός εξαρτάται από 
τους  ανθρώπους:  όλα  είναι έτοιμα, αλλά ο Θεός θα  

πρέπει να περιμένει μέχρι να είμαστε έτοιμοι … ; 

Ο Θεός δεν εξαρτάται από τους ανθρώπους. Ο 
Κύριος θα μπορούσε να έχει έλθει πριν από 20 
χρόνια, για να πάρει μαζί του όλους τους ανθρώπους 
που θα ήταν έτοιμοι γι’ αυτόν, τη στιγμή εκείνη και 
θα είχε ολοκληρώσει τέλεια το σχέδιό του. 
Οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. 

Ακόμη μια φορά: Ο Θεός δεν εξαρτάται από τους 
ανθρώπους! Ο Κύριος θα μπορούσε να είχε 
επιστρέψει πριν από 20 χρόνια, θα μπορούσε ακόμη 
και να είχε έρθει πριν από 100 χρόνια για να πάρει 
εκείνους που θα ήταν έτοιμοι τότε και το σχέδιό του 
θα είχε ολοκληρωθεί τέλεια. Για αυτόν, όλα έχουν 
τελειώσει, όλα είναι έτοιμα. Δεν είναι αλήθεια ότι 
δεν έχει στείλει ακόμη τον Υιό του, επειδή πρέπει να 
περιμένει, είναι η έκφραση της αγάπης και της 
χάρης του. Μας δίνει ακόμα μια ευκαιρία να 
προετοιμαστούμε. 

Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή –  
όλα είναι έτοιμα. 

Το νόημα της εικόνας αυτής, με τους υπηρέτες να 
σφραγίζονται, είναι ότι οφείλουμε να κάνουμε την 
εργασία μας, όσο ακόμη βρισκόμαστε εδώ. Έτσι 
αντιλαμβανόμαστε αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς μπορεί 
να έλθει ανά πάσα στιγμή. Ο Θεός δεν εξαρτάται 
από τους ανθρώπους. Ωστόσο, μέσα στην αγάπη και 
την χάρη του, μια δίνει μια ακόμη ευκαιρία για να 
προετοιμαστούμε, για την επιστροφή του Χριστού. 
Και θέλει, μέχρι την επιστροφή του, να συνεχίσουμε  
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Ο Απόστολος Περιφερείας Ράινερ Στορκ  

(Δυτική Γερμανία) 
Ο Απόστολος Περιφερείας  

Ραούλ Μόντες ντε Όκα 
Ο Απόστολος Περιφερείας 

Ενρίκε Μίνιο 

 

 
να αναζητούμε ψυχές που θα μπορούσαν να λάβουν 
την Αγία Σφράγιση. Έτσι, καταλαβαίνουμε λίγο 
καλύτερα τα λόγια: «Έλα, επειδή όλα είναι ήδη 
έτοιμα!» – Έλα! Ο Ιησούς δεν σε περιμένει! Δεν 
εξαρτάται από εσένα. Αλλά σε αγαπά. Έλα τώρα!  

απαραίτητο για να μπορούμε να εισέλθουμε στην 
βασιλεία του Θεού. Για τον λόγο αυτό «Έλα!» 
σημαίνει επίσης: Ακολούθα τον Ιησού και σκέψου 
όπως αυτός, μίλα όπως αυτός, δράσε όπως αυτό. 

Αυτό σημαίνει «Έλα» για εμάς. 

Μην είσαι τόσο ανόητος, 
όσο οι καλεσμένοι της 
παραβολής! 

Για εμάς, προτεραιότητά 
μας θα έπρεπε να είναι, το 
να είμαστε έτοιμοι για την 
επιστροφή του Χριστού, 
δεν υπάρχει τίποτα πιο ση-
μαντικό για εμάς. Μπορεί 
να γίνει, οποιαδήποτε μέρα, 
οποιαδήποτε   στιγμή.   Για 

 

Αυτό που μας λείπει 
ακόμη σήμερα, μπορούμε 
να το λάβουμε διαμέσου 

του αποστολικού 
αξιώματος 

Είμαστε προσκαλεσμένοι 
στην αιώνια κοινωνία με 
τον Θεό, στην βασιλεία 
του. Εκεί – επάνω στον 
ουρανό, όλα είναι έτοιμα, 
ο Ιησούς μπορεί να έλθει 
οποιαδήποτε στιγμή.  

Μέσα στη αγάπη και την 
χάρη του, ο Θεός μας δίνει 
μια ακόμη ευκαιρία. Αυτό 
που  μας λείπει  ακόμη σή- 

μια ακόμη φορά: Όλα είναι  έτοιμα, μπορείς να τα 
έχεις, είναι προσβάσιμα για εσένα. Ανεξάρτητα από 
την προσωπική σου κατάσταση, μπορείς σήμερα να 
λάβεις, όλα όσα έχεις ανάγκη για να είσαι έτοιμος, 
για τον ερχομό του Κυρίου: Τον λόγο, την χάρη, τα 
μυστήρια. Έλα και πάρε! 

Ωστόσο, «Έλα!» δεν σημαίνει μόνο: Έλα στην θεία 
λειτουργία, άκουσε τον λόγο, λάβε την άφεση των 
αμαρτιών, λάβε την Αγία Κοινωνία. «Έλα!» 
σημαίνει: Ακολούθα τον Ιησού. 

Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, η παραβολή συμπλη-
ρώνεται με την αφήγηση σχετικά με το γαμήλιο 
ένδυμα (Ματθαίος 22:11-14). Το ένδυμα αυτό είναι 

 

 

μερα, μπορούμε να το λάβουμε διαμέσου του 
αποστολικού αξιώματος και της δραστηριότητας του 
Αγίου Πνεύματος. 

Ο λόγος ωστόσο, έχει ακόμη ένα επίπεδο σημασίας. 
Το γεύμα είναι μια εικόνα της κοινωνίας με τον Θεό, 
όχι μόνο της επερχόμενης κοινωνίας, αλλά επίσης 
και της κοινωνίας που μπορούμε να έχουμε, ήδη από 
τώρα.   

Ο Ιησούς ήταν σε κοινωνία με τους μαθητές του, 
εδώ στη γη, κατά τη διάρκεια του κοινού γεύματος 
που μοιράστηκε μαζί τους. Ο Ιησούς ήθελε επίσης 
να είναι σε κοινωνία μαζί μας, τώρα, εδώ στη γη. 
Και οι λόγοι του ισχύουν ξανά: «Ελάτε, επειδή όλα 
είναι ήδη έτοιμα!». 
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Ο Ιησούς διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμο το κάθε τι 
που μας επιτρέπει να είμαστε σε κοινωνία μαζί του 
σήμερα. Ό,τι και να περνάμε – ταλαιπωρίες, βάσα-
να, πειρασμούς, φόβους –, τίποτα δεν είναι πάνω 
από τις δυνάμεις μας, όπως λέει ο Παύλος: «Είναι 
πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να 
πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας» (Α’ 
Κορινθίους 10:13). Θα διασφαλίζει πάντα ότι θα 
έχουμε τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε, για να 
διαχειριζόμαστε κάθε κατάσταση και ότι θα 
παραμένουμε σε επαφή μαζί του. Ωστόσο, πρέπει να 
αναγνωρίζουμε την βοήθειά του και είναι αυτό που 
κάποιες φορές αποτελεί πρόβλημα. 

Υπάρχει μια ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη, ο 
Αβραάμ είχε ένα παιδί, με την Άγαρ, την υπηρέτρια 
της γυναίκας του Σάρας, τον πρώτο του γιο Ισμαήλ. 
Όταν η Σάρα γέννησε τον Ισαάκ, η Άγαρ έφυγε με 
τον γιο της Ισμαήλ. Η Άγαρ χάθηκε μέσα στην 
έρημο και κάποια στιγμή, το νερό είχε εξαντλήθηκε. 
Ήξερε ότι χωρίς νερό, αυτή και το παιδί της θα 
πέθαιναν στην έρημο, τοποθέτησε τον Ισμαήλ κάτω 
από ένα θάμνο και κάθισε απέναντί του κλαίγοντας. 
Τότε ο Θεός της έστειλε ένα άγγελο, που της άνοιξε 
τα μάτια και ανακάλυψε μια πηγή νερού.  Ήταν ήδη 
εκεί, αλλά δεν την είχε δει. Η πηγή ήταν απλά μια 
τρύπα στην άμμο, που δεν είχε δει. Ίσως να είχε 
αναζητήσει κάτι άλλο επίσης, δεν το ξέρω. Το 
γεγονός ήταν ότι τώρα η Άγαρ και ο γιος της είχαν 
νερό κατά συνέπεια είχαν σωθεί. 

Και εμείς επίσης κάποιες φορές βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις. Αναζητούμε 
την βοήθεια του Θεού και δεν την βλέπουμε, ίσως δεν 

την αναγνωρίζουμε. Έχουμε τις δικές μας αντιλήψεις 
για το τι θα έπρεπε να κάνει ο Θεός. Το πιο σημαντι-
κό όμως για τον Θεό, είναι να μας χορηγεί την 
κοινωνία μαζί του. Είναι μια προτεραιότητα γι’ 
αυτόν. Είναι αυτή η κοινωνία που θέλει να 
διατηρήσει. Θέλει να παραμένουμε σε επαφή μαζί 
του. Αυτός είναι ο λόγος της βοήθειάς του. Θέλει να 
μας βοηθήσει να είμαστε σε κοινωνία μαζί του, σε 
όλες τις περιστάσεις. Ωστόσο, δεν βλέπουμε την 
βοήθειά του, επειδή περιμένουμε κάτι άλλο. 
Εμπιστευόμαστε τον Θεό! Φροντίζει έτσι ώστε να 
έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να παραμένουμε σε 
επαφή μαζί του: διαμέσου του λόγου, των μυστηρίων, 
των αδελφών υπηρεσίας, με τους αδελφούς και τις 
αδελφές μας. Ο Θεός διασφαλίζει ότι όλοι θα 
λαμβάνουν αυτά που είναι απαραίτητα για να 
διατηρήσουν την πίστη τους. 

Αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγεί, να 
μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να διακρίνουμε την 
βοήθειά του. Όλα είναι έτοιμα για τη σωτηρία μας.  

Για να μπορούμε να λαμβάνουμε βοήθεια, 
οφείλουμε να πληρούμε ένα αριθμό από 
απαραίτητες προϋποθέσεις. Να μια ακόμη ιστορία 
της αρχαίας εποχής, σχετικά με το θέμα αυτό. 
Θυμάστε τον Μωυσή και τον λαό του Ισραήλ; Και 
αυτοί επίσης ήταν στην έρημο και δεν είχαν πλέον 
νερό: «Θα πεθάνουμε από τη δίψα» (Έξοδος 17:3). 
Ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να χτυπήσει τον βράχο 
με το ραβδί του, για να αναβλύσει νερό.   

Ο Μωυσής χτύπησε τον βράχο με το ραβδί του και 
το νερό ανάβλυσε – τόσο πολύ που όλοι μπόρεσαν 
να πιούν. Σκέφτομαι ότι είναι προφανές: το νερό
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Ο Κύριος μπορεί να επιστρέψει ανά 
πάσα στιγμή. Διαμέσου του 
αποστολικού αξιώματος, το Άγιο 
Πνεύμα μας δίνει τις απαραίτητες 
δωρεές για τη σωτηρία μας. Ο Θεός 
διασφαλίζει ότι θα μπορούμε να 
παραμένουμε πιστοί σε αυτόν, σε όλες 
τις περιστάσεις. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 
 

Επάνω:  Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ δίνει την εντολή στον 

Απόστολο Περιφερείας Μίνιο να αναλάβει την ευθύνη του νέου 

πεδίου δραστηριότητας του Αποστόλου Περιφερείας της Νότιας 

Αμερικής. Δεξιά: Ο Πρωταπόστολος Σνάιντερ θέτει σε ηρεμία 

τον Απόστολο Περιφερείας Μόντες ντε Όκα. 

 

υπήρχε ήδη από πριν, αλλά ο Μωυσής έπρεπε να 
υπακούσει για να μπορέσει ο λαός να λάβει βοήθεια. 
Δόθηκε η βοήθεια μόλις ο Μωυσής έκανε το θέλημα 
του Θεού. Για να βιώσουμε την εμπειρία της 
βοήθειας του Θεού, οφείλουμε να τον υπακούμε. 
Όχι με την έννοια της τάξης και της υπακοής σε 
αυτή την τάξη, ούτε από φόβο για τιμωρία. Σε ότι 
αφορά την υπακοή, πρόκειται για τη σχέση με τον 
Θεό. Υπακούμε στον Θεό και εκπληρώνουμε το 
θέλημά του, επειδή θέλουμε να είμαστε σε κοινωνία 
μαζί του. Υπακοή σημαίνει να είμαστε σύμφωνοι με 
το θέλημα του Θεού: Οι σκέψεις του είναι σκέψεις 
μου και θα κάνω δικό μου, το δικό του θέλημα.  

Όλοι εκείνοι που είναι σταθερά αποφασισμένοι να 
είναι έτσι ενωμένοι με τον Θεό, θα βιώσουν την 
εμπειρία της βοήθειάς του και θα λάβουν τα πάντα 
από αυτόν, για να διατηρήσουν την πίστη τους. 
Αυτό εξαρτάται από τη δική μας αποφασιστικότητα 
να είμαστε ένα με τον Θεό. 

Όλα όσα χρειάζεσαι είναι έτοιμα, όλα είναι διαθέσι-
μα. Η χάρη του Θεού είναι έτοιμη για όλους. Δεν 
υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να μας συγχωρήσει ο 
Θεός. Όλα είναι έτοιμα, αλλά οφείλουμε να 
έλθουμε. Οφείλουμε να διερευνήσουμε τον εαυτό 
μας κα να παραδεχθούμε τα λάθη  που έχουμε 
διαπράξει. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. 

Όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίζου-
με τα λάθη μας: Ναι, αυτό δεν είναι σωστό. 
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι θα μπορούσαμε 
να πράξουμε διαφορετικά: Κανείς δεν με ανάγκασε 
να διαπράξω αυτό το αμάρτημα, ήταν επιλογή μου, 
μια κακή επιλογή.  

 

Ερχόμαστε μετανοιωμένοι κοντά στον Ιησού, 
δείχνουμε μεταμέλεια και λαμβάνουμε την χάρη. Η 
χάρη είναι έτοιμη για όλους. Έλα! Έλα με μια 
μετανοιωμένη καρδιά, μεταμελημένη, ειλικρινή και 
θα λάβεις την χάρη.  

 Βλέπετε, το μήνυμα είναι πολύ απλό. Ο Θεός 
διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμα, όλα όσα είναι 
απαραίτητα για να εισέλθουμε στην βασιλεία του. 
Φροντίζει ότι θα λάβουμε όλα όσα είναι απαραίτητα 
για να παραμείνουμε, ήδη από σήμερα, σε κοινωνία 
μαζί του. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να 
έλθουμε και να πάρουμε όλα όσα έχει προετοιμάσει 
ο Θεός για εμάς.  Εκείνος που φιλοδοξεί να εισέλθει 
στην βασιλεία του Θεού, θα το πράξει. Είναι μια 
θεϊκή υπόσχεση. «Ελάτε, επειδή όλα είναι ήδη 
έτοιμα!» 
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Η ελευθερία σε πέντε 
διαστάσεις 

 

Η αγάπη, η επιστροφή στο σπίτι, η κληρονομιά, η υπευθυνότητα, η κυριαρχία: Αυτές είναι 
οι πέντε ελευθερίες που ο Χριστός θέτει στη διάθεσή μας. Στο Νζαγκί (Αγκόλα), στις  11 
Ιανουαρίου, ο Πρωταπόστολος παρουσίασε το κλειδί γι’ αυτό, που είναι: Να είσαι παιδί.  

 

 

Το βάπτισμα του Πνεύματος απελευθέρωσε τους 
πιστούς από το ζυγό του Μωσαϊκού νόμου, εξήγησε 
ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, καθιστώντας 
τους παιδιά του Θεού. Κατά συνέπεια, μπορούν να 
απευθύνονται προς τον Θεό, με τον ίδιο τρόπο που 
το έκανε ο Ιησούς, αποκαλώντας τον «Αββά», 
δηλαδή «Πατέρα». Και αυτό καθιστά τους 
ανθρώπους ελεύθερους, από πολλές απόψεις. 

Η αγάπη προτιμότερη από τον φόβο 

«Ο λαός του Ισραήλ δεν είχε άλλη επιλογή, όφειλε 
να υπακούει». Όσο ήταν υπάκουος, όλα πήγαιναν 
καλά. Και αν δεν υπάκουε, αντιμετώπιζε την απειλή 
των κυρώσεων, εξήγησε ο πρόεδρος της Εκκλησίας, 
θυμίζοντας τις αφηγήσεις από την Αγία Γραφή, που 
είναι σχετικές με το ορειχάλκινο φίδι και την ομάδα 
του Κορέ.  

Ο Ιησούς αντίθετα, εκπλήρωνε το θέλημα του Θεού,  

 

 

 

 
«επειδή αγαπούσε τον Θεό και ήθελε να είναι σε 
κοινωνία μαζί του». Με τον ίδιο τρόπο, «δεν 
υπακούμε σαν σκλάβοι, ώστε να μην τιμωρηθούμε, 
αλλά του είμαστε υπάκουοι από αγάπη, επειδή ο 
Θεός είναι ο Πατέρας μας, τον αγαπάμε και θέλουμε 
να είμαστε σε κοινωνία μαζί του».  

Προτιμότερη από την φυγή, είναι η 
επιστροφή στο σπίτι 

Όταν ο Αδάμ διέπραξε την πρώτη αμαρτία, στον 
παράδεισο, κρύφτηκε. Και όταν ο Ιωνάς ενήργησε 
ενάντια στο θέλημα του Θεού, προσπάθησε να 
διαφύγει.   

Με την παραβολή του ασώτου υιού, ωστόσο, ο 
Ιησούς κατέδειξε: «Μη διστάζεις να επιστρέψεις 
στον Θεό. Ζήτησε την χάρη και τη συγχώρησή του». 
Επιστροφή στον Θεό σημαίνει: «Αναγνωρίζω ότι 
διέπραξα λάθος και επιθυμώ να αλλάξω»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μια θερμή υποδοχή για τον 

Πρωταπόστολο και τους Αποστόλους 
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Ρωμαίους 8 : 15 : 

« Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα 
δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά 
λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο 
κράζουμε: Αββά ! Πατέρα ! » 

 
Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό που μας έκανε 

παιδιά του, κληρονόμους της δόξας του. 

Εμπιστευόμαστε την αγάπη του και την χάρη του. 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, εκπληρώνουμε το 

θέλημά του.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 
Περισσότεροι από 3300 πιστοί, από τους οποίους πάνω από 1000 παιδιά, 

συναθροίστηκαν στο γήπεδο τένις, Αγκόλα Τέρρα Νόβα στο Νζαγκί 
 

 
Η κληρονομιά προτιμότερη από τη 
δουλεία 

«Δεν είμαστε σκλάβοι του Θεού. Μας έκανε παιδιά 
του», υπογράμμισε ο Πρωταπόστολος. «Και αν τον 
υπηρετούμε, είναι από ευγνωμοσύνη». Επειδή: 
«Μας κατέστησε τόσο πλούσιους». 

Όχι πλούσιους με την έννοια ενός μισθού, επειδή 
αυτά που δίνει ο Θεός, κανείς δεν μπορεί να τα 
αξίζει με τις δικές του προσπάθειες, αλλά πλούσιοι 
από κληρονομιά: «Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος 
έχουμε λάβει την υπόσχεση ότι θα κληρονομήσουμε 
την βασιλεία του Θεού». 

Προτιμότερη η υπευθυνότητα από την 
υποταγή 

«Ένας σκλάβος πρέπει να κάνει μόνο ότι του λένε. 
Δεν έχει περισσότερες ευθύνες. Αντίθετα, ο 
κληρονόμος γνωρίζει ότι είναι από κοινού 
υπεύθυνος για τις υποθέσεις του Πατέρα». 

Κατά συνέπεια: «Υπηρετούμε τον Κύριο, επειδή 
είμαστε ευγνώμονες για την κληρονομιά του και 
είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτήν». Και: « Συνειδητοποι-
ούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στο έργο του 
Θεού και θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό». 

Καλύτερα κυρίαρχος παρά υφιστάμενος 

Ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τους αδελφούς του, αλλά 
παρέμεινε πιστός στον Θεό και στο τέλος ήταν μια 
ευλογία γι’ αυτούς. Οι Απόστολοι Πέτρος και 
Παύλος ρίχθηκαν στην φυλακή, αλλά παρ’ όλα αυτά 
δόξασαν τον Κύριο και ήταν για πολλούς μια 
ευλογία. Αυτό καταδεικνύει, εκφράστηκε ο 
Πρωταπόστολος, ότι ο πιστός δεν είναι μόνο ένα 
θύμα που θα πρέπει να υπομένει τις αντιξοότητες 
της ζωής, χωρίς να αντιδράσει. 

 

«Είμαστε σταλμένοι από τον Θεό, σε αυτή τη στιγμή 
και σε αυτή την κατάσταση για να τον υπηρετούμε 
και για να είμαστε μια ευλογία για τους άλλους», 
υπογράμμισε ο πρόεδρος της Εκκλησίας: 
«Προκειμένου να φέρουμε μαρτυρία σε αυτή την 
ιδιαίτερη κατάσταση – και αυτό είναι που κάνει τη 
διαφορά». 

Το συμπέρασμα του Πρωταποστόλου Σνάιντερ: 
«Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό που μας έκανε 
παιδιά του και κληρονόμους της δόξας του. 
Εμπιστευόμαστε την αγάπη και την χάρη του. Παρ’ 
όλες τις αντιξοότητες εκπληρώνουμε το θέλημά 
του». 
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298 πιστοί συναθροίστηκαν στην κοινότητα του Λαγίνγκ Σαχ, 

στο Καλάιμιο (Laying Suh, à Kalaymyo), για να συμμετάσχουν 

στην θεία λειτουργία. 
 

 

 

Ένας θησαυρός  
εμπλουτίζεται 

Στο τέλος του φθινοπώρου, του 2019, ο Πρωταπόστολος επισκέφτηκε τις Νεοαποστολικές 

κοινότητες στην Μαλαισία και την Βιρμανία. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο συναθροίσεις 

των αδελφών υπηρεσίας, μία συνάντηση με τους Αποστόλους της Νοτιοανατολικής Ασίας, 

δύο συναυλίες και τρεις θείες λειτουργίες. Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, ο πρόεδρος 

της Εκκλησίας επισκέφτηκε το Καλάιμιο, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επαρχιακές 

πόλεις της Βιρμανίας. 

Ο Πρωταπόστολος άρχισε το κήρυγμά του ως εξής: 
Ορισμένοι σχολιαστές θεωρούν ότι ο θησαυρός στον 
αγρό που αναφέρεται στην παραβολή, συμβολίζει 
την ψυχή του ανθρώπου· κρυμμένη από τα μάτια 
μας, μπορεί να την βλέπει μόνον ο Ιησούς, που 
έδωσε τη ζωή του για να την σώσει. 

«Οι περισσότεροι μελετητές όμως θεωρούν ότι ο 
θησαυρός και το μαργαριτάρι αντιπροσωπεύουν τη 
σωτηρία στον Χριστό, την αιώνια κοινωνία με τον 
Θεό». Κατά συνέπεια, ορισμένοι απέκτησαν πρό-
σβαση στη σωτηρία, χωρίς να την έχουν αναζητήσει 
αληθινά. Αντίθετα, άλλοι όφειλαν να ψάξουν επι μα- 

 

κρόν και σκληρά, για να μπορέσουν να την βρουν.  

«Και στις δύο περιπτώσεις, η λήψη των μυστηρίων 
από μόνη της δεν είναι αρκετή για την πρόσβαση 
στην αιώνια κοινωνία με τον Θεό. Οφείλουμε να 
πουλήσουμε όλα όσα έχουμε, με άλλα λόγια, να 
εγκαταλείψουμε τον εαυτό μας», διαπίστωσε με 
διορατικότητα ο Πρωταπόστολος. 

Ο άνθρωπος ... 

■ οφείλει να αποκηρύξει το κακό και δεν μπορεί να 
αποφασίσει για τον εαυτό του, τι είναι σωστό και 
τι λάθος· 

■
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Ο Απόστολος Σαμουήλ Τανζατικνό, ο Απόστολος Περιφερείας Έντι 

Ισνουγκρόχο, ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ, ο αναπληρωτής 

Απόστολος Περιφερείας Δαυίδ Ντεβαράζ και ο Απόστολος Φρεντ Βολφ,  

 

 
■ οφείλει να υπακούει στο θέλημα του Θεού, χωρίς 

να προσπαθεί να το παρακάμψει· 

■ οφείλει να τηρεί τις εντολές του, χωρίς να 
προσπαθεί να σχετικοποιήσει αυτές που δεν του 
ταιριάζουν. 

Εμπιστοσύνη και παραίτηση 

Αντί γι’ αυτό, είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε 
τον Θεό, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε πάντα 
τη δράση του. Πράγμα που συχνά είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί 

■ «Δεν περιμένουμε από τον Θεό να ανταμείψει τα 
πλεονεκτήματά μας και την αξία μας. Η σωτηρία 
είναι μια χάρη, δεν μπορούμε να την αγοράσουμε 
προσφέροντας θυσίες, ούτε να την αξίζουμε 
κάνοντας καλά έργα. Οι παραιτήσεις, οι θυσίες 
και τα καλά μας έργα αντικατοπτρίζουν τη 
σημασία που δίνουμε στη σωτηρία μας. 
Εκφράζουν την φλογερή μας επιθυμία για 
πρόσβαση στην κοινωνία με τον Θεό».  

■ «Αποκηρύττουμε την ιδέα ότι κάθε ένοχος θα 
έπρεπε να τιμωρείται από τον Θεό. Δεν μας 
προσβάλλει το ότι ο Θεός αγαπά τον πλησίον μας 
όσο κι εμάς και του δίνει την ίδια χάρη με εμάς. 
Συγχωρούμε τον άλλον όπως μας συγχωρεί ο 
Θεός. Προτιμάμε να παραιτηθούμε από την άποψή 
μας, παρά να θέσουμε σε κίνδυνο την ενότητα των 
παιδιών του Θεού». 

Όχι φτωχοί, αλλά πλούσιοι 

Αρνούμενοι τον εαυτό μας, δεν φτωχαίνουμε, 
εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος. «Αντίθετα: 
γινόμαστε πλούσιοι στον Θεό!» Ο Θεός μας 
προσφέρει τον μεγαλύτερο από όλους τους 
θησαυρούς: Την αιώνια κοινωνία μαζί του. 

Ματθαίος 13 : 44-46 : 
 

«Η βασιλεία των ουρανών είναι, πάλι, 
όμοια με έναν θησαυρό, που είναι 
κρυμμένος μέσα στο χωράφι, τον οποίο, 
αφού τον βρήκε ένας άνθρωπος, τον 
έκρυψε, και, από τη χαρά του, πηγαίνει 
και πουλάει όλα όσα έχει, και αγοράζει 
εκείνο το χωράφι. Η βασιλεία των 
ουρανών είναι, πάλι, όμοια με έναν 
άνθρωπο έμπορο, που αναζητάει καλά 
μαργαριτάρια· ο οποίος, βρίσκοντας ένα 
πολύτιμο μαργαριτάρι, πήγε και 
πούλησε όλα όσα είχε, και το αγόρασε» 

 
Ο Θεός μας προσφέρει τον μεγαλύτερο από 

όλους τους θησαυρούς: Την αιώνια κοινωνία 

μαζί του. Για να σωθούμε, εγκαταλείπουμε την 

υπερηφάνειά μας και υποτασσόμαστε στο 

θέλημα του Θεού. Σταματάμε να θέλουμε να 

κατανοήσουμε τον τρόπο δράσης του Θεού, 

ζητώντας μια ανταμοιβή για τα καλά μας έργα 

και μια τιμωρία για τον ένοχο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
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Η ίδια βοήθεια εδώ στη γη, 
όπως και στην άλλη όχθη 

Είτε πρόκειται για εδώ στη γη, είτε στην άλλη όχθη: Οι πόνοι είναι οι ίδιοι. Και η λύση 

είναι η αυτή. Πως ο Ιησούς θεραπεύει το κακό από την ψυχή των ανθρώπων – επτά 

παραδείγματα που προέρχονται από την θεία λειτουργία υπέρ των εκλιπόντων, που 

τέλεσε ο Πρωταπόστολος στις 4 Ιουλίου 2020 στη Ζυρίχη - Σίμπαχ (Ελβετία). 
 

 
Το βιβλικό πλαίσιο είναι το ακόλουθο: Ο Πέτρος 
είχε θεραπεύσει ένα άνθρωπο, που ήταν εκ γενετής 
κουτσός. Στη συνέχεια εξήγησε στο έκπληκτο 
πλήθος ότι αυτό δεν οφειλόταν σε δική του δύναμη, 
αλλά η σωτηρία ήταν δυνατή μόνον αν προερχόταν 
από την πίστη στον Ιησού Χριστό.   

«Αυτό που έκανε ο Πέτρος στο παρελθόν είναι και 
σήμερα επίσης, η αποστολή του αποστολικού 
αξιώματος», εκφράστηκε ο Πρωταπόστολος Ζαν 
Λυκ Σνάιντερ, δηλαδή να ανακοινώνει: «Ο Ιησούς 
Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο μόνος που μπορεί να 
χορηγήσει τη σωτηρία και θα επιστρέψει εξ αιτίας 
της πίστης στην ανάσταση των νεκρών». 

«Υπάρχει επίσης μια μεγάλη πνευματική αγωνία και 
μια μεγάλη ταλαιπωρία στην άλλη όχθη. Ο Ιησούς 
Χριστός μπορεί να ανακουφίσει αυτή την 
ταλαιπωρία σε εκείνους που πιστεύουν σε αυτόν», 
συμπλήρωσε, παραθέτοντας επτά παραδείγματα: 

■ Φόβος για τιμωρία: «Εάν πρέπει να παρουσιαστώ 
μπροστά στον Θεό για να κριθώ – για το καλό 
έναντι του κακού –, τι έχω επιτύχει στη ζωή μου;» 
Ωστόσο: «Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, 
γνωρίζει την φύση του Θεού. Είναι ένας Θεός 
αγάπης και είναι ένας Θεός χάρης».  

■  

■ Απογοήτευση: «Πολλοί σκέπτονται ότι όταν 
πεθάνουν, εάν έχουν ζήσει μια καλή ζωή, θα πάνε 
στον παράδεισο. Τώρα είναι κάπου, αλλά όχι 
κοντά στον Θεό». Και: «Υπάρχουν άνθρωποι, για 
τους οποίους η ζωή έχει γίνει τόσο αφόρητη, που 
βάζουν ένα τέλος σε αυτή. Παρ’ όλα αυτά: « 
Συνειδητοποιούν ότι η ζωή συνεχίζεται». Επειδή: 
«Ο θάνατος δεν είναι μια απελευθέρωση, αλλά 
είναι η ανάσταση που συνιστά την οριστική 
απελευθέρωση. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό, 
ακολούθησέ τον και θα είσαι αιώνια 
απελευθερωμένος από όλα τα δεινά». 

■ Επικρίσεις: «Όταν ενδιαφερόμαστε για το 
πεπρωμένο ορισμένων ανθρώπων, διαπιστώνουμε 
ότι η ζωή τους δεν ήταν πραγματικά καλή – παρά 
μόνο γεμάτη ατυχίες, ταλαιπωρίες, αγωνία, 
ασθένειες και ανησυχίες. Μπορεί τότε να συμβεί, 
να έχουν πρόβλημα στη σχέση τους με τον Θεό». 

Ωστόσο: «Για αυτό ακριβώς ήλθε ο Ιησούς εδώ 
στον κόσμο, για να απελευθερώσει οριστικά τους 
ανθρώπους από την κυριαρχία του κακού. Θα 
λάβεις λοιπόν τόσα πολλά, ώστε να μη σκέπτεσαι 
πλέον όλα όσα έχεις ζήσει εδώ στη γη: Θα 
εισέλθεις στη δόξα του Θεού». 

■
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Πράξεις των Αποστόλων 4 : 12 : 
 

« Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός 
άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο 
όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον 
ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, 
διαμέσου του οποίου πρέπει να 
σωθούμε». 
 
Είναι ευχή μας και σήμερα ακόμη, πολλές ψυχές 

από την άλλη όχθη, να μπορέσουν να λάβουν το 

βάπτισμα με νερό, τη στιγμή που ακυρώνεται η 

αποχωρισμός από τον Θεό, όπου οι ψυχές 

μπορούν να αναγνωρίσουν και να βιώσουν την 

εμπειρία: Ο Ιησούς πέθανε για μένα, δεν είμαι 

μόνος, αλλά είμαι μέρος της Εκκλησίας του Ιησού 

Χριστού. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 
Κάτω: Ο Πρωταπόστολος Ζαν Λυκ Σνάιντερ διανέμει τα μυστήρια, 

κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας υπέρ των εκλιπόντων·  εδώ 

εξαγιάζει το νερό για το Άγιο Βάπτισμα με νερό. 
 

 
■ Το γεγονός ότι δεν αγαπήθηκαν: «Ορισμένες 

ψυχές φτάνουν στην άλλη όχθη μέσα σε μια 
μεγάλη πνευματική αγωνία. Ποτέ δεν βίωσαν την 
εμπειρία της αγάπης». Ωστόσο: «Ο Ιησούς 
Χριστός μπορεί να θεραπεύσει και αυτό τον πόνο 
επίσης. Μπορεί επίσης να πει το εξής: Σε αγαπώ, 
έχεις τόσο μεγάλη αξία στα μάτια μου, που έδωσα 
τη ζωή μου για σένα – για σένα προσωπικά». 

■ Μετάνοια: «Στην άλλη όχθη, ορισμένοι άνθρωποι 
συνειδητοποιούν ότι έχουν ενεργήσει με αδικία. 
Προκάλεσαν πολλά βάσανα και πλήγωσαν άλλους 
ανθρώπους. Και δεν έχουν τη δυνατότητα να 
εξαγοραστούν». Ωστόσο: «Είναι πολύ σημαντικό 
για ένα άνθρωπο που μετανιώνει, να μπορεί να 
αποκτήσει την χάρη για τον εαυτό του, αλλά 
επίσης και αυτή την εμπιστοσύνη στην αγάπη του 
Ιησού Χριστού: μπορεί να καταστήσει τους 
ανθρώπους ευτυχισμένους, παρά τα λάθη και τα 
σφάλματά μας». 

■ Χωρισμός: «Ο πόνος που όλοι γνωρίζουμε και 
μπορούμε να καταλάβουμε, είναι ο πόνος του 
χωρισμού. Στην κατάσταση αυτή επίσης, ο Ιησούς 
Χριστός μπορεί να παρηγορήσει και να οικοδομή-
σει. Χορηγεί τόση ειρήνη με την παρουσία, την 
χάρη, την ευλογία του, που, παρά τον χωρισμό, η 
ψυχή αποκτά την ειρήνη. Και δημιουργεί την 
ελπίδα: πρόκειται για ένα προσωρινό χωρισμό». 

■ Άγνοια: «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, σίγουρα, η 
πλειονότητα των ανθρώπων, που δεν είχαν καμιά 
απολύτως γνώση για την ύπαρξη του Θεού και 
αυτό είναι κάτι που με απασχολεί τακτικά. Γι’ 
αυτό είμαστε πεπεισμένοι ότι και οι ψυχές στην 
άλλη όχθη επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να 
μάθουν να γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό, να είναι 
σε θέση να έλθουν κοντά του, για να μπορέσουν 
να λάβουν τη σωτηρία απ’ αυτόν. 

 
«Ο κανόνας είναι ο ακόλουθος: Καμιά σωτηρία εκτός 
από τον Χριστό», επιβεβαίωσε ο Πρωταπόστολος 
Σνάιντερ: «Η σωτηρία όμως δεν μπορεί να 
μεταδίδεται μόνον εδώ στη γη, αλλά επίσης και στην 
άλλη όχθη, όπως και στην χιλιετή βασιλεία της 
ειρήνης. Αυτή είναι η δική μας πίστη στο δικό του 
σχέδιο, για την λύτρωσή μας». 
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Ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ 

ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
Σύμφωνα με τον Λουκά 22 : 24-62 

 

Όταν ο Ιησούς έτρωγε το αρνί 
του Πάσχα με τους μαθητές του, 
είπε ότι ένας από αυτούς 
επρόκειτο να τον προδώσει. Οι 
μαθητές αναρωτήθηκαν, ποιος 
θα μπορούσε να είναι. 
Προέκυψε μια σύγκρουση 
μεταξύ τους, σχετικά με το 
ποιος από αυτούς ήταν ο 
μεγαλύτερος. Τότε ο Ιησούς 
είπε στους δώδεκα, να 
υπηρετούν ο ένας τον άλλον. 

Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Ο 
σατανάς θέλει να σας χωρίσει. 
Αλλά προσευχήθηκα για σένα, 
να μη πάψει να υπάρχει η πίστη 

σου. Όταν θα επιστρέψεις, 
ενίσχυσε τους αδελφούς σου». 
Ο Πέτρος του απάντησε: «Κύριε, 
είμαι έτοιμος να πάω μαζί σου 

στην φυλακή, ακόμη και στον 
θάνατο» 
Και ο Ιησούς είπε: «Πέτρο, πριν 
ο κόκορας λαλήσει το πρωί, θα 

με έχεις αρνηθεί τρεις φορές». 
Μετά το δείπνο του Πάσχα, ο 
Ιησούς ανέβηκε στο όρος των 
Ελαιών, στον κήπο της 

Γεθσημανή· οι μαθητές τον 
ακολούθησαν. 

Απομακρύνθηκε λίγο από 
αυτούς, για να προσευχηθεί. 
Ζήτησε επίσης από τους 
μαθητές, να προσευχηθούν 
επίσης, για να μην 

αποδυναμωθούν. 
Ο Ιησούς ικέτευσε: «Πατέρα, 
εάν θέλεις απομάκρυνε από 
εμένα αυτό το ποτήρι·  παρ’ 

όλα αυτά, ας μη γίνει το δικό 
μου θέλημα, αλλά το δικό 
σου!» 
Εμφανίστηκε ένας άγγελος για 

να τον ενισχύσει. Ο Ιησούς 
προσευχήθηκε ακόμη πιο 
έντονα, πάλευε με τον θάνατο. 
Ο ιδρώτας του έγινε κομμάτια 

αίματος που έπεφταν στο 
χώμα. 
Κατόπιν σηκώθηκε και πήγε 

προς τους μαθητές, που εν τω 
μεταξύ είχαν αποκοιμηθεί μέσα 
στη θλίψη τους. Ο Ιησούς τους 
ξύπνησε και τους ζήτησε να 

προσευχηθούν. 
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Εν τω μεταξύ, ο Ιούδας, ένας    
από τους δώδεκα, οδήγησε τους 
αντίπαλους του Ιησού στον κήπο.  

Συνέλαβαν τον Ιησού και τον 
οδήγησαν στο σπίτι το αρχιερέα 
για ανάκριση. Ο Πέτρος τους 

ακολούθησε από μακριά. Στην 
αυλή, οι άνθρωποι θερμαίνονταν 
γύρω από μια φωτιά· ο Πέτρος 
κάθισε ανάμεσά τους. Μια υπη-

ρέτρια, αφού τον παρατήρησε 
προσεκτικά, είπε: «Αυτός ο  
άντρας ήταν επίσης μαζί του». 
Ο Πέτρος το αρνήθηκε, λέγοντας: 

«Γυναίκα, δεν τον γνωρίζω». 
Λίγο μετά, ένας άλλος τον κοίταξε 
και είπε: « Είσαι και εσύ ένας    
από αυτούς τους ανθρώπους». 
Για μια ακόμη φορά ο Πέτρος 
αρνήθηκε τα πάντα: 

 

«Άνθρωπε, δεν είμαι αυτός που λες». 
Περίπου μια ώρα αργότερα, ένας 
άλλος επέμεινε, λέγοντας: «Σίγουρα, 
ο άνδρας αυτός ήταν μαζί του, επειδή 
είναι Γαλιλαίος». Για τρίτη φορά, ο 
Πέτρος το αρνήθηκε: «Άνθρωπε, δεν 
ξέρω τι είναι αυτά που μου λες». 
Ενώ μιλούσε ακόμη, ο κόκορας 
άρχισε να λαλεί. Ο Ιησούς  

στράφηκε και κοίταξε τον Πέτρο. 
Ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του 
Ιησού: «Σήμερα, πριν λαλήσει ο 
κόκορας, θα με έχεις αρνηθεί       

τρεις φορές». 
Βγαίνοντας έξω, ο Πέτρος       
έκλαψε πικρά. 
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΙΝΑ 

ΣΤΟ ΟΣΛΟ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) 
 

 
Ονομάζομαι Λίνα και είμαι εννέα ετών. Ζω στο 

Όσλο με τους γονείς μου και τον μικρότερο 

αδελφό μου Ελιέλ. Ο πατέρας μου και η μητέρα 

μου είναι από την Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό, αλλά ο αδελφός μου κι εγώ, 

γεννηθήκαμε εδώ στη Νορβηγία. 

 
 
 

Έχουμε ήδη επισκεφτεί 

πολλές φορές την ΛΔ του 

Κονγκό. Εκεί μιλούν 

Γαλλικά και μιλάω επίσης 

καλά γαλλικά, καθώς και 

νορβηγικά. Το ταξίδι με 

αεροπλάνο, διαρκεί 

περισσότερες από 14 ώρες, 

με μια μικρή στάση στο 

Παρίσι. 

 

Το Όσλο είναι η 

πρωτεύουσα της 

Νορβηγίας. Εκεί, οι  

τουρίστες επισκέπτονται . κυρίως το παλάτι, στο οποίο ζει η 

βασιλική οικογένεια και το φρούριο Ακέρσους, όπου υπάρχει 

ένα παλάτι, μουσεία και ένα κέντρο αναψυχής. Το φρούριο και 

το παλάτι φυλάσσονται από την βασιλική φρουρά. 

 
Στην βασιλική φρουρά συμμετέχει ένα 

πολύ ιδιαίτερο μέλος : Ο σερ Νιλς Όλαφ ο 

3ος. Ζει στη Σκωτία, στο ζωολογικό κήπο 

του Εδιμβούργου. Με την ευκαιρία των 

εγκαινίων του κήπου το 1913, η Νορβηγία 

πρόσφερε ένα βασιλικό πιγκουίνο στο 

ζωολογικό κήπο. Από το 1972, η 

νορβηγική φρουρά συμμετέχει τακτικά σε 

ένα στρατιωτικό μουσικό φεστιβάλ στο 

Εδιμβούργο. Την εποχή εκείνη,  για πρώτη 

φορά, στους κόλπους του συντάγματος 

έγινε δεκτός ένας πιγκουίνος, ως μασκότ. 

Σε κάθε φεστιβάλ απονέμεται στον 

πιγκουίνο ή το διάδοχό του, ένας τιμητικός 

τίτλος. Το 2016, ο Νιλς Όλαφ έλαβε 

προαγωγή και έγινε ταξίαρχος. 
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Αφιερώνω τον ελεύθερο χρόνο μου στην οικογένεια και στις 

καλύτερες φίλες μου. Μας αρέσει να φωτογραφιζόμαστε 

και στη συνέχεια, να επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες με 

διασκεδαστικό τρόπο. 

Μερικές φορές παίζω ποδόσφαιρο με τον μπαμπά μου. 

Παλαιότερα, παίζαμε μαζί μπάντμιντον. Μου άρεσε πολύ 

και ελπίζω σύντομα, να μπορέσουμε να παίξουμε ξανά. 

Λατρεύω τα σπορ, παίζω στην ομάδα χάντμπολ του 

σχολείου. Είναι πολύ ωραίο, επειδή μπορώ να συναντιέμαι 

με τους φίλους μου και να διασκεδάζουμε μαζί. Στον 

ελεύθερο χρόνο μας, μας αρέσει να πηγαίνουμε στην αυλή 

του σχολείου. Μου αρέσει επίσης να μαθαίνω και το 

αγαπημένο μου θέμα είναι η Νορβηγική γλώσσα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγαπημένα μου πιάτα είναι τα 

λαζάνια και τα τάκος. 

 
Η οικογένειά μου κι εγώ, 

ανήκουμε στην  κοινότητα 

του Όσλο. Με τον αδελφό 

μου, παρακολουθούμε τα 

μαθήματα του κυριακάτικου 

σχολείου. Αυτό που μου 

αρέσει περισσότερο σε αυτό 

το μάθημα, είναι ότι όλοι 

έχουν κάτι ωραίο να πουν 

και διασκεδάζουμε όλοι 

μαζί.  

 
Ο χειμώνας στη Νορβηγία είναι αρκετά 

μακρύς και ψυχρός. Χιονίζει ήδη από 

τον Οκτώβριο και μέχρι τον Μάιο. Γι' 

αυτό χαίρομαι που σε λίγο θα αρχίσει 

να κάνει περισσότερη ζέστη.   
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Η αρχή της 
ανθρώπινης ζωής 

Αντισύλληψη και δωρεά οργάνων, επιθυμία για ένα παιδί και 

ευθανασία: το ζήτημα της ζωής και του θανάτου προκύπτει άμεσα 

και πολύ προσωπικά. Για να μπορέσει να δοθεί στους πιστούς 

ένας προσανατολισμός και μια καθοδήγηση για τις δικές τους 

υπεύθυνες αποφάσεις, η επίσημη επεξεργασία «Η αρχή και το 

τέλος της ανθρώπινης ζωής» διαφωτίζει την κατάσταση κάτω από 

την άποψη της Νεοαποστολικής πίστης. 
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Η αρχή της ανθρώπινης ζωής μπορεί να περιγραφεί 
κάτω από διαφορικές οπτικές γωνίες. 

■ Η βιολογική άποψη των πραγμάτων βασίζεται σε 
επιστημονικά ευρήματα και ανακαλύψεις. 

■ Η ηθική άποψη εξαρτάται από τις θεμελιώδεις 
αξίες της κάθε κοινωνίας, καθώς και από την 
πειθαρχία στο πλαίσιο της οποίας διεξάγεται ο 
ηθικός προβληματισμός (για παράδειγμα, η 
θεολογική ηθική, ή η ιατρική ηθική). 

■ Από την άποψη της χριστιανικής πίστης, είναι 
καθοριστικές οι δηλώσεις της Αγίας Γραφής και 
του Ευαγγελίου. 

Η βιολογική άποψη των πραγμάτων 

Από βιολογική άποψη η αρχή ενός ανθρώπου είναι η 
γονιμοποίηση του ωαρίου. Από τη στιγμή όπου 
ενώνονται το ωάριο με το σπερματοζωάριο για να 
σχηματίσουν το έμβρυο, λαμβάνει χώρα μια συνεχής 
ανάπτυξη, που καθορίζεται ουσιαστικά από το 
γενετικό υλικό. Ο γνωστός διαχωρισμός σε στάδια 
είναι μόνο μια περιγραφή αυτού που γίνεται εμφανές. 
Η περίοδος των περίπου επτά ημερών ανάμεσα στη 
γονιμοποίηση του ωαρίου και την εμφύτευση του 
εμβρύου στην μήτρα, είναι αυτή που θα πρέπει να 
αποτελεί το αντικείμενο μιας σοβαρής κριτικής 
εξέτασης για την χρήση μέσων αντισύλληψης και 
βιοϊατρικών μεθόδων, για παράδειγμα, στο πλαίσιο 
μιας τεχνητής γονιμοποίησης. 

Σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης, μερικά από τα 
αρχικά έμβρυα πεθαίνουν, είτε επειδή είναι 
ελαττωματικά, είτε επειδή δεν επωφελούνται από τις 
κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Το ποσοστό 
των εμβρύων που πεθαίνουν πριν την εμφύτευση 
στην μήτρα, είναι ιδιαίτερα υψηλό. Υποθέτουμε 
σήμερα ότι πεθαίνουν από φυσικά αίτια, 
περισσότερα από τα μισά έμβρυα. 

Η ηθική άποψη 

Η ηθική ασχολείται με τις αξίες και την 
υπευθυνότητα και εκτιμά με ορθολογικό τρόπο, τι 
είναι καλό ή ηθικό. Οι ηθικοί προβληματισμοί είναι 
συχνά η βάση των νομικών κανονισμών στον 
βιοϊατρικό τομέα. 

Από την μία πλευρά, η θρησκευτική ηθική 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αρχή της ανθρώπινης 
ζωής. Ξεκινά από τις θεολογικές αλήθειες και 
προσπαθεί να αναπτύξει καθολικά έγκυρους κανόνες. 
Από την άλλη πλευρά, η ιατρική ηθική απαιτείται, 
ως μέρος της πρακτικής ηθικής. Θέλει να δώσει 
ηθικά θεμελιωμένες θέσεις και απαντήσεις σε 
μεμονωμένα ερωτήματα που τίθενται εξ αιτίας των 
παρεμβάσεων που είναι σήμερα πιθανές και 
δυνατές, τόσο στην αρχή όσο και στη διατήρηση της 
ανθρώπινης ζωής. 

Η άποψη της πίστης μας 

Από την άποψη της πίστης μας, η αρχή της 
ανθρώπινης ζωής σχετίζεται στενά με τη σύνδεση 
του σώματος με την ψυχή (την γέννηση της ψυχής), 
ενώ το τέλος της ανθρώπινης ζωής είναι ο 
διαχωρισμός του σώματος και της ψυχής. Η Αγία 
Γραφή δεν έχει καμία αναφορά στη διαδικασία και 
στη στιγμή όπου το σώμα προικοδοτείται με μία 
ψυχή, ως βάση για τη διδακτική εκπαίδευση.  

Το ξεκίνημα της φιλοσοφικής και θεολογικής 
συζήτησης σχετικά με την γέννηση της ψυχής 
χρονολογείται ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια. 
Οι προβληματισμοί επάνω στο τι πρέπει να κατανο-
ήσουμε από την γέννηση της ψυχής και επάνω στο 
φύλο και τη στιγμή που η ψυχή γεννιέται, εξαρτώνται 
από τις αντίστοιχες ιδέες και γνώσεις που είναι 
σχετικές με την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη 
στην μήτρα της μητέρας. Επομένως στο πέρασμα 
των αιώνων οι ιδέες ήταν πολύ διαφορετικές. 

Η γέννηση της ψυχής - Ιστορία ενός 
όρου 

Οι πρώτες δηλώσεις σχετικά με τη γέννηση της 
ψυχής προέρχονται από την ελληνική φιλοσοφία 
(Πλάτωνας), όπου ο όρος «ψυχή» περιέγραφε αυτό 
που σχηματίζει το ανθρώπινο σώμα, του δίνει ζωή 
και κίνηση και χωρίζεται από το σώμα, τη στιγμή 
του θανάτου. 

Ο Αριστοτέλης δεν ξεκίνησε με μια αθάνατη ψυχή, 
αλλά έβλεπε σε αυτήν την αρχή που σχηματίζεται και 
ζωντανεύει με το σώμα, αλλά η οποία ωστόσο, 
τελειώνει ξανά με τον θάνατο. Μόνον αυτό που 
δημιούργησε με ευφυία ο άνθρωπος, παραμένει 
αθάνατο ως πνεύμα. Μαζί με την ανάπτυξη του 
σώματος, ξεκινά από διαφορετικά στάδια και η 
ανάπτυξη της ψυχής. Γι’ αυτόν, η γέννηση της 
ψυχής αρχίζει με την αναπαραγωγή, με μια «φυτική 
ψυχή», που αντικαθίσταται με μια «ζωική ψυχή που 
αντιλαμβάνεται με αισθήσεις» και κατόπιν, 
ξεκινώντας με την γέννηση, με μια «σκεπτόμενη 
ψυχή που διαθέτει συνείδηση». Τα διαδοχικά στάδια 
αυτής της γέννησης της ψυχής ονομάζονται 
«διαδοχική δουλεία». 

Η χριστιανική παράδοση θεωρεί ομοιόμορφα την 
ψυχή ως κάτι καθαρά πνευματικό. Το είδος και η 
στιγμή γέννησης της ψυχής περιγράφονται με πολύ 
διαφορετικό τρόπο. Ο Αυγουστίνος της Ιππώνος  
αφήνει ανοικτό το ερώτημα αν η ψυχή προέρχεται 
από την ψυχή του Αδάμ και μεταδίδεται από τους 
γονείς, κατά τη σύλληψη ή αν κάθε φορά 
δημιουργείται από τον Θεό  (δημιουργισμός). 

Ο Θωμάς, ο Ακινάτης ξεκινά από την αρχή ότι η 
ψυχή, ως το πιο σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο, 
δεν  παραδίδεται  από  αυτόν, αλλά δημιουργείται εκ 
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νέου από τον Θεό σε μια στιγμή όπου το σώμα είναι 
οργανωμένο. Αναφορικά με τον Αριστοτέλη, ο 
Θωμάς, ο Ακινάτης βλέπει την ψυχή να έχει μια 
εξέλιξη που ολοκληρώνεται νωρίτερα (μετά από 40-
90 ημέρες). Το υψηλότερο επίπεδο της ψυχής, η 
λογική ψυχή, δημιουργήθηκε από τον Θεό και 
διαχέεται σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. 

Σε γενικές γραμμές, στην ύστερη αρχαιότητα και 
κατά τον Μεσαίωνα, οι άνθρωποι ξεκινούσαν με μια 
αργοπορημένη γέννηση της ψυχής. Οι ανακαλύψεις 
στην εξελικτική βιολογία και ιδιαίτερα στην γενετική, 
οδήγησαν στην υπόθεση της στιγμής έναρξης, της 
ανθρώπινης ζωής και κατά συνέπεια, στην έναρξη 
ζωής της ψυχής, όλο και πιο νωρίς. 

Η σημασία των απόψεων 

Από την αρχαιότητα, μέχρι την εποχή του Διαφωτι-
σμού, η Εκκλησία είχε μια πλήρη ερμηνευτική 
δύναμη στη δυτική κοινωνία, σε ζητήματα διαμόρ-
φωσης της ζωής. Με το Διαφωτισμό και τις προόδους 
της σύγχρονης ιατρικής, η ηθική και κυρίως η 
ιατρική απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία. Σήμερα, οι 
κοινωνικοί κανόνες στον βιοϊατρικό τομέα διαμορ-
φώνονται γενικά από αυτό που είναι τεχνικά δυνατό. 
Η ερμηνευτική δύναμη της Εκκλησίας στον ιατρικό 

 

τομέα, σχετικοποιείται ακόμη και από ενεργούς 
χριστιανούς. Οι κοινωνικές τάσεις και οι ηθικοί 
προβληματισμοί έχουν λάβει τις θέσεις τους. 

Εξ αιτίας των κοινωνικών κανόνων και των νόμων 
που ισχύουν σήμερα και είναι διαφορετικοί στις 
διάφορες χώρες, οι θεμελιώδεις δηλώσεις στον 
βιοϊατρικό τομέα μπορούν να εφαρμόζονται με ένα 
περιορισμένο τρόπο στην καθημερινή ζωή. Όλο και 
περισσότερο, οι αποφάσεις σε αυτό τον τομέα 
πρέπει να λαμβάνονται από επιτροπές δεοντολογίας 
ή μέσα από την ατομική ευθύνη. Από την  άποψη 
της Εκκλησίας μας, η ατομική ευθύνη δεν είναι 
αυθαίρετη, αλλά σχετίζεται με μια κριτική εξέταση, 
της εκάστοτε υποκείμενης πρόθεσης. 

Στον τομέα της έντασης μεταξύ των 
απόψεων 

Εάν συνδέσουμε μεταξύ τους, τις διαφορετικές 
απόψεις για την αρχή της ανθρώπινης ζωής, τότε 
εμφανίζονται πεδία έντασης. 

Οι νομικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ηθικές 
απόψεις είναι εν μέρει πανομοιότυπες με τις χριστια-
νικές αξίες. Μέθοδοι αντίθετες προς τις χριστιανικές 
αξίες γίνονται επίσης αποδεκτές ή απορρίπτονται,   
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αλλά δεν τιμωρούνται. Στην περίπτωση μιας 
ατιμωρησίας, με μια πρώτη ματιά, υπάρχει η 
εντύπωση ότι αυτή έχει εγκριθεί. 

Εάν η γέννηση της ψυχής του ανθρώπου, σημαντική 
σύμφωνα με την άποψη της Εκκλησίας, συνδυάζεται  
προσωρινά με την βιολογικά επαληθεύσιμη ένωση 
του ωαρίου με το σπερματοζωάριο, ένα σημαντικό 
μέρος από αυτές τις ενώσεις που είναι προικισμένες 
με μια ψυχή, θα πεθάνει, χωρίς καν να γεννηθεί, 
λόγω του γνωστού θανάτου των εμβρύων κατά την 
φυσική αναπαραγωγή. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, μια τέτοια ζωή, προικισμένη με ψυχή, μπορεί 
και να πεθάνει, χωρίς να το παρατηρήσουν οι γονείς.  

Από την άποψη της Εκκλησίας, δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί με σαφήνεια η στιγμή γέννησης της 
ψυχής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι, γενικά, η 
ανθρώπινη ζωή δεν αναστέλλεται ή θανατώνεται 
στην ανάπτυξή της, με βάση ανθρώπινες αποφάσεις 
ή ενέργειες, ανεξάρτητα από τους σχετικούς νόμους. 
Με βάση αυτό τον προβληματισμό, η Εκκλησία δια- 

τυπώνει τις συστάσεις της στον βιοϊατρικό τομέα, 
για μια σωστά θεμελιωμένη απόφαση, η οποία 
τελικά εμπίπτει στην ατομική ευθύνη. 

Καθώς είναι άγνωστη η στιγμή της γέννησης της 
ψυχής, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα, ότι 
με τον θάνατο γονιμοποιημένων ωαρίων, οι ψυχές 
αυτές εντάσσονται επίσης στην άλλη όχθη. 

Ο τρόπος με τον οποίο προικίζεται το σώμα με 
ψυχή, μας είναι τελικά άγνωστος και βρίσκεται στα 
χέρια του Θεού. Δεδομένου ότι αυτό δεν έχει 
πρακτικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή των 
πιστών, η Εκκλησία αποφεύγει να λάβει θέση στο 
σημείο αυτό.  

Η θέση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας 
σχετικά με την αρχή της ζωής και τη στιγ-
μή όπου το σώμα προικίζεται με ψυχή 

■ Για να προστατεύσει καλύτερα τον άνθρωπο, ως 
εικόνα του Θεού, η Εκκλησία σέβεται την 
ανθρώπινη ζωή, από τη στιγμή της γονιμοποίησης 
και αρνείται να θανατώσει αυτή τη ζωή. Σε αυτή 
τη ζωή χορηγείται η άνευ όρων ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. 

■ Η στιγμή όπου το σώμα προικίζεται με ψυχή, 
βρίσκεται στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί να 
καθοριστεί με σαφήνεια από ανθρώπινη άποψη. 
Ωστόσο, προκειμένου να προστατευθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η ανθρώπινη ζωή που είναι 
προικισμένη με ψυχή, η Εκκλησία υποθέτει ότι η 
ψυχή γεννιέται τη στιγμή της συγχώνευσης του 
σπερματοζωαρίου με το ωάριο.  

■ Αποδέχεται τις βιοϊατρικές μεθόδους και θεραπείες 
που δεν καταστρέφουν σκόπιμα τα γονιμοποιημένα 
ωάρια (χωρίς ανθρώπινη επιλογή). 

■ Η Εκκλησία ξέρει ότι υπάρχει μια φυσική 
βιολογική επιλογή στην οποία σημαντικός αριθμός 
γονιμοποιημένων ωαρίων (έμβρυα) πεθαίνουν 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 

■ Η δράση σύμφωνα με τις θέσεις της Εκκλησίας 
μας μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό αυτού που 
είναι ιατρικά εφικτό. Οι περιορισμοί αυτοί θα 
πρέπει να γίνονται αποδεκτοί με εμπιστοσύνη 
στον Θεό, επειδή η ζωή δίνεται από τον Θεό και 
είναι θέμα αρχής, να γίνεται σεβαστή. 

Το δεύτερο μέρος αυτού του προβληματισμού, το οποίο θα 
δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού «community» 
που ανήκει στην Εκκλησία, θα ασχοληθεί με «Το τέλος της 
ανθρώπινης ζωής». 

 

 

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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Θεραπεία και πίστη: Συνεργάτες 
στο δρόμο προς την ανάκαμψη 

 
Άγχη, κατάθλιψη, αλλαγές στη διάθεση: ποιος δεν έχει ήδη βιώσει την 

μελαγχολία; Μερικές φορές ωστόσο, η ζωή ταλαντεύεται. Χρειάζεται 

τότε κάτι περισσότερο από την κατανόηση εκείνων που έχουν 

αναλάβει την ποιμαντική μας φροντίδα και μια στοργική κοινότητα. 
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Ο καθένας μπορεί να χτυπηθεί από ψυχικές 
ασθένειες. Αυτές αγγίζουν ολόκληρο το πρόσωπο, 
στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις του. 
Έχουν ως συνέπεια την κατάθλιψη, τις κρίσεις 
πανικού ή τις καταναγκαστικές πράξεις. Μερικές 
φορές μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και 
σωματικά προβλήματα. Συχνά επίσης, υποφέρουν 
μαζί, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες.  

Αιτίες είναι αφ’ ενός η κληρονομική προδιάθεση και 
αφ’ ετέρου τα γεγονότα της ζωής του αναφερόμενου 
προσώπου. Μόνο ένα πράγμα δεν μπορεί να θεωρεί-
ται ως αιτία: Το γεγονός ότι τα πρόσωπα αυτά 
στερούνται πίστης. Αυτό είναι που υπογραμμίζει η 
Διεθνής Νεοαποστολική Εκκλησία στο «Υπόμνημα 
για την ποιμαντική φροντίδα των πιστών που 
πάσχουν από ψυχικές ασθένειες». 

Χωρίς αντίκτυπο στις αξίες 

Εδώ, με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις σωματικές 
ασθένειες, η πίστη δεν είναι ο δρόμος προς την ανά-
καμψη και την θεραπεία. Κυρίως επειδή η αντίληψη 
που έχουν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, μερικές 
φορές τροποποιείται σε σημείο, να μην απορρέει 
πλέον από την πίστη τους χαρά, ούτε ελπίδα.  

Οι ψυχικές ασθένειες χρειάζονται απολύτως θεραπεία 
από εξειδικευμένους θεραπευτές και ιατρούς. 

Η Νεοαποστολική Εκκλησία υποστηρίζει ολόψυχα 
επιστημονικά αναγνωρισμένες μεθόδους θεραπείας. 
Επειδή οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους δεν 
επηρεάζουν τις αξίες και σέβονται τα ανθρώπινα 
όντα, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκευτικότη-
τάς τους. Ωστόσο, θα πρέπει να διατυπώνονται 
επιφυλάξεις σε σχέση με τις θεραπείες που 
καθιστούν τις ιδεολογικές ή πνευματικές τους 
αντιλήψεις, τον κεντρικό άξονα της δράσης τους, 
αναφέρεται σε αυτό το υπόμνημα. 

Η συνοδεία στην πίστη 

Και τι μπορούν και οφείλουν να κάνουν οι αδελφοί 
υπηρεσίας για τους ασθενείς αδελφούς και αδελφές; 
Να συνοδεύουν την θεραπεία με ενσυναίσθηση, 
καλοσύνη και υπομονή, να ενισχύουν το θάρρος και 
την εμπιστοσύνη τους στον Θεό και φυσικά, να 
προσεύχονται μαζί τους και γι’ αυτούς. «Η 
παρέμβαση του αξιώματος στην θεραπεία 
απαγορεύεται». Αυτές είναι σε συντομία οι 
συστάσεις της διεύθυνσης της Εκκλησίας. «Αυτός 
[το αξίωμα] θα κάνει καλά να ενθαρρύνει τον 
ασθενή να ακολουθεί την θεραπεία του». 

Η κοινότητα μπορεί επίσης να προσφέρει την βοήθειά 
της: Οι προσφορές με την μορφή αδελφικής 
κοινωνίας και η αγάπη για τον πλησίον στην πράξη 
είναι καταφύγια που μπορούν να συμβάλλουν στη 
σταθεροποίηση των πασχόντων. «Το να είναι 
αποδεκτός στους κόλπους της κοινότητας, του κάνει 
καλό και τον βοηθάει να ξεπεράσει την ασθένεια». 

Τα αξιώματα και η κοινότητα δεν πρέπει να ξεχνούν 
τις οικογένειες των ασθενών, που  αντιμετωπίζουν 
συχνά σημαντικούς περιορισμούς: Αυτοί κυμαίνονται  
από συγκρούσεις μέχρι υπερβολική εργασία. Οι 
οικογένειες χρειάζονται αγάπη και ενσυναίσθηση 
και μερικές φορές επίσης, υποστήριξη στη 
διαχείριση της καθημερινής τους ζωής. 

Ενεργώντας μαζί 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ψυχοθεραπεία και η 
ποιμαντική φροντίδα γίνονται συνεργάτες στο δρόμο 
προς την θεραπεία. Στην καλύτερη περίπτωση, η 
θεραπεία επιτρέπει την αποκατάσταση της ικανότη-
τας διαχείρισης της καθημερινής ζωής· και η πίστη 
ανοίγει μια προοπτική που υπερβαίνει τον χρόνο. 

Και ακόμη περισσότερο: «Υπάρχει σήμερα ορισμένη 
ομοφωνία στο γεγονός ότι η συμμετοχή του πάσχοντα 
σε μια θρησκευτική ομολογία μπορεί να είναι ένας 
ευνοϊκός για την αποκατάσταση της υγείας», 
υπογραμμίζει το έγγραφο που συντάχθηκε από τους 
ιατρούς. Αντίθετα, η θεραπεία μπορεί να βελτιώσει 
εκ νέου την εμπειρία της πίστης. 
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Ερειπωμένο, αλλά συνεχώς 
ανακατασκευαζόμενο 

Το 2014, η κοινότητα του Σόμερσετ (Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική) μετακόμισε σε άλλο σπίτι 

του Θεού. Η «νέα» εκκλησία, η οποία ανήκε κάποτε στην Ολλανδική Μεταρρυθμιστική 

Εκκλησία, αποκτήθηκε από τη Νεοαποστολική Εκκλησία και στη συνέχεια, ανακαινίστηκε. 

Η ιστορία της εκκλησίας αυτής άρχισε πριν από περισσότερα από διακόσια χρόνια. 
 
 
 

Εγκαινιάστηκε το 1820 από την Ολλανδική Μεταρρυθμιστική 

Εκκλησία, δηλώθηκε επαρχιακή κληρονομιά το 2000 και 

χρησιμοποιείται από τη Νεοαποστολική Εκκλησία, από το 2014 

 

 
Το 1817, μερικοί αγρότες ζήτησαν από τον κυβερ-
νήτη Λόρδο Τσαρλς Σόμερσετ την άδεια να χτίσουν 
μια εκκλησία στην ορεινή περιοχή Χέλντερμπεργκ, 
καθώς και ένα χωριό, γύρω από αυτήν. Το αίτημα 
έγινε αποδεκτό και η κατασκευή του ναού άρχισε το 
1819. Το οικοδόμημα εγκαινιάστηκε στις 13 
Φεβρουαρίου 1820. 

Το 1862, το κτίριο ανακαινίστηκε πλήρως. Ωστόσο, 
λόγω του ασυνήθιστα σκληρού χειμώνα, το βορεινό 
τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε πριν ακόμη ανοίξει 
ξανά. Ευτυχώς η ζημιά μπόρεσε να επιδιορθωθεί 
έγκαιρα και πριν το εκ νέου άνοιγμα της εκκλησίας. 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου πολέμου των 
Μπόερς, μεταξύ του 1899 και του 1902, ο δημοσιο- 

 
γράφος και πολιτικός Ζαν Χέντρικ Χόφμεϋρ, ο 
επονομαζόμενος ο δικός μας Γιάννης (Onze Jan), 
αγωνίστηκε για την αρμονία μεταξύ των εθνών. 
Όταν πέθανε, το 1909, θάφτηκε στο νεκροταφείο 
της Ολλανδικής Μεταρρυθμιστικής Εκκλησίας στο 
Σόμερσετ. 

Η πολιτιστική κληρονομιά σώθηκε από 
την αποσύνθεση 

Μετά από περισσότερα από εκατό χρόνια χρήσης 
του κτιρίου, η εκκλησία έγινε πολύ μικρή για την 
κοινότητα, γι’ αυτό και επένδυσε σε μια νέα 
εκκλησία το 1941. Καθώς το παλιό κτίριο δεν ήταν 
πλέον σε χρήση, σταδιακά κατέρρευσε. Ανακαινί-
στηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και διατέθη- 
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Κάτω: Πίσω από την εκκλησία βρίσκεται το κοιμητήριο· 

δεξιά: Η κοινότητα του Σόμερσετ αριθμεί περίπου 500 

πιστούς. 
 

 

 
κε στην Ολλανδική Μεταρρυθμιστική, ιεραποστολι-
κή Εκκλησία. Χρησιμοποιήθηκε από αυτή μέχρι τη 
δεκαετία του 1990, αλλά στη συνέχεια, κατέρρευσε 
ξανά. 

Στη συνέχεια, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 
στέγασε ένα σχολείο και μετά, άδειο και πάλι για 
κάποια χρόνια, κατέρρευσε εκ νέου. Οι ιδιοκτήτες 
ήθελαν να μετατρέψουν την παλιά εκκλησία σε 
μέγαρο γραφείων. Τότε η Νεοαποστολική Εκκλησία 
υπέβαλε στις Αρχές ένα αίτημα για την εξαγορά του 
κτιρίου. Τα δύο μέρη συμφώνησαν σε μια σύμβαση 
μίσθωσης είκοσι ετών. 

Το 1963, το κτίριο που διαθέτει το δικό του 
κοιμητήριο κηρύχθηκε εθνική κληρονομιά, λόγω της 
αξιοσημείωτης αρχιτεκτονικής του και στη 
συνέχεια, το 2000, χαρακτηρίστηκε επαρχιακή 
κληρονομιά. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο 
το κατασκευαστικό τμήμα της Νεοαποστολικής 
Εκκλησίας της Νότιας Αφρικής ήταν ικανοποιημένο 
που ένα ιστορικό κτίριο θα μπορούσε να σωθεί από 
την κατάρρευση, χάρη στις εργασίες ανακαίνισης. 

Μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη 
κοινότητα 

Η κοινότητα που στεγάζεται στο σπίτι του Θεού, 
στο Σόμερσετ, γεννήθηκε το 1925, μέσω του 
ιεραποστολικού έργου του Τζον Ντίντερικ, του 
μελλοντικού καθοδηγητή της κοινότητας. Το πρώτο 
κτίριο που χρησιμοποιήθηκε από την κοινότητα και 
εγκαινιάστηκε το 1931, έγινε γρήγορα πολύ μικρό. 
Στο πέρασμα των χρόνων, νοικιάζονταν διάφορες 
αίθουσες για την τέλεση των θείων λειτουργιών,  

 
αλλά, ο αριθμός των μελών συνέχισε να αυξάνει και 
η επιθυμία, η κοινότητα να έχει τη δική της 
εκκλησία για την τέλεση των θείων λειτουργιών, 
έγινε πιο επιτακτική και ακόμη πιο ισχυρή.  

Το 2012, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου, ο 
Απόστολος Περιφερείας Νοέλ Μπαρνς, μαζί με τους 
Αποστόλους και τους επισκόπους επισκέφτηκαν την 
ιστορική περιοχή του Δυτικού Σόμερσετ και 
πέρασαν μπροστά από την άδεια Ολλανδική 
Μεταρρυθμιστική εκκλησία. Στον τάφο του Ζαν 
Χέντρικ Χόφμεϋρ η ομάδα έψαλε αυθόρμητα ένα 
ύμνο. Και όλοι παρατήρησαν ότι ο «Δικός μας 
Γιάννης» ήταν εκεί θαμμένος εδώ και 103 χρόνια. 

Η ανακαίνιση του κτιρίου χρειάστηκε δώδεκα μήνες. 
Σε όλο αυτό το διάστημα, διάφορα στοιχεία 
αντικαταστάθηκαν και άλλα επισκευάστηκαν, χωρίς 
να επηρεάζεται ο χαρακτήρας του διατηρητέου 
κτίσματος. Η εκκλησία προστατεύεται από 
βανδαλισμούς, χάρη σε ένα σύστημα ασφαλείας.  

Στις 19 Ιανουαρίου 2014, ο Απόστολος Περιφερείας 
Νοέλ Μπαρνς, συνοδευόμενος από όλους τους 
Αποστόλους και επισκόπους της εκκλησιαστικής 
περιφέρειας του Ακρωτηρίου (σήμερα: Νότια 
Αφρική), τέλεσε μια θεία λειτουργία εγκαίνιών στη 
«νέα» εκκλησία της κοινότητας του Σόμερσετ. 

Η κοινότητα που αποτελείται από 500 περίπου μέλη, 
είναι ικανοποιημένη που διαθέτει για μια ακόμη 
φορά μια εκκλησία που χρησιμεύει ως κατοικία του 
Θεού. Το 2015 εξ άλλου, οι Νεοαποστολικοί 
χριστιανοί μπόρεσαν να χαρούν για την επίσκεψη 
του Πρωταποστόλου Ζαν Λυκ Σνάιντερ στην 
κοινότητά τους.  
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Παράδοση και διανομή επείγουσας βοήθειας από την «Human 

Activ» (Ν.Ε. Νότιας Γερμανίας) 

 
Ένα πρόγραμμα τροφοδοσίας από τη «NAK-karitativ» (Ν.Ε. της Γερμανίας) 

δημιουργεί μέσα για συντήρηση 
 

  
 

Οι οργανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας 
στην περίοδο του Κορωναϊού 

Οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αγωνίζονται ενάντια στη δυστυχία και τα δεινά 

σε όλο τον κόσμο. Ο κορωναϊός κάνει αυτό τον αγώνα, ακόμη πιο δύσκολο. Ιδού μερικές 

ματιές στη ζωή των εθελοντών, οι οποίοι ξεπερνούν αυτές τις εντελώς νέες προκλήσεις. 

 
Ο κορωναϊός άλλαξε την κοινωνία, άλλαξε τους 
ανθρώπους. Σε κάποιους τόπους, οι άνθρωποι είναι 
αντιμέτωποι με ασήμαντους περιορισμούς, αλλά τις 
περισσότερες φορές πρέπει να υποστούν εν μέρει 
δραστικούς περιορισμούς. Ακόμη και τόσο καιρό 
μετά την έναρξη της πανδημίας, η ζωή και η 
εργασία όπως τις γνωρίζαμε πριν, δεν είναι ακόμη 
δυνατή, στις περισσότερες χώρες.  

Ωστόσο, ο κορωναϊός άλλαξε επίσης τη δυστυχία 
και τα δεινά σε όλο τον κόσμο. Το «nac today» 
ρώτησε μερικούς από τους 14 Νεοαποστολικούς 
οργανισμούς βοήθειας σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης αυτών των πρόσθετων περιορισμών 
σε ένα ήδη δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και σε 
νέους δρόμους που δανείζονται από αναγκαιότητα. 

Περιορισμός και διακοπή 
των μετακινήσεων 

Το «nac today» ρώτησε τους διευθυντές έργων και 
τους εθελοντές, με ποιο τρόπο άλλαξε κατά τόπους 
η εργασία τους. Και ποιες είναι οι στρατηγικές που 
αναπτύσσουν οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας 
για να μπορούν, παρ’ όλα αυτά να πραγματοποιούν 
τις εργασίες τους. Συχνά, οι εθελοντές υποφέρουν 
από τους πιο βασικούς περιορισμούς: Περιοριστικά 
μέτρα, κλείσιμο δημόσιων θεσμών, απαγόρευση 
συγκεντρώσεων. Όταν οι αρχές δεν ανταποκρίνονται 

  

 
πλέον, όταν η ομάδα σχεδιασμού δεν μπορεί πια να 
συναθροιστεί και εκείνοι που βρίσκονται σε ανάγκη 
δεν μπορούν πλέον να προσεγγιστούν, τα έργα που 
εξαρτώνται από μια ομαδική εργασία απειλούνται. 

«Τη στιγμή αυτή είμαστε περιορισμένοι στην 
ελευθερία μας  για ταξίδια και μετακινήσεις και δεν 
μπορούμε να μεταβούμε ως συνήθως στις περιοχές 
στις οποίες υπάρχουν έργα σε εξέλιξη. Κατά 
συνέπεια, η υποστήριξη και η αξιολόγηση των 
έργων είναι δυνατή σε περιορισμένο βαθμό», εξηγεί 
η Ναντίν Μπέκμαν, του οργανισμού «NAK-karitativ» 
(Γερμανία). «Ωστόσο, παραμένουμε σε επαφή με ένα 
μεγάλο αριθμό συνεργατών διαμέσου τηλεδιάσκεψης. 
Έτσι, για παράδειγμα, η προετοιμασία των πέντε 
εθελοντών για την επικείμενη αποστολή στη 
Ζάμπια, το Μαλάουι και τη Νότια Αφρική, 
πραγματοποιήθηκε επίσης, με τηλεδιάσκεψη» 

Η συνέπειες δεν φαίνονται τόσο προβληματικές 
στον  «Human Activ». Ο οργανισμός ανθρωπιστικής 
βοήθειας συνεργάζεται σε πολλά έργα με άλλα 
ιδρύματα και τα υποστηρίζει οικονομικά στα έργα 
τους. «Οι επίσημες μεταφορές δωρεών δεν ήταν 
δυνατές κατά την περίοδο των περιορισμών», εξηγεί 
η Σουζάνα Ράιμπλε του οργανισμού «Human 
Activ». Τα έργα συνεχίζονται και ο συντονισμός 
πραγματοποιείται διαδικτυακά. 
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Κατασκευή με  
την βοήθεια του 
«NAC SEA  
Relief Fund» 
(Νεοαποστολική 
Εκκλησία της 
Νοτιοανατολικής 
Ασίας) 

 

 

 

Αποτελεσματική εργασία με τηλεδιάσκεψη 

Στη Νότια Αφρική, ο περιορισμός προκάλεσε μεγά-
λες αλλαγές. Ο Τζακί Ναϊντού, ένας συνεργάτης του 
Ιδρύματος «Masakhe», στη Νότια Αφρική, εξηγεί: 
«Πριν από τον κορωναϊό, εκτελούσαμε τέσσερα τα-
κτικά προγράμματα (Τις «Απεριόριστες δεξιότητες», 
τους «Ασφαλείς χώρους για μετά το σχολείο», την 
«Ευαισθητοποίηση για τον εθισμό» και το «Αγαπη-
μένο παιδικό σπίτι») στις απομονωμένες περιοχές 
μας. Όταν ο πρόεδρος της χώρας μας ανακοίνωσε 
ότι πρόκειται να περιοριστούμε, κλείσαμε αμέσως 
όλα τα κέντρα μας και σταματήσαμε τις καταρτίσεις 
μας, επειδή δεν θέλαμε να μολυνθούν οι εθελοντές 
μας». Στη συνέχεια η οργάνωση επικέντρωσε τις 
δραστηριότητές της σε έργα ενέργειας και 
επισιτιστικής βοήθειας. 

Στη Ζάμπια, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε, οι 
περιορισμοί είναι επίσης αισθητοί: «Το περιβάλλον 
εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο δεσμευόμαστε 
έχουν αλλάξει ριζικά. Η εργασία έγινε αργή. Τα 
εργαστήρια κατάρτισης οι συναντήσεις και οι άλλες 
συναθροίσεις μας, πραγματοποιούνται πλέον μόνο 
με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Αυτό 
επηρέασε την ικανότητά μας για επίτευξη των στο-
χων μας και τα προγραμματισμένα ορόσημα των 
έργων μας· αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οργανώνουμε 
περισσότερες συναντήσεις και καταρτίσεις, που 
ξεπερνούν τον προϋπολογισμό μας» εξηγεί ο 
Τεμπούχο Γιουμπάι, ο γενικός διευθυντής της «NA-
CRO», του οργανισμού ανθρωπιστικής βοήθειας 
που εδρεύει στην Λουσάκα (Ζάμπια). Αναγνωρίζον-
ται ωστόσο και χρησιμοποιούνται, ορισμένες 
ευκαιρίες: «Τα νέα μέσα επικοινωνίας, όπως οι 
τηλεδιασκέψεις, καθιστούν πιο εύκολη και αποτελε-
σματική την εργασία από μεγάλες αποστάσεις». 
Μειωμένοι χρόνοι για μετακινήσεις και 
συναντήσεις, γρήγορες αποφάσεις». Ο Γιουμπάι 
είναι ικανοποιημένος. 

Καινοτόμες ιδέες 

Για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις επίσης, είναι 
σημαντικό να αντιδράσουμε με ευελιξία στις 
τρέχουσες εξελίξεις. Η ομάδα «NAC SEA Relief» 
εξέρχεται από 130 ημέρες απομόνωσης. Ο 
Απόστολος Περιφερείας σε ηρεμία Ουρς Χεμπάιζεν, 

  

πρόεδρος αυτού του οργανισμού ανθρωπιστικής 
βοήθειας της Νοτιοανατολικής Ασίας, μιλάει για την 
πιο τρομερή εμπειρία: την αβεβαιότητα. «Ευτυχώς 
διαπιστώνουμε μια αργή βελτίωση της κατάστασης 
αλλά η επίλυση του προβλήματος αργεί ακόμη». 

Ο Κιμ Κολμπ, υπεύθυνος του οργανισμού 
ανθρωπιστικής βοήθειας «Charitable Ministry», της 
Νεοαποστολικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ, περιγράφει 
παρόμοιες διαδικασίες: «Στους κόλπους των ΗΠΑ 
υποστηρίζουμε τοπικές πρωτοβουλίες με στοχευμένη 
συγκέντρωση χρημάτων και εφοδιαστική υποστήριξη. 
Μερικές Νεοαποστολικές εκκλησίες των ΗΠΑ, 
μπόρεσαν να ανοίξουν ξανά μερικές εβδομάδες μετά 
το κλείσιμο, διαμορφώνοντας τις διαδικασίες τους». 
Ορισμένες καινοτόμες ιδέες τέθηκαν επίσης σε 
εφαρμογή: Η κοινότητα του Στίρλινγκ Χάιτς 
(Sterling Heights), για παράδειγμα, οργάνωσε μια 
«υπηρεσία για εποχούμενους» στο πάρκινγκ της 
εκκλησίας, στο πλαίσιο του περιφερειακού 
προγράμματος της τράπεζας τροφίμων. «Τα μέλη μας 
είχαν ετοιμάσει σακούλες με προϊόντα διατροφής, τα 
οποία στη συνέχεια κατατέθηκαν με ασφάλεια στα 
αυτοκίνητα των συμμετεχόντων». 

Η κρίση ακολουθεί την κρίση 

Ποια είναι η κατάσταση των προσώπων που ζουν σε 
χώρες τις οποίες αφορούν τα σχέδιά σας; Η Ναντίν 
Μπέκμαν του οργανισμού «NAK-karitativ» (Γερμα-
νία) εξηγεί: «Πολλοί άνθρωποι εργάζονται εκεί ως 
εργάτες. Εξ αιτίας της κρίσης, οι περισσότερες από 
αυτές τις θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν πλέον. Αυτό 
σημαίνει ότι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πλέον έσοδα, 
πράγμα που περιλαμβάνει και την πείνα!». Πολλές  
χώρες δεν διαθέτουν κοινωνικό δίκτυο. Έτσι οι 
άνθρωποι αναγκάζονται να κυκλοφορούν έξω, παρά 
τον κίνδυνο της μόλυνσης. Συχνά δεν εφαρμόζονται 
οι κανόνες φυσικής απόστασης. «Για τον λόγο αυτό 
προσφέρουμε βοήθεια σε πολλές χώρες, παρέχοντας 
πακέτα βοήθειας έκτακτης ανάγκης, βασικά 
διατροφικά αγαθά και προϊόντα υγιεινής, όπως για 
παράδειγμα, σαπούνι και προϊόντα απολύμανσης για 
τους κατοίκους». 

Στη Νότια Αφρική επίσης, πολλά ερωτήματα από την 
πλευρά των δωρητών, περιμένουν μια απάντηση. Ο 
Τζακί Ναϊντού («Masakhe Foundation») αφηγείται: 
«Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε 
τα τακτικά έργα μας, παρέχουμε επισιτιστική βοήθεια 
(δέματα τροφίμων εικονικά κουπόνια για διατροφικά 
προϊόντα, ή για σούπα και ψωμί). Οι δωρητές μας 
ρωτούν ασταμάτητα, αν μπορούμε να συνεχίσουμε 
και να εξασφαλίζουμε την παροχή επισιτιστικής 
βοήθειας κατά τον χρόνο περιορισμού, επειδή οι 
ανάγκες για τη Νότια Αφρική είναι». Και ναι, η 
φιλανθρωπική οργάνωση είναι σε θέση να διατηρήσει 
αυτή την βοήθεια, επιβεβαιώνει ο Ναϊντού. 
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Αποδεκτή πρόκληση:    
Η Ινδία γιορτάζει  

Όλα άρχισαν με μία μόνο γυναίκα, η οποία ασπάστηκε τη Νεοαποστολική πίστη κατά 

τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στη Δανία. Πριν 50 χρόνια, η αδελφή μας αυτή στην 

πίστη στην Ινδία, δεν κράτησε την πίστη της για τον εαυτό της, αλλά, μίλησε για τον 

Ιησού και τους ζωντανούς Αποστόλους, στον περίγυρό της. Παρά τα πολλά εμπόδια, 

σχεδόν 45 000 Νεοαποστολικοί χριστιανοί ζουν σήμερα στην Ινδία. 

 

Το 1968, η Αγγέλα Ρόμπινσον έλαβε το μυστήριο της Αγίας Σφράγισης στη Δανία. 

Μετά την επιστροφή της στην Ινδία, έδωσε μαρτυρία της πίστης της και της Εκκλησίας. 

 

Το 1968, η Αγγέλα Ρόμπινσον, από την Ινδία, 
μετέβη στη Δανία. Εκεί συνάντησε την οικογένεια 
του Χέρμπερτ Μάουριτς, που άρχισε να της μιλάει 
για τη Νεοαποστολική Εκκλησία. Αυτό της 
προκάλεσε το ενδιαφέρον και άρχισε να συμμετέχει 
στις θείες λειτουργίες. Λίγο καιρό αργότερα, η 
Αγγέλα Ρόμπινσον σφραγίστηκε από τον Απόστολο 
Περιφερείας Καρλ Βέινμαν στο Τόντερ της Δανίας. 

Επιστρέφοντας, μίλησε πολύ στον γιο της για τη 
Νεοαποστολική Εκκλησία. Του προκάλεσε τόσο 
μεγάλο ενδιαφέρον που πολύ γρήγορα εξέφρασε την 
επιθυμία να γίνει Νεοαποστολικός, με τη σειρά του. 
Όταν τον Μάιο του 1970, ο Απόστολος Περιφερείας 
Μάικλ Κράους επισκέφτηκε την Ινδία, ο Τζον 
Ρόμπινσον σφραγίστηκε και στη συνέχεια χειροτο-
νήθηκε ιερέας. Είναι ο πρώτος ιερέας στην Ινδία.  

Οι πρώτοι Νεοαποστολικοί χριστιανοί στην Ινδία, 
άρχισαν να μιλούν με αποφασιστικότητα στους 
συμπατριώτες τους.  Άνθρωποι έρχονταν από παντού 
και συναθροίζονταν σε αίθουσες και ανοικτούς 
χώρους για να ακούσουν τον λόγο του Θεού και το 
κήρυγμα από το βήμα. Σε θείες λειτουργίες που ετε- 
λούντο σε μεγάλες αίθουσες, δεν ήταν ασυνήθιστο να 
βλέπουμε 1000 άτομα να σφραγίζονται ταυτόχρονα.  

Αυτοί οι πολλοί Νεοαποστολικοί χριστιανοί είχαν 
ανάγκη από εκκλησίες και αδελφούς υπηρεσία. Η 
πρώτη εκκλησία στην Ινδία, εγκαινιάστηκε στο 
Καμαλναγκάρ, το 1972. Ακολούθησαν και άλλες 
εκκλησίες που χτίστηκαν σε γη που δόθηκε δωρεά 
στην Εκκλησία από αδελφούς και αδελφές της 
Ινδίας. Παντού στην χώρα λάμβαναν χώρα 
χειροτονίες και νέες εκκλησίες συνέχιζαν να 
πολλαπλασιάζονται. Στις 20 Ιουλίου 1975, ο τότε 
Πρωταπόστολος Ερνστ Στρεκάισεν χειροτόνησε 
τους πρώτους έξι Αποστόλους για την Ινδία, ένας 
από τους οποίους ήταν και ο Τζον Ρόμπινσον. 

Ο χριστιανισμός στην Ινδία 

Σήμερα, το 80 % του πληθυσμού της Ινδίας είναι 
Ινδουιστές, 13 % Μωαμεθανοί και μόνο περίπου 2,5 
% χριστιανοί, από τους οποίους, ένα μικρό μόνο 
κλάσμα είναι Νεοαποστολικοί. Η Ινδία έχει πολλές 
διαφορετικές γλώσσες: 22 κύριες γλώσσες και περί-
που 800 διαλέκτους. Παρ’ όλο που οι Νεοαποστο-
λικοί χριστιανοί προέρχονται από εννέα διαφορετι-
κές γλώσσες, τα γλωσσικά αυτά εμπόδια αποτελούν 
μια μεγάλη πρόκληση. Επιπλέον, η ανεπαρκής 
υποδομή περιπλέκει μερικές φορές τους αδελφούς 
υπηρεσίας  στο  καθήκον  τους,  όταν  επιθυμούν  να 
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επισκεφτούν τους αδελφούς και τις αδελφές, που 
έχουν αναλάβει να φροντίζουν, σε όλη την χώρα. Ο 
Απόστολος Κριστραντζάν Νάντα (σε ηρεμία από 
τον Ιανουάριο του 2019) αφηγείται: «Ορισμένα 
μέρη δεν είναι εύκολα προσβάσιμα· σε τέτοιες 
περιπτώσεις, χρειαζόμουν περίπου 3 ώρες, για να 
διανύσω με μοτοσυκλέτα περίπου 80 χιλιόμετρα». 

Παρ’ όλα αυτά, οι αδελφοί και οι αδελφές νοιώθουν 
εμπιστοσύνη. Στην χώρα αυτή, οι πιστοί προέρχονται 
από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η Νεοαποστολική 
Εκκλησία στην Ινδία έχει ένα μεγάλο ποσοστό πολύ 
αφοσιωμένων νέων. Οι νέοι αυτή έχουν μια μεγάλη 
σχέση με την τεχνολογία και μιλούν αγγλικά· κατα-
φέρνουν λοιπόν να ξεπερνούν τα γλωσσικά εμπόδια. 
Είναι επίσης νέοι που άρπαξαν την ευκαιρία να 
ενεργήσουν στο βάθος της κρίσης του κορωναϊού. 

Το 2000, η Νεοαποστολική Εκκλησία στην Ινδία 
εξακολουθούσε να υπάγεται σε πέντε διαφορετικές 
Εκκλησιαστικές Περιφέρειες· σήμερα, υπεύθυνη για 
το σύνολο της Ινδίας είναι μόνο η Εκκλησιαστική 
Περιφέρεια του Καναδά. Περίπου 900 αξιώματα 
υπηρετούν 45000 πιστούς, που είναι εξαπλωμένοι σε 
550 κοινότητες. Στο πλευρό του αναπληρωτή 
Αποστόλου Περιφερείας βρίσκονται έξι Απόστολοι, 
οι οποίοι υποστηρίζονται από έξι επισκόπους. 

Δραστηριότητες παρά τον κορωναϊό... ή 
για την ακρίβεια, εξ αιτίας αυτού 

Για το επετειακό έτος 2020, είχε τεθεί σε εφαρμογή 
ένα ημερολόγιο, το οποίο, για κάθε μήνα, 
παρουσίαζε μια σύντομη περίληψη της ιστορίας της 
Ινδίας. Πολλές άλλες λεπτομέρειες που 
αντιστοιχούν στο θέμα του μήνα, δημοσιεύονται στο 
Facebook, σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

Με την ευκαιρία αυτής της επετείου είχαν 
σχεδιαστεί πολλές δραστηριότητες. Δυστυχώς, η 
κυβέρνηση απαγόρευσε τις θρησκευτικές 
συναθροίσεις, εξ αιτίας της πανδημίας. Νέοι ιερείς 
από την βόρεια Ινδία σκέφτηκαν, πως θα μπορούσαν 
να επικοινωνήσουν με τους αδελφούς και τις 
αδελφές. Πολύ γρήγορα γεννήθηκε η ιδέα μιας 
εικονικής συνάντησης. Η ιδέα αυτή θα μπορούσε 
στη συνέχεια να χρησιμοποιείται για τις θείες 
λειτουργίες: Κάθε Κυριακή τελούνται θείες 
λειτουργίες σε διάφορες γλώσσες, διαμέσου 
εφαρμογών τηλεδιάσκεψης. 

Στην Βομβάη, είναι επίσης νέοι ιερείς που λάνσαραν 
την καμπάνια «Υποστήριξη Μέλους σε Μέλος», 
σκοπός της οποίας ήταν να συσχετίσουν ανθρώπους 
ικανούς να προσφέρουν βοήθεια στους άλλους, με 
εκείνους που χρειάζονται βοήθεια, τώρα και μετά 
την τρέχουσα κρίση. 

Ο Ρόμπερτ Μάιερ, ανταποκριτής του nac-today στην 
Ινδία, αναφέρει το εξής: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια 
σημαντική πρόκληση, παρουσιάζεται σήμερα ως ένα 
όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το όνειρο αυτό το 
είχαμε εδώ και πολλά χρόνια: Επιτέλους, οι αδελφοί 
και οι αδελφές μας στο σύνολο της χώρας είναι 
πλέον σε θέση να συνδέονται μεταξύ τους, πέρα από 
εθνικά και γλωσσικά σύνορα. Η ένωση όλων αυτών 
των ανθρώπων σε μια φυσική τοποθεσία ήταν 
ανέκαθεν μια σημαντική εφοδιαστική πρόκληση στο 
παρελθόν. Χάρη στο ζήλο και τον ενθουσιασμό, 
ιδιαίτερα των νέων μας που είναι παθιασμένοι με 
την τεχνολογία, είμαστε πλέον σε θέση να 
διατηρούμε την επαφή μας, παρά την πανδημία». 

 

Μια μεγάλη χαρά για τις περισσότερες από πέντε 

δεκαετίες Νεοαποστολικής πίστης στην Ινδική Ήπειρο 
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Μόνος με τον Κύριο….. 

Ορισμένες φορές είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν 
λόγια για να εκφράσουν αυτά που νοιώθει κάποιος, 
παρατηρώντας μια εικόνα, μια φωτογραφία, όπως 
αυτή που βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα αυτού του 
τεύχους. Γι’ αυτόν που δεν γνωρίζει, που δεν έχει 
βιώσει τι σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού, μπορεί 
να μην έχει να πει απολύτως τίποτα. Σε εμάς όμως· 
μπορεί να προκαλέσει πολλά συναισθήματα, 
απορίες, ακόμη και προβληματισμούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σίγουρα κατά καιρούς αναρωτιόμαστε πως είναι 
δυνατόν να υπάρχει τελειότητα στην Εκκλησία του 
Κυρίου από τη στιγμή που τα μέλη που την 
αποτελούν είναι άνθρωποι ατελείς, με αδυναμίες και 
σφάλματα. Κι όμως, κάθε πιστός ο οποίος 
προσπαθεί να μιμηθεί τον Κύριο βρίσκεται πάντα 
στο σωστό δρόμο και όπως ο Ιησούς αποσυρόταν 
και μόνος, δια μέσου της προσευχής ερχόταν σε 
επαφή με τον Πατέρα, έτσι και ένας πιστός μπορεί 
να εκφραστεί καλύτερα μακριά από τα βλέμματα 
των άλλων. Είναι η στιγμή που πολλές φορές αναζη-
τούμε, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που καθίσταται 
δύσκολο, έως και αδύνατο να επισκεφτούμε το σπίτι 
του Κυρίου για μια θεία λειτουργία. Όταν όμως 
υπάρχει μια ισχυρή επιθυμία στενής επαφής με τον 
Κύριο, τότε ο επουράνιος Πατέρας ανοίγει πάντα το 
δρόμο. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιήθηκε η 
επιθυμία του ηλικιωμένου αδελφού μας, να 
αφιερώσει χρόνο για μια ξεχωριστή προσευχή. 
Μάθημα για όλους μας, μικρούς και μεγάλους, ότι 
το μόνο και πραγματικά αληθινό καταφύγιό μας 
είναι η αγκαλιά του Κυρίου μας, της κεφαλής της 
Εκκλησίας, μέλη του σώματος της οποίας είμαστε 
όλοι εμείς…. 

Εικόνες από το χτες….. 

Πριν αρκετά χρόνια και επειδή η εκκλησία μας στο 

Μαρούσι δεν διέφερε σε τίποτα από μια μονοκατοι-

κία, αποφασίστηκε η ανακατασκευή της. Κατά τη 

διάρκεια όμως των εργασιών ήταν απαραίτητο να 

βρεθεί χώρος όπου προσωρινά θα μπορούσαν να 

τελούνται οι θείες λειτουργίες. Έτσι λοιπόν, πρόθυ-

μα, ο πρώην προϊστάμενος, Ευαγγελιστής Βάλτερ 

Στεκ, μας παραχώρησε το σαλόνι του σπιτιού του. 
 
 

 
Η παλαιά εκκλησία στο Μαρούσι 

 
Ακριβώς την εποχή των οικοδομικών εργασιών είχε προ-
γραμματιστεί, η τακτική ετήσια επίσκεψη του Αποστόλου 
Περιφερείας Βεντ. Τίποτα δεν μπόρεσε να εμποδίσει, η 
επίσκεψη αυτή να είναι επιτυχημένη και γεμάτη χάρη και 
ευλογία για όλους τους πιστούς. Ήταν μια θεία λειτουργία, 
η οποία μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά και μας γέμισε νέες 
δυνάμεις για να μπορούμε να συνεχίζουμε με θάρρος την 
πορεία μας προς την ολοκλήρωση. 

 
 Από την θεία λειτουργία του Αποστόλου Περιφερείας Χάγκεν 

Βεντ, στο σπίτι του πρώην προϊσταμένου της κοινότητας Βάλτερ 
Στεκ. Από αριστερά: Ο Επίσκοπος Βαρόφσκι, ο προϊστάμενος 

Ευαγγελιστής Άλντο Ντεπόρτου, πίσω ο Απόστολος Χάινς 
Κροϊσμπέργκερ, ο Ιερέας Μαριάνο Ντενάρντο και η αδελφή μας 

Χρυσούλα, που μετάφρασε στα Ελληνικά. 
 
Λίγο καιρό αργότερα οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και 
επιτέλους είχαμε μια καινούρια και όμορφη εκκλησία. 
Αν και κατά τακτά χρονικά διαστήματα επισκεπτόμαστε 
τον χώρο των εργασιών, ήταν μεγάλη η αγωνία μας, πως 
θα ήταν ολοκληρωμένο το έργο αυτό. Και πραγματικά 
βρεθήκαμε μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη, που μας 
γέμισε ενθουσιασμό !!!! 
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