ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 5η: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Περιεχόμενα
Διάγραμμα – Ένα διάγραμμα του μαθήματος
Σημειώσεις – Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις
κλειδιά, αποσπάσματα και περιλήψεις του μαθήματος και χώρο για πρόσθετες σημειώσεις.
Ερωτήσεις επανάληψης - Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος και
χώρος για τις απαντήσεις. Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και τεστ.
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του μαθήματος με
τη χριστιανική ζωή, τη θεολογία και τη διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε
ομάδες, γραπτές εργασίες και τεστ.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών


Πριν δείτε το μάθημα
o Προετοιμασία – Ολοκληρώστε τα αναγνώσματα.
o Διαλλείματα – Εξετάστε πού αρχίζει και πού τελειώνει το κομμάτι που ακούτε. Οι
διαλέξεις έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, γι’ αυτό ίσως να θέλετε να κάνετε
κάποια διαλλείματα. Τα διαλλείματα θα πρέπει να σχεδιαστούν σύμφωνα με τη
βασική διάρθρωση των ενοτήτων στο διάγραμμα του μαθήματος.



Καθώς βλέπετε το μάθημα
o Σημειώσεις – Χρησιμοποιήστε τα τμήματα των σημειώσεων για να
ακολουθήσετε το μάθημα και να κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις.
Πολλές από τις κύριες ιδέες συνοψίζονται ήδη στις σημειώσεις, αλλά να κάνετε
και τις δικές σας συμπληρωματικές σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να
προσθέσετε λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να θυμάστε, να
περιγράψετε και να μπορείτε να υπερασπιστείτε τις κύριες ιδέες.
o Παύση/επανάληψη τμημάτων του μαθήματος – Ίσως να βρείτε χρήσιμο να
κάνετε παύση ή επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να
κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις, να ξαναδείτε δύσκολες έννοιες ή να
συζητήστε τα σημεία που σας ενδιαφέρουν.



Αφού έχετε δει τα μαθήματα
o Ερωτήσεις Επανάληψης – Απαντήστε στις ερωτήσεις επανάληψης στο χώρο
που υπάρχει. Τις ερωτήσεις αναθεώρησης, θα είναι καλύτερο, να τις
συμπληρώσει ο καθένας μόνος του και όχι σαν ομάδα.
o Ερωτήσεις εφαρμογής - Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες για
γραπτές εργασίες ή θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες συνιστάται
οι απαντήσεις να μην ξεπερνούν τη μία σελίδα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο Σύμβολο Πίστης των Αποστόλων , όπως και στην Αγία Γραφή, η λέξη «εκκλησία» αν αφέρεται
πρωταρχικά και κυρίως στον λαό του Θεού.

Όταν το Σύμβολο Πίστης λέει ότι πιστεύουμε στην εκκλησία, δεν εν ν οεί ότι εμπιστευόμαστε την
εκκλησία για τη σωτηρία μας.

Ι. Η Θεϊκή Επικύρωση της Εκκλησίας

Με την ευρεία έν νοια, η εκκλησία είν αι:





η βασιλεία του Θεού στη γη,
η συν άθροιση του ιδιαίτερου λαού του
έν α βασικό μέσο με το οποίο ο Θεός δίν ει τη χάρη σε κείν ους που είν αι πιστοί σ’ αυτόν .
σημαν τική για την εδραίωση και τη διατήρηση της σχέσης μας με τον Θεό.

Η εκκλησία έχει επικυρωθεί απ’ τον Θεό, την δημιούργησε για έν αν σκοπό και της αν έθεσε την
εξουσία.
Και εγώ, μάλιστα, σου λέω ότι: Εσύ είσαι ο Πέτρος, και επάνω σ' αυτή την πέτρα θα κτίσω την
εκκλησία μου· και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. (Ματθ. 16:18)

Ι. Α. Το Υπόβαθρο της Παλαιάς Διαθήκης
Η έν ν οια της εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη βρίσκει στην πραγματικότητα τις ρίζες της στην Παλαιά
Διαθήκη.

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο όρος εκκλησία και η αν τίστοιχη Εβραϊκή λέξη χρησιμοποιούνται συχν ά για
ν α αν αγνωρίσουν το συγκεντρωμένο έθνος του Ι σραήλ. Δευτερονόμιο κεφ. 9:10, κεφ. 31:30, Κριτές
κεφ. 20:2, Α΄ Βασιλέων κεφ. 8:14, Ψαλμοί κεφ. 22:22, 25, κ.α.
Αυτός είναι που, στην εκκλησία μέσα στην έρημο, στάθηκε μαζί με τον άγγελο που του μιλούσε
στο βουνό Σινά, και μαζί με τους πατέρες μας, και παρέλαβε τα ζωοποιά λόγια, για να τα δώσει σε
μας. (Πραξ.7:38)

Εσείς, όμως, είστε «γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο», λαός τον οποίο ο Θεός
απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο
θαυμαστό του φως· (Α’ Πέτρ. 2:9)

Και αν η ζύμη είναι άγια, είναι και το φύραμα· και αν η ρίζα είναι άγια, είναι και τα κλαδιά· (Ρωμ.
11:16)

Ι.Β. Ο Ιησούς

Και εγώ, μάλιστα, σου λέω ότι: Εσύ είσαι ο Πέτρος, και επάνω σ' αυτή την πέτρα θα κτίσω την
εκκλησία μου· και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. (Ματθ.16:18)
ο Ι ησούς αν οικοδομούσε και αποκαθιστούσε την εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης.
Και αν τους παρακούσει, πες το στην εκκλησία· αλλά, αν και την εκκλησία παρακούσει, ας είναι σε
σένα σαν τον εθνικό ή τον τελώνη. (Ματθ.18:17)

Ο Ι ησούς ήρθε ν α σώσει και ν α αποκαταστήσει τον Ι σραήλ με τη μορφή της εκκλησίας της Καιν ής
Διαθήκης.

Ι.Γ. Επιπτώσεις
Υπάρχει μια θεμελιώδης συν έχεια μεταξύ του Ι σραήλ στην Παλαιά Διαθήκη και της Χριστιαν ικής
εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη

Ι.Γ.1. Ο Σκοπός

Ι.Γ.2. Οι Πιστοί και οι Άπιστοι


Και οι δύο συν άξεις περιλαμβάνουν και πιστούς και απίστους

Εξετάζετε τον εαυτό σας, αν είστε στην πίστη· δοκιμάζετε τον εαυτό σας· ή, δεν γνωρίζετε ότι ο
Χριστός είναι μέσα σας; Εκτός αν είστε σε κάτι αδόκιμοι. (Β΄ Κορ. 13:5)

Ι.Γ.3. Υποχρεώσεις




ν α αγαπάει τον Θεό,
ν α εξαπλών ει τη βασιλεία του σε όλο τον κόσμο,
ν α φέρν ει δόξα σε κείν ον.

Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, (Ματθ. 28:19)

ΙΙ. Η Αγιότητα της Εκκλησίας

ΙΙ.Α. Ο Ορισμός της Αγιότητας
α. Ηθικά αγν ός: εννοούμε ότι είν αι


ελεύθερος από την αμαρτία και τη διαφθορά. Β΄ Βασιλέων κεφ. 19:22, Παροιμίες κεφ. 9:10,
Ησαΐα κεφ. 30:11-15 και πρώτη επιστολή του Ι ωάννη κεφ. 2:20.

β. Ξεχωρισμέν οι για μια ειδική υπηρεσία για τον Θεό:


τα αν τικείμεν α μπορούν ν α είν αι άγια αν και δεν είν αι ηθικά καθαρά: Επειδή, ο άπιστος
άνδρας αγιάστηκε διαμέσου τής γυναίκας· και η γυναίκα η άπιστη αγιάστηκε διαμέσου τού
άνδρα· επειδή, διαφορετικά, τα παιδιά σας θα ήσαν ακάθαρτα· τώρα, όμως, είναι άγια . (Α’
Κορ. 7:14)

ΙΙ.Β. Ο Λαός
Σε γεν ικές γραμμές, η Αγία Γραφή αν αφέρεται σε αν θρώπους ως «άγιοι» όταν ξεχωρίζονται από τον
υπόλοιπο κόσμο ώστε ν α είναι χρήσιμοι σε ειδική υπηρεσία για τον Θεό.
Εσείς, όμως, είστε «γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο», λαός τον οποίο ο Θεός
απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο
θαυμαστό του φως· (Α΄ Πετρ. 2:9)

ΙΙ.Β.1. Η Ορατή Εκκλησία

Η ορατή εκκλησία περιλαμβάν ει όλους εκείν ους που είν αι τακτικό τμήμα της συν αθροισμέν ης
εκκλησίας, αν εξάρτητα από την κατάσταση της καρδιάς τους.





επιβεβαιών ουν τη διαθήκη του Θεού, όπως με το βάπτισμα στη Καιν ή Διαθήκη ή την
περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη.
έχουν ή ομολογούν πίστη στον Χριστό.
υποτάσσονται στη διδασκαλία της εκκλησίας.
έχουν απλώς έν αν πιστό γονιό ή σύζυγο.

στοχάζεστε πόσο χειρότερης τιμωρίας θα κριθεί άξιος αυτός που καταπάτησε τον Υιό τού Θεού,
και νόμισε κοινό το αίμα τής διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε, και έβρισε το πνεύμα τής χάρης;
(Εβρ. 10:29)

ΙΙ.Β.2. Η Αόρατη Εκκλησία

Η αόρατη εκκλησία αποτελείται μόν ο από εκείν ους που έχουν ενωθεί με τον Χριστό για τη σωτηρία.

Μόνο ο Θεός μπορεί ν α αναγνωρίσει την αόρατη εκκλησία με πλήρη βεβαιότητα.

Η εκκλησία έχει αν άγκη ν α ακούει το ευαγγέλιο τακτικά.

ΙΙΙ. Η Καθολικότητα της Εκκλησίας

ΙΙΙ.Α. Ορισμός της λέξης «Καθολικός»
Καθολικός:





παγκόσμιος ή περιλαμβαν ομένων όλων των Χριστιανών σε όλες τις ομολογίες πίστεως.
προέρχεται από την πρόθεση «κατά» και το επίθετο «όλος» ολόκληρος.
Δεν αν αφέρεται στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
είν αι ο ορισμός της εν ότητας που υπάρχει αν άμεσα σε όλες τις εκκλησίες οι οποίες
ακολουθούν με πιστότητα τον Χριστό.

Το Σύμβολο Πίστης των Αποστόλων μιλάει για την εν ότητα του Αγίου Πν εύματος που υπάρχει
μεταξύ όλων των Χριστιανικών εκκλησιών, ανεξάρτητα από της οργανωτικές διαφορές τους.


η λέξη «καθολική» σημαίν ει «παγκόσμια».

προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους
προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του
Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, που είναι και δικός τους και δικός μας. (Α΄ Κορ. 1:2)

Αργότερα, όμως, η εκκλησία διασπάστηκε με διάφορα σχίσματα


άρχισε ν α χρησιμοποιείται η λέξη «καθολικός», όχι ως επίθετο, αλλά με μια ν έα έν ν οια, ως
αποκλειστικό όνομα.

ΙΙΙ.Β. Η Ορατή Καθολική Εκκλησία
Μπορούμε ν α ορίσουμε την ορατή καθολική εκκλησία ως: μία παγκόσμια κοιν ων ία όλων των
αν θρώπων που βρίσκονται σε διαθήκη με τον Θεό κάτω από την ηγεσία του Χριστού.
Τα τρία στοιχεία της ορατής καθολικής εκκλησίας:




ο Λόγος του Θεού
Οι Τελετές
Η Εκκλησιαστική Πειθαρχία

ΙΙΙ.Γ. Η Αόρατη Καθολική Εκκλησία
Μπορούμε να ορίσουμε την αόρατη καθολική εκκλησία ως: όλους τους ανθρώπους από όλες τις
εποχές οι οποίοι έχουν εν ωθεί με τον Χριστό για σωτηρία

ΙΙΙ.Γ.1. Ένας Σωτήρας
Ο Ι ησούς Χριστό είν αι ο μόνος Σωτήρας που υπάρχει για τον άν θρωπο
Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω
από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου πρέπει να σωθούμε . (Πράξ.
4:12)

Εγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, και η ζωή· κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον
διαμέσου εμού· (Ιωαν. 14:6)

ΙΙΙ.Γ.2. Μία Πίστη
Υπάρχει μόν ο μία αληθινή πίστη που μπορεί ν α μας οδηγήσει στον Χριστό.
Η Σωτηρία δεν είν αι δυνατή για όσους βρίσκονται έξω από την ορατή εκκλησία.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη
με βάση το αίμα μου, που χύνεται για σας. (Λουκ. 22:20)
IV. Η Κοινωνία των Αγίων
Κοιν ωνία:




Η κοιν ωνία που υπάρχει μεταξύ των μελών της εκκλησίας, ιδιαίτερα βάσει της έν ωσής τους με
τον Θεό. Πράξεις των Αποστόλων κεφ. 2:42, Β΄ Κοριν θίους κεφ. 13:14, Α΄ Ι ωάννου κεφ. 1:3.
άλλες χρήσεις της φράσης στην ΚΔ:κατανομή συνήθως
o καταν ομή υλικών αγαθών και χρημάτων . Ρωμαίους κεφ. 15:16, δεύτερη
επιστολή προς Κοριν θίους κεφ. 9:13 και επιστολή προς Εβραίους κεφ. 13:16.
o διάδοση του ευαγγελίου –μέσα στην εκκλησία, όπως αν αφέρεται στην προς
Φιλιππισίους κεφ. 1:5 και στην επιστολή προς Φιλήμονα εδ. 6.

Κοιν ωνία:



κοιν ωνία μεταξύ των μελών της εκκλησίας
κοιν ή ζωή και αλληλεξάρτηση.

IV.Α. Η Κοινωνία μέσα στην Ορατή Εκκλησία

IV.Α.1. Τα Μέσα της Χάρης
Τα μέσα της χάρης είν αι οι τρόποι τους οποίους ο Θεός χρησιμοποιεί συν ήθως για ν α εφαρμόσει
τη χάρη του στους αν θρώπους.




Ο Λόγος
Οι Τελετές
Η Προσευχή

IV.Α.2. Τα Πνευματικά Χαρίσματα
Το Άγιο Πν εύμα χρησιμοποιεί όλα τα πν ευματικά χαρίσματα με σκοπό ν α οικοδομήσει την ορατή
εκκλησία.

Τα πν ευματικά χαρίσματα είν αι κοινά σε όλη την ορατή εκκλησία.





σε δημόσιες λατρείες. Α΄ Κοριν θίους κεφ. 14:13-26.
έχουν δοθεί για την οικοδομή ολόκληρης της εκκλησίας. Α΄ Κορινθίους κεφ. 12:4-7 και στην
επιστολή προς Εφεσίους κεφ. 4:3-13.
είν αι σημείο ακόμη και στους απίστους μέσα στην εκκλησία όπως διαβάζουμε στην πρώτη
προς Κοριν θίους επιστολή κεφ. 14:21-22.
οι άπιστοι μέσα στην εκκλησία είναι καταδικασμένοι. Εβραίους κεφ. 6:4-6.

IV.Α.3. Τα Υλικά Αγαθά
Μέσα στην Αγία Γραφή και στην πρώτη εκκλησία οι Χριστιανοί μοιράζονταν τα υλικά αγαθά τους
με άλλους μέσα στην ορατή εκκλησία που είχαν αν άγκες

Επειδή, υπήρξαν αυτοπροαίρετοι, σύμφωνα με τη δύναμή τους, και περισσότερο από τη δύναμή
τους· (δίνω μαρτυρία γι' αυτό),
παρακαλώντας μας, με πολλή παράκληση, να δεχθούμε τη χάρη, και την κοινωνία τής διακονίας
αυτής στους αγίους·
και όχι μονάχα όπως ελπίσαμε, αλλά πρώτα έδωσαν τον εαυτό τους στον Κύριο, έπειτα σε μας, με
το θέλημα του Θεού· (Β’ Κορ. 8:3-5)

IV.Β. Η Κοινωνία μέσα στην Αόρατη Εκκλησία

IV.Β.1. Ενότητα με τον Χριστό
Ο Ι ησούς κατοικεί μέσα στους πιστούς και κείνοι μέσα στον Ιησού.
Η έν ωση αυτή αφορά και το σώμα και το πν εύμα μας.
Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη τού Χριστού; Να πάρω, λοιπόν, τα μέλη τού Χριστού, και
να τα κάνω μέλη πόρνης; Μη γένοιτο!
Ή, δεν ξέρετε ότι εκείνος που προσκολλάται με την πόρνη, είναι ένα σώμα; Επειδή, λέει: «Θα είναι οι
δύο σε μία σάρκα».
Όποιος, όμως, προσκολλάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. (Α΄ Κορ. 6:15-17)

IV.Β.2. Ενότητα με Άλλους Πιστούς
Οι πιστοί είν αι εν ωμέν οι επίσης ο έν ας με τον άλλον μέσα στον Χριστό. Ρωμαίους κεφ. 12:5,
Γαλάτας κεφ. 3:26-28, Εφεσίους κεφ. 4:25.
Και εγώ, τη δόξα που μου έδωσες, έδωσα σ' αυτούς· για να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα.
Εγώ σε ενότητα μ' αυτούς, κι εσύ σε ενότητα με μένα· για να είναι σε μια ολοκληρωμένη ενότητα,
και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες, και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα.
(Ιωαν.17:22-23)

Εν ώ η έν ωσή μας με την ορατή εκκλησία είν αι σχετική και εμπειρική, η έν ωσή μας με την αόρατη
εκκλησία είν αι πν ευματική και οντολογική.

Και άκουσα σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, και σαν φωνή από πολλά νερά, και σαν φωνή από
ισχυρές βροντές, που έλεγαν: Αλληλούια, επειδή βασίλευσε ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορας.
Ας χαιρόμαστε και ας νιώθουμε αγαλλίαση και ας δώσουμε σ' αυτόν τη δόξα· επειδή, ήρθε ο
γάμος τού Αρνίου, και η γυναίκα του ετοίμασε τον εαυτό της.
Και της δόθηκε να ντυθεί εκλεκτής ποιότητας λινό καθαρό και λαμπερό· επειδή, το εκλεκτής
ποιότητας λινό είναι τα δικαιώματα των αγίων. (Αποκ.19:6-8)

Η Αγία Γραφή αν τλεί πολλές εφαρμογές από το γεγον ός ότι οι πιστοί είν αι εν ωμέν οι ο έν ας με τον
άλλον μέσα στον Χριστό
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
1. Συζητήστε με ποιον τρόπο βρίσκει η εκκλησία στην Καινή Διαθήκη τις ρίζες της στην Παλαιά Διαθήκη.

2. Πώς οικοδόμησε ο Ιησούς την εκκλησία του έτσι ώστε βασιζόταν στην εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και
προωθούσε;

3. Ποιες είναι κάποιες επιπτώσεις της σχέσης μεταξύ της εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης κι εκείνης της Καινής
Διαθήκης;

4. Προσδιορίστε και συζητήστε τη λέξη «άγιος» όπως χρησιμοποιούνταν στην Αγία Γραφή.

5. Τι εννοεί η Βίβλος όταν χρησιμοποιεί τη λέξη «άγιος» για να περιγράψει τον λαό του Θεού;

6. Προσδιορίστε και περιγράψτε τη λέξη «καθολικός» όπως ήταν κατανοητή στο Σύμβολο Πίστης των Αποστόλων.

7. Ποια είναι η ορατή καθολική εκκλησία και πώς αποφασίζουμε ποιες εκκλησίες θα πρέπει να δεχτούμε ως τμήμα
της καθολικής ή της παγκόσμιας εκκλησίας του Χριστού;

8. Συζητήστε την αόρατη καθολική εκκλησία και πώς αυτή διαφέρει από την ορατή καθολική εκκλησία.

9. Με ποιους τρόπους είναι η ορατή εκκλησία, μια κοινωνία πιστών;

10. Συζητήστε το πώς όλοι οι πιστοί στην αόρατη εκκλησία έχουν κοινωνία με τον Χριστό και με άλλους πιστούς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Με ποιον τρόπο είναι απαραίτητη η εκκλησία στη διατήρηση της σχέσης με τον Θεό;

2. Με ποιους τρόπους έχεις γευτεί τη χάρη του Θεού στην εκκλησιαστική κοινότητα;

3. Κάποιοι από εμάς έχουμε τον πειρασμό να βλέπουμε την εκκλησία κυρίως ως ένα κτίριο. Πώς θα πρέπει η
εκκλησία ως συγκέντρωση του λαού του Θεού να μας βοηθήσει να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα;

4. Με ποιους τρόπους μπορείς να συμμετέχεις στον σκοπό της εκκλησίας που είναι να μετατρέψει τον κόσμο σε
επίγεια βασιλεία του Θεού;

5. Με ποιους τρόπους βλέπεις ότι η εκκλησία χρειάζεται να ξεχωριστεί (να αγιαστεί) από τον κόσμο;

6. Εάν τελικά μόνο ο Θεός γνωρίζει ποια είναι η αόρατη εκκλησία, πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε κείνους
που δεν είναι ακόμη πιστοί;

7. Αφού η εκκλησία είναι «καθολική» ή «παγκόσμια», πώς θα πρέπει να θεωρούμε τις άλλες εκκλησίες που
κατέχουν το Σύμβολο Πίστης;

8. Ποια είναι τα οφέλη ενός εκκλησιάσματος από την εκκλησιαστική πειθαρχία;

9. Με ποιον τρόπο έχεις γευτεί την κοινωνία μέσα στην εκκλησία;

10. Ποιοι είναι 3 τρόποι με τους οποίους μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χαρίσματά σου για να ευεργετήσεις την
εκκλησιαστική σου κοινότητα;

