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Οπαδοί του Χριστού 
Από τον Πρεσβύτερο Γουόλτερ Γκονζάλες 
Σης Προεδρίας των Εβδομήκοντα  

 
Σον περασμένο Οκτώβριο, η σύζυγός μου και εγώ συνοδεύσαμε τον Πρεσβύτερο και την 
αδελφή Νιλ Άντερσεν, για την εκσκαφή του εδάφους για τον καινούργιο ναό στην Κόρδοβα 
της Αργεντινής. πως συνηθίζεται, μία συνέντευξη τύπου ακολούθησε την τελετή.  Μία 
δημοσιογράφος, όχι μέλος της εκκλησίας μας, σχολίασε ότι είχε παρατηρήσει πόσο καλά οι 
άνδρες φέρονταν στις συζύγους τους. Κατόπιν ερώτησε αναπάντεχα: «Είναι αληθινό ή 
αποκύημα της φαντασίας;» Είμαι βέβαιος ότι είδε και ένιωσε ότι κάτι διαφορετικό ανάμεσα 
στα μέλη μας. Ίσως αντελήφθη την επιθυμία των μελών να ακολουθούν τον Χριστό.  Μέλη 
σε όλον τον κόσμο έχουν μία τέτοια επιθυμία. Σαυτοχρόνως, εκατομμύρια που δεν είναι 
μέλη της Εκκλησίας έχουν επίσης την επιθυμία να Σον ακολουθούν.  

 
Προσφάτως, η σύζυγός μου και εγώ εντυπωσιασθήκαμε από τους ανθρώπους που είδαμε στη 
Γκάνα και τη Νιγηρία. Οι περισσότεροι δεν ήσαν μέλη της εκκλησίας μας.  Ήμαστε ευτυχείς 
που είδαμε την επιθυμία τους να ακολουθούν τον Χριστό να εκφράζεται σε πολλές εκ των 
συζητήσεών τους στις οικίες τους, στα αυτοκίνητά τους, στους τοίχους τους και τις πινακίδες 
τους.  Δεν είχαμε δει ποτέ τόσες πολλές χριστιανικές εκκλησίες τη μία δίπλα στην άλλη.  
 
Ως Άγιοι των Σελευταίων Ημερών, δικό μας είναι το καθήκον να προσκαλούμε εκατομμύρια, 
όπως αυτούς, να έλθουν και να δουν τι μπορεί να προσθέσει η εκκλησία μας στα καλά που 
ήδη έχουν.  Οιοσδήποτε από οιανδήποτε ήπειρο, κλίμα ή πολιτισμό μπορεί να γνωρίσει αφ’ 
εαυτού του ότι ο Προφήτης Σζόζεφ μιθ είδε τον Πατέρα και τον Τιό σε όραμα.  Εκείνος ή 
εκείνη μπορεί να γνωρίσει ότι ουράνιοι αγγελιαφόροι αποκατέστησαν την ιεροσύνη και ότι 
το Βιβλίο του Μόρμον είναι άλλη μία μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό.  Με τα λόγια του 
Κυρίου στον Ενώχ: «Χρηστότητα [έχει αποσταλεί] από τους ουρανούς, και αλήθεια [έχει 
αποσταλεί] από τη γη, να [δώσουν μαρτυρία] για το Μονογενή μου»1.  

 
Ο ωτήρας έχει υποσχεθεί:  «…ποιος ακολουθεί εμένα, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, 
αλλά θα έχει το φως της ζωής»2. Οι οπαδοί του Χριστού ακολουθούν το πρότυπο του 
ωτήρος στη ζωή τους να βαδίζουν στο φως.  Δύο χαρακτηριστικά μπορούν να μας 
βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε σε ποιον βαθμό Σον ακολουθούμε.  Πρώτον, οι οπαδοί του 



Χριστού είναι στοργικοί άνθρωποι.  Δεύτερον, οι αληθινοί οπαδοί του Χριστού συνάπτουν 
και τηρούν διαθήκες.  

 
Σο πρώτο χαρακτηριστικό, το ότι ήσαν στοργικοί, είναι πιθανώς κάτι που παρατήρησε η 
δημοσιογράφος στην Κόρδοβα ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας μας.  Ακολουθούμε τον 
Χριστό, επειδή Σον αγαπούμε.  ταν ακολουθούμε τον Λυτρωτή από αγάπη, ακολουθούμε 
το δικό Σου παράδειγμα.  Μέσω αγάπης, ο ωτήρας ήταν υπάκουος στο θέλημα του Πατρός 
υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Ο ωτήρας μας ήταν υπάκουος ακόμη και όταν σήμαινε μεγάλο 
σωματικό και συναισθηματικό πόνο‧ ακόμη όταν σήμαινε να μαστιγωθεί και να χλευασθεί‧ 
ακόμη όταν σήμαινε ότι οι εχθροί Σου θα Σον βασάνιζαν, ενώ οι φίλοι Σου Σον 
εγκατέλειψαν.  Η εξιλεωτική θυσία, η οποία είναι μοναδική στην αποστολή του ωτήρος, 
είναι η μεγαλύτερη ποτέ έκφραση αγάπης στην ιστορία της ανθρωπότητος.  «Η τιμωρία, που 
έφερε τη δική μας ειρήνη, ήταν επάνω σ’ αυτόν· και διαμέσου των πληγών του 
γιατρευτήκαμε εμείς»3.  
 
πως ο Χριστός ακολούθησε τον Πατέρα υπό οιεσδήποτε συνθήκες, θα πρέπει εμείς να 
ακολουθούμε τον Τιό Σου. Αν το κάνουμε, δεν έχει σημασία τι είδους δίωξη, θλίψη, δεινά ή 
«αγκάθια κατά τη σάρκα»4 αντιμετωπίζουμε. Δεν είμαστε μόνοι. Ο Χριστός θα μας 
βοηθήσει. Η τρυφερή ευσπλαχνία Σου μπορεί να μας καταστήσει ισχυρούς καθώς Σον 
ακολουθούμε υπό οιεσδήποτε συνθήκες5.   
 
Σο να ακολουθούμε τον Χριστό σημαίνει να εγκαταλείψουμε πολλά αγαπημένα πράγματα 
όπως έκανε η Ρουθ η Μωαβίτισσα. Ως νεοφώτιστη, από αγάπη για τον Θεό και τη Ναόμι, 
άφησε τα πάντα πίσω της, για να ζήσει τη θρησκεία της6.  
 
Μπορεί, επίσης, να σημαίνει να ανθιστάμεθα στην αντιξοότητα και τον πειρασμό. τα 
νεανικά του χρόνια, ο Ιωσήφ επωλήθη ως σκλάβος. Σου αφήρεσαν όλα όσα αγαπούσε. 
Αργότερα, μπήκε σε πειρασμό να γίνει άσεμνος. Αντέστη στον πειρασμό και είπε «Πώς να 
πράξω αυτό το μεγάλο κακό, και να αμαρτήσω στον Θεό;7» Η αγάπη του για τον Θεό ήταν 
πιο δυνατή από οιανδήποτε αντιξοότητα ή πειρασμό. 
 
ήμερα, έχουμε σύγχρονους Ρουθ και Ιωσήφ σε όλον τον κόσμο. ταν ο αδελφός Σζίμυ 
Ολβέρα από το Γκουαγιακίλ του Ισημερινού έλαβε την ιεραποστολική του κλήση, η 
οικογένειά του αγωνιζόταν πάρα πολύ. Σην ημέρα που έφευγε, του είπαν ότι αν έβγαινε από 
την πόρτα, θα έχανε την οικογένειά του. Με καρδιά συντετριμμένη, βγήκε από την πόρτα. 
Ενώ εκείνος ήταν στην ιεραποστολή του, η μητέρα του τού ζήτησε να παραμείνει 
περισσότερο στο ιεραποστολικό πεδίο, επειδή ελάμβαναν τόσες πολλές ευλογίες. ήμερα, ο 
αδελφός Ολβέρα υπηρετεί ως πατριάρχης πασσάλου. 



 
Σο να αγαπούμε αληθώς τον Χριστό μάς δίδει την απαιτούμενη δύναμη να Σον 
ακολουθούμε.  Ο Ίδιος ο Κύριος το έδειξε, όταν ερώτησε τον Πέτρο τρεις φορές: «Με 
αγαπάς;»  Αφού ο Πέτρος διαβεβαίωσε την αγάπη του για Εκείνον μεγαλοφώνως, ο Κύριος 
είπε στον Πέτρο περί των επερχομένων δυσκολιών.  Σότε, ήλθε η νουθεσία: «Ακολούθα με». 
Η ερώτηση του ωτήρος στον Πέτρο μπορεί να τεθεί και σε εμάς:  «Με αγαπάς;», 
ακολουθούμενη από την κλήση προς δράσιν:  «Ακολούθα με»8.  

 
Η αγάπη είναι μία δυνατή επιρροή στην καρδιά μας στην προσπάθειά μας να είμαστε 
υπάκουοι.  Η αγάπη για τον ωτήρα μας μάς εμπνέει να τηρούμε τις εντολές Σου.  Η αγάπη 
για τη μητέρα, τον πατέρα ή τη σύζυγο μπορεί επίσης να εμπνέει την υπακοή μας στις αρχές 
του ευαγγελίου.  Ο τρόπος με τον οποίον φερόμαστε στους άλλους αντικατοπτρίζει σε 
ποιον βαθμό ακολουθούμε τον ωτήρα μας στο να αγαπούμε αλλήλους9. Δείχνουμε την 
αγάπη μας για Εκείνον, όταν σταματούμε για να βοηθήσουμε άλλους, όταν είμαστε 
«εντελώς τίμιοι και ακέραιοι στα πάντα»10 και όταν συνάπτουμε και τηρούμε διαθήκες.  

 
Σο δεύτερο χαρακτηριστικό που έχουν οι οπαδοί του Χριστού είναι η σύναψη και η τήρηση 
διαθηκών, όπως Εκείνος έκανε.  

 
Ο Μορόνι τόνισε ότι «διά του αίματος του Χριστού που χύθηκε… το οποίο είναι στη 
διαθήκη του Πατέρα προς άφεση των αμαρτιών σας, ώστε να αγιασθείτε, να είστε χωρίς 
κηλίδα»11.  

 
Ο Προφήτης Σζόζεφ μιθ δίδαξε ότι ακόμη και πριν από την οργάνωση αυτής της γης, 
διαθήκες συνήφθησαν στους ουρανούς12. Οι αρχαίοι προφήτες και πατριάρχες συνήψαν 
διαθήκες.  

 
Ο ωτήρας ο ίδιος έδωσε το παράδειγμα. Βαπτίσθηκε, προκειμένου να εκπληρώσει κάθε 
χρηστότητα από κάποιον με την κατάλληλη εξουσία.  Μέσω του βαπτίσματός Σου, ο 
ωτήρας κατέθεσε μαρτυρία στον Πατέρα ότι θα ήταν υπάκουος στην τήρηση όλων των 
εντολών του Πατρός13. πως κατά την παλαιά εποχή, ακολουθούμε κι εμείς τον Χριστό και 
συνάπτουμε διαθήκες μέσω των διατάξεων της ιεροσύνης.   
 
Η σύναψη διαθηκών είναι κάτι που εκατομμύρια που δεν είναι μέλη της εκκλησίας μπορούν 
να προσθέσουν στα πολύ καλά πράγματα που ήδη έχουν. Η σύναψη διαθηκών είναι μία 



έκφραση αγάπης. Είναι ένας τρόπος να Σου πούμε: «Ναι, θα σε ακολουθήσω, γιατί σε 
αγαπώ».  

 
Οι διαθήκες συμπεριλαμβάνουν υποσχέσεις «δηλαδή της αιώνιας ζωής»14. λα θα 
συνεργασθούν για το καλό μας, αν θυμόμαστε τις διαθήκες μας15. Πρέπει να συνάπτονται 
και να τηρούνται, προκειμένου να λάβουμε πλήρως τις υποσχέσεις που παρέχουν εκείνες.  Η 
αγάπη για τον ωτήρα και η ενθύμηση των διαθηκών μας θα μας βοηθήσει να τις τηρούμε. Η 
μετάληψη αποτελεί έναν τρόπο να τις θυμόμαστε16. Ένας άλλος τρόπος είναι να 
παρευρισκόμαστε στον ναό συχνά.  Θυμάμαι ένα νέο έγγαμο ζεύγος στη Νότιο Αμερική που 
ήθελε να χωρίσει, επειδή δεν τα πήγαιναν καλά. Ένας ηγέτης ιεροσύνης τους συνεβούλευσε 
να παρευρεθούν στον ναό και να προσέξουν συγκεκριμένως τα λόγια και τις υποσχέσεις των 
διαθηκών που είχαν συναφθεί εκεί.  Σο έκαναν και έσωσαν τον γάμο τους. Η δύναμη των 
διαθηκών μας είναι μεγαλύτερη από οιανδήποτε δυσκολία που αντιμετωπίζουμε ή μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε. 

 
Προς αυτά τα μέλη που δεν είναι ενεργά στο ευαγγέλιο, παρακαλώ ελάτε πίσω.  Νιώστε την 
ευλογία της ενθυμήσεως και ανανεώσεως των διαθηκών μέσω της μεταλήψεως και της 
προσελεύσεως στον ναό.  Με το να γίνετε ενεργά μέλη, αυτό αποτελεί έκφραση αγάπης και 
δείχνει την προθυμία σας να γίνετε αληθινοί οπαδοί του Χριστού.  Θα πληροίτε τις 
προϋποθέσεις, για να λάβετε όλες τις υπεσχημένες ευλογίες.  

 
Προς αυτούς που δεν είναι μέλη της εκκλησίας μας, σας προσκαλώ να έχετε πίστη, να 
μετανοείτε και να αποκτήσετε τις προϋποθέσεις, για να λάβετε τη διαθήκη της βαπτίσεως 
στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Σελευταίων Ημερών.  Κάνοντάς το, θα 
δείξετε την αγάπη σας στον Επουράνιο Πατέρα μας και την προθυμία σας να ακολουθήσετε 
τον Χριστό.  

 
Καταθέτω μαρτυρία ότι είμαστε ευτυχέστεροι, όταν ακολουθούμε τις διδασκαλίες του 
ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.  Καθώς αγωνιζόμαστε να Σον ακολουθούμε, οι ευλογίες των 
ουρανών θα μας έλθουν.  Γνωρίζω ότι οι υποσχέσεις Σου θα εκπληρωθούν καθώς συνάπτουμε 
και τηρούμε διαθήκες και γινόμαστε αληθινοί οπαδοί του Χριστού.  Καταθέτω μαρτυρία για 
τη μεγάλη Σου αγάπη για τον καθέναν εξ ημών και το κάνω αυτό στο όνομα του Ιησού 
Χριστού, αμήν.  

 
ημειώσεις  
1. Μωυσή 7:62. 



2. Κατά Ιωάννην 8:12. 
3. Ησαΐας 53:5. 
4. Προς Κορινθίους Β΄ 12:7. 
5. Βλέπε Νεφί Α΄ 1:20. 
6. Βλέπε Ρουθ 1:16. 
7. Βλέπε Γένεση 39:7-9. 
8. Βλέπε Κατά Ιωάννην 21:15-19. 
9. Βλέπε Κατά Ιωάννην 13:35. 
10. Άλμα 27:27. 
11. Μορόνι 10:33. 
12. Βλέπε Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Σζόζεφ μιθ (2007), 42. Βλέπε, 
επίσης, πένσερ Κίμπαλ, “Be Ye Therefore Perfect” (ομιλία πνευματικής συγκεντρώσεως, 
Ινστιτούτο Θρησκείας της ωλτ Λέηκ ίτυ, 10 Ιαν. 1975): «υνήψαμε διαθήκες, ιερούς 
όρκους, στον ουρανό προτού έλθουμε σε αυτήν τη θνητή ζωή… Έχουμε συνάψει διαθήκες. 
Σις συνήψαμε προτού αποδεχθούμε τη θέση μασ εδώ επί της γης». 
13. Βλέπε Νεφί Β΄ 31:5-7. 
14. Αβραάμ 2:11. Βλέπε, επίσης, Σζων Γουίντσοου, “Temple Worship” (διάλεξη, Assembly 
Hall, Salt Lake City, Οκτ. 12, 1920), 10:  «Η διαθήκη δίδει ζωή στην αλήθεια και καθιστά 
δυνατές τις ευλογίες που ανταμείβουν όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τη γνώση 
καταλλήλως». 
15. Βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 90:24.  
16. Βλέπε, για παράδειγμα, Νεφί Γ΄ 18:7-11.  
 


