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Καθώς η συνεχής Άποκατάσταση συνεχίζεται, το 
Έυαγγέλιο βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. Η Κένυα 
αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης της Έκκλησίας 
στην Άφρική.

Τα γραφεία Περιοχής στο Ναϊρό-
μπι λειτουργούν πλήρως, εξυ-
πηρετώντας 100.000 μέλη σε 18 
χώρες της Κεντρικής Άφρικής.

2020

Οργανώνεται ο Πάσσαλος στο 
Ναϊρόμπι.

2001

Έιδική νηστεία συλλέγει χρήματα 
για ανακούφιση από την ξηρασία 
σε 15 χωριά.

1988

Οι πρώτοι εντόπιοι μετεστραμμέ-
νοι προσχωρούν στην Έκκλησία.

1979

κέντρα οικογε-
νειακής ιστορίας
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τοις εκατό του 
πληθυσμού 
είναι χριστιανοί



200 χρόνια με φως
Μία όμορφη, αίθρια ημέρα πριν από 200 χρόνια, ένας νέος μπήκε σε ένα άλσος με την πρόθεση 

να ζητήσει συγχώρηση και να προσευχηθεί σε ποια εκκλησία θα έπρεπε να προσχωρήσει. 
Από ένα θαυμάσιο όραμα, έμαθε ότι δεν θα πρέπει να προσχωρήσει σε καμία από αυτές. Έτσι 
σηματοδότησε την αρχή της Αποκατάστασης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού – μία διαδικασία 
που συνεχίζεται στην εποχή μας.

Σε αυτό το τεύχος, γιορτάζουμε 200 χρόνια με φως:
•  Ο Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον διδάσκει πώς η συνάθροιση του Ισραήλ και στις δύο πλευρές 

του καταπετάσματος μπορούν να προετοιμάσουν εμάς και άλλους για τη Δευτέρα Παρουσία 
του Κυρίου (σελίδα 6).

•  Ο Πρεσβύτερος ΛεΓκράντ Κέρτις ο νεότερος δείχνει πώς οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών 
συνέβαλαν στη συνεχή Αποκατάσταση – και πώς μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας μας 
(σελίδα 18).

•  Για τους νέους, ο Πρεσβύτερος Νιλ Άντερσεν αναφέρει πέντε αλήθειες που μπορούμε να 
μάθουμε από το Πρώτο Όραμα (σελίδα 52).

Καθώς μαθαίνουμε από τα λόγια του προφήτη μας και τις ιστορίες πιστών Αγίων, είθε να 
φθάσουμε στην ίδια γνώση που είχε ο Προφήτης Τζόζεφ Σμιθ 200 χρόνια πριν: ότι ο Επουράνιος 
Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός υπάρχουν, ζουν και  μας αγαπούν. Και ας διαδώσουμε αυτήν τη 
γνώση στους φίλους και τους πλησίον μας.

Ειλικρινώς,
Πρεσβύτερος Ράντυ Φανκ των Εβδομήκοντα
Αρχισυντάκτης Περιοδικών της Εκκλησίας

Τέλεση Διακονίας μέσω 
Γενικής Συνέλευσης

14

Τι σημαίνει 
για μένα το 
Πάσχα;

28

Η Συνεχής Αποκατάσταση
Πρεσβύτερος  

ΛεΓκράντ Κέρτις ο νεότερος

18

Το μέλλον της Εκκλησίας
Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον

6
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5 Η Γενική Συνέλευση με τα χρόνια

6 Το μέλλον της Εκκλησίας
Από τον Πρόεδρο Ράσσελ Νέλσον
Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών προετοι-
μάζει τον κόσμο για την επιστροφή του Σωτήρος.

12 Πορτρέτα πίστης
Μπέργκλιντ Γκιούνασον
Όταν ο αγώνας της με την κατάθλιψη έγινε αφόρητος, η Μπέργκλιντ ανοίχτη-
κε σχετικά με τις δυσκολίες της και ο Επουράνιος Πατέρας την βοήθησε να 
θεραπευτεί.

14 Αρχές Τέλεσης Διακονίας
Τέλεση Διακονίας μέσω Γενικής Συνέλευσης
Η γενική συνέλευση μάς δίνει πολλούς τρόπους για να τελέσουμε διακονία – 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σαββατοκύριακο της γενικής συνέλευσης.

18 Η Συνεχής Αποκατάσταση
Από τον Πρεσβύτερο ΛεΓκραντ Κέρτις τον νεότερο
Η αποκατάσταση ξεκίνησε στο Ιερό Άλσος πριν από 200 χρόνια και συνεχί-
ζεται μέχρι σήμερα.

24 Είχαν την ελπίδα του ερχομού του Χριστού– 
και μπορούμε κι εμείς
Από την Μίντυ Σέλου
Μπορούμε να αποκτήσουμε την ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας του 
Χριστού με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν και οι προφήτες του Βιβλίου του 
Μόρμον.

28 Έλα, ακολούθα με: Βιβλίο του Μόρμον
Χρησιμοποιήστε αυτά τα εβδομαδιαία άρθρα για να βελτιώσετε τη μελέτη 
σας του Βιβλίου του Μόρμον αυτόν τον μήνα.

32 Φωνές των Αγίων των Τελευταίων Ημερών
Ένας πατέρας δίνει στην κόρη του ένα ανεκτίμητο δώρο. Μία μητέρα που 
πενθεί θυμάται τη χάρη του Θεού. Μία αδελφή σκέφτεται την αξία την 
ψυχής. Η πίστη ενός αγοριού βοηθά την οικογένειά του.

36 Μαθήματα από το Βιβλίο του Μόρμον
Μία μεγάλη αλλαγή της καρδιάς
Από τον Πρεσβύτερο Κάιλ ΜακΚέι
Όταν μετανοήσουμε, η Εξιλέωση του Σωτήρος μπορεί να προκαλέσει μέσα 
μας μία μεγάλη αλλαγή της καρδιάς.

40 Βελτιώνοντας την εμπειρία μας του ναού
Από την Πρώτη Προεδρία

Νέοι Ενήλικοι

42 
Οι νέοι ενήλικοι αποτελούν ζωτικό 
μέρος της συνεχούς Αποκατά-
στασης. Μάθετε 
πώς μπορείτε να 
βοηθήσετε!

Νέοι

50 
Το Πρώτο Όραμα είναι από-
δειξη της αγάπης του Θεού 
για τα 
παιδιά Του 
– ειδικά 
εκείνων 
που Τον 
επιζητούν.

Παιδιά

 Φίλος  
Η Εκκλησία του 
Ιησού Χρι-
στού έχει 
αποκατα-
σταθεί!

Στο εξώφυλλο
Φωτογραφία υπό  

Stefano Cirianni

Γρήγορα αναγνώσματα

Τμήματα

Περιεχόμενα

Υποστήριξη του Έλα, ακολούθα με
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ΑΡΘΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΨΗΦΙΑΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Στείλτε ερωτήσεις και σχόλια στο liahona@
ChurchofJesusChrist.org.

Υποβάλετε τις ιστορίες σας στο liahona.
ChurchofJesusChrist.org ή ταχυδρομήστε στο:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Ψηφιακή Λιαχόνα

ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στην εφαρμογή Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου και στο 
liahona .ChurchofJesusChrist .org, μπορείτε να:

• Βρείτε το τρέχον τεύχος.

• Ανακαλύψετε το περιεχόμενο που παρουσιάζεται 
μόνον ψηφιακά.

• Αναζητήσετε περασμένα τεύχη.

• Υποβάλετε τις ιστορίες και τα σχόλιά σας.

• Εγγραφείτε ή να δώσετε μία συνδρομή δώρο.

• Ενισχύσετε τη μελέτη με ψηφιακά εργαλεία.

• Κοινοποιήσετε αγαπημένα άρθρα και βίντεο.

• Κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε άρθρα. 

• Ακούσετε τα αγαπημένα σας άρθρα.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Εφαρμογή Βιβλιοθήκη 
Ευαγγελίου

Βρίσκοντας χαρά κάνοντας το έργο 
του Κυρίου
Νέοι ενήλικοι σε όλο τον κόσμο ανα-
φέρουν πώς συμμετέχουν στη συνεχή 
Αποκατάσταση.

Το παρελθόν σας σάς κρατά 
πίσω;
Από τον Τζεφ Μπέιτς
Ένας νέος ενήλικος λέει πώς το να 
προσκαλέσουμε τον Ιησού Χριστό στη 
ζωή μας μπορεί να μας βοηθήσει να 
προχωρήσουμε.

Η χρήση του πλήρους ονόματος 
της Εκκλησίας ήταν άβολη αλλά 
αξίζει τον κόπο
Από τη Λάουρι Αχόλα
Ένας νέος ενήλικος αναφέρει πώς  
το να ακολουθεί τη συμβουλή του 
Προέδρου Νέλσον τον βοήθησε να 
διαδίδει καλύτερα το Ευαγγέλιο.
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Διεθνές περιοδικό της Εκκλησίας του 
Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων 
Ημερών
Η Πρώτη Προεδρία: Ράσσελ Νέλσον, 
Ντάλλιν Όουκς, Χένρυ Άιρινγκ
Η Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων: 
Ράσσελ Μπάλλαρντ, Τζέφρυ Χόλλαντ, 
Ντίτερ Ούχτντορφ, Ντέιβιντ Μπέντναρ, 
Κουέντιν Κουκ, Τοντ Κριστόφερσον, Νιλ 
Άντερσεν, Ρόναλντ Ράσμπαντ, Γκάρυ 
Στήβενσον, Ντέιλ Ρένλαντ, Γκέρριτ Γκονγκ, 
Ουλίσσες Σοάρες
Επιμελητής: Ράντυ Φανκ
Σύμβουλοι: Μπέκυ Κρέιβεν, Σάρον 
Γιούμπανκ, Κριστίνα Φράνκο, Γουώλτερ 
Γκονζάλες, Λάρρυ Κάτσερ, Γιαν Νιούμαν, 
Αντριάν Οτσόα, Μάικλ Ρίνγκγουντ, Βερν 
Στάνφιλ
Διευθύνων Σύμβουλος: Ρίτσαρντ Χήτον
Διευθυντής των περιοδικών της 
Εκκλησίας: Άλαν Λόιμποργκ
Διευθυντής επιχείρησης: Γκαρφ Κάνον
Διευθύνων συντάκτης: Άνταμ Όλσον
Βοηθός διευθύνων συντάκτης: 
Ράιαν Καρ
Βοηθός εκδόσεων: Καμίλα Καστριγιόν

Σύνταξη και διόρθωση: Ντέιβιντ 
Ντίξον, Ντέιβιντ Έντουαρντς, 
Μάθιου Φλίττον, Γκάρρετ Γκαρφ, Τζων 
Ράιαν Τζένσεν, Ααρών Τζόνστον, Σάρλοτ 
Λάρκαμπαλ, Μάικλ Μόρρις, Έρικ Μάντοκ, 
Τζόσουα Πέρκυ, Γιαν Πίνμπορου, 
Ρίτσαρντ Ρόμνυ, Μάιντυ Σέλου, Λόρι 
Φούλλερ Σόσα, Τσάκελ Γουάρντλι, 
Μαρίσσα Γουίντισον
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Ταντ 
Πήτερσον
Σχέδιο: Τζάνετ Άντριους, Φέι Άντρους, 
Μάντι Μπέντλυ, Κίμπαλ Μποτ, 
Τόμας Τσάιλντ, Τζόσουα Ντένις, 
Ντέιβιντ Γκρην, Κολλίν Χίνκλυ, 
Έρικ Τζόνσεν, Σούζαν Λόφγκρεν, 
Σκοτ Μούι, Αλένι Ρέγκερ, Μαρκ Ρόμπισον, 
Νικόλ Γουόκενχορστ
Συντονιστής πνευματικής 
ιδιοκτησίας: Κολέτ Νεμπέκερ Ον
Διευθύντρια παραγωγής: Τζέιν Ανν 
Πίτερς
Παραγωγή: Άιρα Γκλεν Αντέρ, Τζούλι 
Μπάρντετ, Χοσέ Τσάβες, Τόμας Κρόνιν, 
Μπράιαν Γουίγκι, Τζίννυ Νίλσον, 
Μαρίσσα Σμιθ
Προτύπωση: Τζόσουα Ντέννις,  
Έιμμον Χάρρις
Διεύθυνση εκτυπώσεων: Στήβεν Λιούις

Διευθυντής διανομής: Νέλσον 
Γκονσάλες Για συνδρομές και τιμές 
εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, 
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org ή επικοινωνήστε με το τοπικό σας 
κέντρο διανομής της Εκκλησίας ή τον 
ηγέτη τομέως ή κλάδου.
Ύποβάλετε χειρόγραφα και απορίες, 
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Για να βρείτε τις ομιλίες 
από τις τωρινές και τις 
προηγούμενες γενικές 
συνελεύσεις, επισκεφθείτε 
το gc .ChurchofJesus 
Christ .org ή το τμήμα 
«Γενική Συνέλευση» της 
εφαρμογής Βιβλιοθήκη 
Έυαγγελίου.

Τώρα στην 190ή χρονιά της, η γενική συνέλευση είναι μία μακρο-
χρόνια παράδοση κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο, αλλά έχουν γίνει 

μερικές ενδιαφέρουσες αλλαγές με τα χρόνια:

1967
Η γενική συνέλευση μετα-
δόθηκε στην τηλεόραση 
με έγχρωμη εικόνα. Οι 
άνδρες της Tabernacle 
Choir [Χορωδίας του 
Ταμπερνάκλ] φορούσαν 
γαλάζια σακάκια και 
οι γυναίκες φορούσαν 
σομόν μπλούζες.

1949
Χρησιμοποιώντας κάμε-
ρες στο Ταμπερνάκλ, η 
συνέλευση μεταδόθηκε 
για πρώτη φορά στην 
τηλεόραση.
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1924
Μικρόφωνα χρησιμο-
ποιήθηκαν για πρώτη 
φορά στον άμβωνα στο 
Ταμπερνάκλ. Στο παρελ-
θόν, οι ομιλητές έπρεπε 
να βασίζονται στην 
ένταση της φωνής τους 
για να ακουστούν.

1962
Ομιλίες μεταφράστη-
καν σε άλλες γλώσσες 
–Γερμανικά, Ολλανδικά 
και Ισπανικά– για πρώτη 
φορά στο Ταμπερνάκλ. 
Τώρα οι ομιλίες μεταφρά-
ζονται σε περισσότερες 
από 90 γλώσσες!

1977
Άλλάζοντας από τρεις 
ημέρες και έξι γενι-
κές συγκεντρώσεις, η 
συνέλευση διήρκεσε 
δύο ημέρες και περιε-
λάμβανε πέντε γενικές 
συγκεντρώσεις.

2000
Το νέο Κέντρο Συνελεύ-
σεων στη Σωλτ Λέηκ Σίτυ, 
χωρητικότητας 21.000 
ατόμων, φιλοξένησε 
την πρώτη του γενική 
συνέλευση.

1830
Δύο μήνες μετά την οργά-
νωση της Έκκλησίας, ο 
Τζόζεφ Σμιθ προήδρευσε 
στην πρώτη γενική συνέ-
λευση στο Φαγιέτ της 
Νέας Υόρκης. Περίπου 30 
μέλη και αρκετοί άλλοι 
παρευρέθηκαν.

1850
Το Deseret News δημο-
σίευσε την πρώτη 
πλήρη αναφορά της 
συνέλευσης, επειδή ένας 
νέος δημοσιογράφος, ο 
Τζωρτζ Γουάτ, μπόρεσε 
να καταγράψει τις ομιλίες 
με στενογραφία.

1867
Η γενική συνέλευση 
διήρκεσε τέσσερεις 
ημέρες αντί των συνηθι-
σμένων τριών, επειδή το 
εκκλησίασμα ψήφισε να 
παραμείνει μία επιπλέον 
ημέρα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
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Η Εκκλησία 
του Ιησού Χρι-
στού των Αγίων 
των Τελευταίων 
Ημερών προε-
τοιμάζει τον 
κόσμο για την 
ημέρα όπου «η 
γη θα είναι πλή-
ρης τής γνώσης 
τού Κυρίου» 
(Ησαΐας 11:9).
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Εσείς και εγώ συμμετέχουμε στη συνεχή Αποκατάσταση του Ευαγγελίου 
του Ιησού Χριστού. Είναι εκπληκτικό! Δεν είναι φτιαγμένη από τον 
άνθρωπο! Προέρχεται από τον Κύριο, ο οποίος είπε: «Θα επιταχύνω 
το έργο μου κατά τον καιρό του» (Διδαχή και Διαθήκες 88:73). Αυτό 

το έργο ενισχύεται από μία θεϊκή ανακοίνωση που έγινε πριν από 200 χρόνια. 
Αποτελείτο από δέκα λέξεις μόνο: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο Αγαπητός. Αυτόν να 
ακούς!» (Βλέπε Τζόζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:17).

Ειπωμένη από τον Παντοδύναμο Θεό, αυτή η ανακοίνωση έφερε τον νεαρό 
Τζόζεφ Σμιθ στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτές οι δέκα λέξεις ξεκίνησαν την Αποκα-
τάσταση του Ευαγγελίου Του. Γιατί; Επειδή ο ζων Θεός μας είναι στοργικός Θεός! 
Θέλει τα τέκνα Του να αποκτήσουν αθανασία και αιώνια ζωή! Το μέγα έργο των 
τελευταίων ημερών του οποίου αποτελούμε μέρος δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, για να ευλογήσει έναν κόσμο γεμάτο τραγωδία και λύπη.

Δεν μπορώ να μιλήσω για την Αποκατάσταση χωρίς να ενθουσιαστώ. Αυτό το 
γεγονός της ιστορίας είναι απολύτως εκπληκτικό! Είναι απίθανο! Είναι μαγευ-
τικό! Πόσο εκπληκτικό είναι που αγγελιαφόροι από τους ουρανούς ήρθαν για να 
δώσουν εξουσία και δύναμη σε αυτό το έργο!

Σήμερα, το έργο του Κυρίου στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων 
των Τελευταίων Ημερών προχωρεί με ταχείς ρυθμούς. Η Εκκλησία θα έχει ένα 
πρωτοφανές, ασύγκριτο μέλλον. «Εκείνα που μάτι δεν είδε, και αφτί δεν άκουσε… 
τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι’ αυτούς που τον αγαπούν» (Προς Κορινθίους Α΄ 2:9. 
Βλέπε, επίσης, Διδαχή και Διαθήκες 76:10).

Από τον  
Πρόεδρο  
Ράσσελ Νέλσον

ΣΤ
Ο

 Ά
ΔΡ

ΆΓ
Μ

Ά 
Μ

ΆΣ
,	Υ

ΠΟ
	JA

Y	
BR

YA
N
T	
W

AR
D.

	A
ΠΑ

ΓΟ
ΡΕ

ΥΕ
ΤΑ

Ί	Η
	Α

Ν
ΤΊ
ΓΡ

ΑΦ
Η

Το μέλλον της 
Εκκλησίας 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ

20
0  Ε Τ Η  Μ Ε  ΦΩΣ

1820-  2020



8 Λ ι α χ ό ν α

Θυμηθείτε ότι η πληρότητα της διακονίας 
του Χριστού βρίσκεται στο μέλλον. Οι προφη-
τείες για τη Δευτέρα Παρουσία Του δεν έχουν 
ακόμη εκπληρωθεί. Βρισκόμαστε μόλις στο απο-
κορύφωμα της τελευταίας αυτής θεϊκής νομής 
– όταν η Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος γίνει 
πραγματικότητα.

Η συνάθροιση του Ισραήλ και στις δύο 
πλευρές του καταπετάσματος

Μία αναγκαία προαναγγελία για αυτήν τη 
Δευτέρα Παρουσία είναι η πολυαναμενόμενη 
συνάθροιση του διασκορπισμένου Ισραήλ (βλέπε 
Νεφί Α΄ 15:18. Βλέπε, επίσης, τη σελίδα τίτλου του 
Βιβλίου του Μόρμον). Αυτή η διδαχή της συνά-
θροισης είναι μία από τις σημαντικές διδασκαλίες 
της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των 
Τελευταίων Ημερών. Ο Κύριος έχει διακηρύξει: 
«Σας δίνω ένα σημείο… που θα συναθροίσω, από 

τη μακροχρόνια διασπορά του, τον λαό μου, ω οίκε 
του Ισραήλ, και θα ιδρύσω πάλι τη Σιών μου» 
(Νεφί Γ΄ 21:1).

Δεν διδάσκουμε μόνο αυτή τη διδαχή, αλλά 
συμμετέχουμε σε αυτή. Αυτό το κάνουμε καθώς 
βοηθούμε να συναθροίσουμε τους εκλεκτούς του 
Κυρίου και στις δύο πλευρές του καταπετάσμα-
τος. Ως μέρος του σχεδιασμένου προορισμού της 
γης και των κατοίκων της, οι νεκροί συγγενείς 
μας πρέπει να λυτρωθούν (βλέπε Διδαχή και Δια-
θήκες 128:15). Ευτυχώς, η πρόσκληση για να 
«έλθουν προς τον Χριστό» (Ιακώβ 1:7, Μορόνι 
10:32, Διδαχή και Διαθήκες 20:59) μπορεί επίσης 
να επεκταθεί σε όσους πέθαναν χωρίς γνώση του 
Ευαγγελίου (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 137:6- 8). 
Μέρος της προετοιμασίας τους, ωστόσο, απαιτεί 
τις επίγειες προσπάθειες άλλων. Συγκεντρώνουμε 
γενεαλογικά διαγράμματα, δημιουργούμε φύλλα 
οικογενειακών ομάδων και κάνουμε έργου ναού εξ 

Θυμηθείτε ότι η πλη-
ρότητα της διακονίας 
του Χριστού βρίσκε-
ται στο μέλλον.
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υποκαταστάσεως για να συγκεντρώσουμε άτομα 
προς τον Κύριο και στις οικογένειές τους (βλέπε 
Προς Κορινθίους Α΄ 15:29, Πέτρου Α΄ 4:6).

Οι οικογένειες πρέπει να επισφραγίζονται μαζί για 
όλη την αιωνιότητα (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 2:2- 
3, 49:17, 138:48, Τζόζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:39). Μία 
ισχυρή σχέση δημιουργείται μεταξύ των προγόνων 
και των απογόνων. Στην εποχή μας, μία ολόκληρη, 
πλήρης και τέλεια ένωση όλων των θεϊκών νομών, 
κλειδιών και δυνάμεων πρέπει να συνδεθούν μαζί 
(βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 128:18). Γι’ αυτούς 
τους ιερούς σκοπούς, οι ιεροί ναοί τώρα υπάρχουν 
διάστικτοι σε όλη τη γη. Δίνω έμφαση ξανά ότι η 
κατασκευή αυτών των ναών μπορεί να μην αλλάξει 
τη ζωή σας, αλλά η υπηρέτησή σας στον ναό σίγουρα 
θα το κάνει.

Ο καιρός πλησιάζει κατά τον οποίον αυτοί που 
δεν υπακούν στον Κύριο θα χωριστούν απ’ όσους 
υπακούν (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 86:1- 7). Η 
πιο μεγάλη μας ασφάλεια είναι να εξακολουθούμε 
να είμαστε άξιοι της εισόδου στον άγιο οίκο Του. Το 
μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να δώσετε στον 
Κύριο είναι να τηρείτε τον εαυτό σας ακηλίδωτο από 
τον κόσμο, άξιοι να παρευρίσκεστε στον άγιο οίκο 
Του. Το δώρο Του σε σας θα είναι η ειρήνη και η 

ασφάλεια του να γνωρίζετε ότι είστε άξιοι να Τον συναντήσετε, όποτε έλθει αυτή 
η στιγμή.

Εκτός από το έργο του ναού, η εμφάνιση του Βιβλίου του Μόρμον είναι 
ένα σημείο σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ο Κύριος έχει αρχίσει να συναθροίζει 
τον Ισραήλ και να εκπληρώ-
νει τις διαθήκες που συνήψε 
στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και 
τον Ιακώβ (βλέπε Γένεση 
12:2- 3, Νεφί Γ΄ 21, 29). Το 
Βιβλίο του Μόρμον δηλώνει 
τη διδαχή της συνάθροισης 
(βλέπε, για παράδειγμα, 
Νεφί Α΄ 10:14). Κάνει τους 
ανθρώπους να μαθαίνουν 
για τον Ιησού Χριστό, να 
πιστεύουν το Ευαγγέλιό Του 
και να προσχωρούν στην 
Εκκλησία Του. Στην πραγ-
ματικότητα, αν δεν υπήρχε 
το Βιβλίο του Μόρμον, η 
υπεσχημένη συνάθροιση του 
Ισραήλ δεν θα συνέβαινε.

Το ιεραποστολικό έργο 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας για αυτήν τη συνάθροιση. Οι υπηρέτες του 
Κυρίου πηγαίνουν να διακηρύξουν την Αποκατάσταση. Σε πολλά έθνη τα 
μέλη και οι ιεραπόστολοί μας έχουν αναζητήσει εκείνους του διασκορπισμένου 
Ισραήλ. Τους έχουν κυνηγήσει «από τις σχισμές των βράχων» (Ιερεμίας 16:16) 
και τους έχουν ψαρέψει, όπως τις αρχαίες εποχές.

Το ιεραποστολικό έργο συνδέει τους ανθρώπους με τη διαθήκη που συνήψε ο 
Κύριος με τον Αβραάμ στα αρχαία χρόνια:

«Συ θα αποτελείς ευλογία για το σπέρμα σου μετά από σένα, ώστε στα χέρια 
τους θα φέρουν αυτήν τη διακονία και Ιεροσύνη προς όλα τα έθνη.

»Και θα τους ευλογήσω μέσω του ονόματός σου. Γιατί όλοι όσοι δεχτούν 
αυτό το ευαγγέλιο θα ονομάζονται με το όνομά σου, και θα υπολογίζονται 
σπέρμα σου, και θα σηκωθούν και θα σε ευλογούν ως πατέρα τους» (Αβραάμ 
2:9- 10).

Το ιεραποστολικό έργο είναι μόνο η αρχή της ευλογίας. Η εκπλήρωση, η 
ολοκλήρωση αυτών των ευλογιών έρχεται καθώς αυτοί που έχουν εισέλθει στα 
νερά του βαπτίσματος τελειοποιούν τη ζωή τους, σε σημείο που μπορούν να 
εισέλθουν στον ιερό ναό. Η λήψη της προικοδότησης εκεί επισφραγίζει τα μέλη 
της Εκκλησίας με την αβραμιαία διαθήκη.

Η επιλογή να έλθουμε στον Χριστό δεν είναι ζήτημα τοποθεσίας. Είναι 
ζήτημα ατομικής δεσμεύσεως. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας έχουν πρόσβαση 

Το μεγαλύτερο δώρο που θα μπο-
ρούσατε να δώσετε στον Κύριο είναι 
να τηρείτε τον εαυτό σας ακηλίδωτο 
από τον κόσμο, άξιοι να παρευρίσκε-
στε στον άγιο οίκο Του.
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στη διδαχή, τις διατάξεις, τα κλειδιά της ιεροσύνης 
και τις ευλογίες του Ευαγγελίου, ανεξάρτητα από την 
τοποθεσία τους. Οι άνθρωποι μπορούν να «έλθουν 
στη γνώση του Κυρίου» (Νεφί Γ΄ 20:13) χωρίς να 
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

Πράγματι, κατά τις πρώτες ημέρες της Εκκλη-
σίας η μεταστροφή συχνά σήμαινε μετανάστευση 
επίσης. Όμως τώρα η συνάθροιση λαμβάνει χώρα σε 
κάθε έθνος. Ο Κύριος έχει διακηρύξει την ίδρυση της 
Σιών (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 6:6, 11:6) σε κάθε 
βασίλειο όπου έχει δώσει στους Αγίους Του τη γέννη-
ση και την εθνικότητά τους. Ο τόπος συναθροίσεως 
για τους Βραζιλιάνους Αγίους είναι στη Βραζιλία. Ο 
τόπος συναθροίσεως για τους Νιγηριανούς Αγίους 
είναι στη Νιγηρία. Ο τόπος συναθροίσεως για τους 
Κορεάτες Αγίους είναι στην Κορέα. Η Σιών είναι «οι 
καθαροί στην καρδιά» (Διδαχή και Διαθήκες 97:21). 
Είναι οπουδήποτε βρίσκονται ενάρετοι Άγιοι.

Η πνευματική ασφάλεια εξαρτάται πάντοτε 
από το πώς ζει κάποιος, όχι από το πού ζει κάποιος. 
Υπόσχομαι ότι αν κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να 
ασκήσουμε πίστη στον Ιησού Χριστό και να απο-
κτήσουμε πρόσβαση στη δύναμη της Εξιλέωσής Του 
μέσω μετάνοιας, θα έχουμε τη γνώση και τη δύναμη 
του Θεού να μας βοηθήσει να μεταδώσουμε τις 
ευλογίες του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού 
Χριστού σε κάθε έθνος, σε κάθε φυλή, γλώσσα και 
λαό και να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τη Δευτέρα 
Παρουσία του Κυρίου.

Η Δευτέρα Παρουσία
Ο Κύριος θα επιστρέψει στη γη που έκανε αγία 

με την αποστολή του εκεί στη θνητότητα. Με θρίαμ-
βο, θα έλθει ξανά στην Ιερουσαλήμ. Με βασιλικούς 
κόκκινους χιτώνες που συμβολίζουν το αίμα Του, το 
οποίο κυλούσε από κάθε πόρο, θα επιστρέψει στην 
Αγία Πόλη (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 133:46- 48). 
Εκεί και αλλού, «η δόξα τoύ Κυρίου θα φανερωθεί, 
και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει» (Ησαΐας 40:5. 
Βλέπε, επίσης, Διδαχή και Διαθήκες 101:23). «Το 
όνομά του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, 
Θεός Ισχυρός, Πατέρας τoύ Μέλλοντα Αιώνα, 
Άρχοντας Ειρήνης» (Ησαΐας 9:6).

Θα κυβερνήσει από δύο πρωτεύουσες του κόσμου: 
τη μία στην παλιά Ιερουσαλήμ (βλέπε Ζαχαρίας 14) 
και την άλλη στη Νέα Ιερουσαλήμ «χτισ[μένη] επάνω 
στην αμερικανική ήπειρο» (Άρθρα της Πίστεως 1:10). 
Από τα κέντρα αυτά θα διευθύνει τις υποθέσεις της 
Εκκλησίας και της βασιλείας Του. Ένας άλλος ναός θα 
χτιστεί ακόμα στην Ιερουσαλήμ. Από εκείνον τον ναό 
θα βασιλεύει για πάντα ως Κύριος Κυρίων. Νερό θα 
εκρέει κάτω από τον ναό. Τα νερά της Νεκράς Θάλασ-
σας θα θεραπευτούν. (Βλέπε Ιεζεκιήλ 47:1- 8.)

Την ημέρα εκείνη θα φέρει νέους τίτλους και θα 
περιβάλλεται από ξεχωριστούς Αγίους. Θα είναι γνω-
στός ως «Kύριος κυρίων και Bασιλιάς βασιλιάδων· 
και όσοι [θα] είναι μαζί του [θα είναι αυτοί οι οποίοι] 
είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί» (Αποκάλυψη 
17:14) στην εμπιστοσύνη τους εδώ στη θνητότητα. 

Σας υπόσχομαι ότι 
καθώς ακολουθείτε 
τον Ιησού Χριστό, θα 
βρείτε διαρκή γαλήνη 
και αληθινή χαρά.
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Τότε «θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων» 
(Αποκάλυψη 11:15).

Η γη θα επιστρέψει στην παραδεισιακή της 
κατάσταση και θα γίνει καινούργια. Θα γίνει 
ένας νέος ουρανός και μία νέα γη (βλέπε Απο-
κάλυψη 21:1, Εθέρ 13:9, Διδαχή και Διαθήκες 
29:23- 24).

Είναι καθήκον μας –είναι προνόμιό μας– να βοη-
θήσουμε στην προετοιμασία του κόσμου για εκείνη 
την ημέρα.

Αντιμετωπίστε το μέλλον με πίστη
Εν τω μεταξύ, εδώ και τώρα, ζούμε σε περίοδο 

αναταραχής. Σεισμοί και τσουνάμι προκαλούν 
καταστροφές, κυβερνήσεις καταρρέουν, οικονομικές 
πιέσεις είναι σοβαρές, η οικογένεια είναι υπό επίθε-
ση και τα ποσοστά διαζυγίου αυξάνονται. Έχουμε 
μεγάλο λόγο να ανησυχούμε. Αλλά δεν χρειάζεται 
να αφήσουμε τους φόβους μας να μετατοπίσουν την 
πίστη μας. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτούς 
τους φόβους ενισχύοντας την πίστη μας.

Γιατί χρειαζόμαστε τόσο ανθεκτική πίστη; Επει-
δή δύσκολες μέρες είναι μπροστά μας. Σπάνια στο 
μέλλον θα είναι εύκολο ή δημοφιλές να είσαι πιστός 
Άγιος των Τελευταίων Ημερών. Καθένας από μας 
θα δοκιμαστεί. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε 
ότι στις τελευταίες ημέρες, όσοι ακολουθούν επιμε-
λώς τον Κύριο «θα διωχθούν» (Προς Τιμόθεον Β΄ 
3:12). Αυτός ο διωγμός μπορεί είτε να σας συντρίψει 
σε σιωπηλή αδυναμία είτε να σας παρακινήσει να 
είστε περισσότερο υποδειγματικός και θαρραλέος 
στην καθημερινή σας ζωή.

Το πώς αντιμετωπίζετε τις δοκιμασίες της ζωής 
είναι μέρος της ανάπτυξης της πίστης σας. Η δύνα-
μη έρχεται όταν θυμάστε ότι έχετε θεϊκή φύση, μία 
κληρονομιά άπειρης αξίας. Ο Κύριος υπενθύμισε 
σε σας, στα παιδιά σας και τα εγγόνια σας ότι είστε 
νόμιμοι κληρονόμοι, ότι έχετε διαφυλαχθεί στους 
ουρανούς για να γεννηθείτε σε συγκεκριμένο χρόνο 
και τόπο, να μεγαλώσετε και να γίνετε αυτοί που 
τηρούν τα πρότυπά Του και ο λαός της διαθήκης. 
Καθώς βαδίζετε στο μονοπάτι της χρηστότητας του 
Κυρίου, θα είστε ευλογημένοι να συνεχίσετε με την 

καλοσύνη Του και να είστε φως και σωτήρας για τον λαό Του (βλέπε Διδαχή 
και Διαθήκες 86:8- 11).

Κάνετε ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσετε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό, 
αυξάνοντας την κατανόησή σας για τη διδαχή που διδάσκεται στην αποκατε-
στημένη Εκκλησία Του και αναζητώντας αδιάκοπα την αλήθεια. Αγκυροβολη-
μένοι στην αγνή διδαχή, θα είστε σε θέση να προχωρήσετε με πίστη και μεγάλη 
επιμονή και να κάνετε χαρωπά όλα όσα είναι μέσα στις δυνάμεις σας, για να 
εκπληρώσετε τους σκοπούς του Κυρίου.

Θα έχετε ημέρες κατά τις οποίες θα είστε αποθαρρυμένοι. Προσευχηθείτε λοιπόν 
για το θάρρος να μην εγκαταλείψετε! Δυστυχώς, ορισμένοι που νομίζατε ότι ήταν 
φίλοι σας θα σας προδώσουν. Και μερικά πράγματα απλά θα φαίνονται άδικα.

Ωστόσο, σας υπόσχομαι ότι καθώς ακολουθείτε τον Ιησού Χριστό, θα βρείτε 
διαρκή γαλήνη και αληθινή 
χαρά. Καθώς τηρείτε τις 
διαθήκες σας με αυξανόμενη 
ακρίβεια και καθώς υπερα-
σπίζεστε την Εκκλησία και 
τη βασιλεία του Θεού επάνω 
στη γη σήμερα, ο Κύριος θα 
σας ευλογεί με δύναμη και 
σοφία για να επιτύχετε αυτό 
που μόνο τα μέλη της Εκκλη-
σίας του Ιησού Χριστού των 
Αγίων των Τελευταίων Ημε-
ρών μπορούν να επιτύχουν.

Πρέπει να οικοδομούμε 
ατομική πίστη στον Θεό, 
πίστη στον Κύριο Ιησού 
Χριστό και πίστη στην 
Εκκλησία Του. Πρέπει να 
οικοδομήσουμε οικογένειες και να επισφραγισθούμε σε άγιους ναούς. Πρέπει να 
οικοδομήσουμε την Εκκλησία και τη βασιλεία του Θεού επάνω στη γη (βλέπε 
Κατά Ματθαίον 6:33). Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον δικό μας θείο 
προορισμό: δόξα, αθανασία και αιώνια ζωή (βλέπε Προς Ρωμαίους 2:7, Διδαχή 
και Διαθήκες 75:5).

Ταπεινά καταθέτω μαρτυρία σε εσάς ότι –όπως διακήρυξε ο προφήτης 
Τζόζεφ Σμιθ– το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα ξεπροβάλει 
θαρραλέα, ευγενώς και ανεξάρτητο, μέχρις ότου διαπεράσει κάθε ήπειρο, επι-
σκεφθεί κάθε περιοχή, σαρώσει κάθε χώρα και ακουστεί σε κάθε αφτί, μέχρις 
ότου οι σκοποί του Θεού επιτευχθούν και ο Μεγάλος Ιεχωβά θα πει ότι το έργο 
έχει γίνει» (History of the Church, 4:540).

Απασχολούμεθα στο έργο του Παντοδύναμου Θεού. Προσεύχομαι οι ευλο-
γίες Του να είναι επάνω στον καθέναν σας. ◼
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Η δύναμη έρχεται όταν θυμάστε 
ότι έχετε θεϊκή φύση, μία κληρο-
νομιά άπειρης αξίας.
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Μπέργκλιντ Γκιούνασον
Άρνεσίσλα, Ίσλανδία

Η Μπέργκλιντ (αριστερά) με την αδελφή της 
Ελίν (δεξιά). Όταν η Μπέργκλιντ ήταν στη 
βαθύτερη κατάθλιψη που είχε αντιμετωπίσει 
ποτέ, ένιωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. 
Εκφράζοντας τα συναισθήματά της για τους 
αγώνες της στην οικογένεια και τους φίλους της, 
έχει βρει πνευματική και συναισθηματική ίαση 
μέσω των εργαλείων που ο Επουράνιος Πατέρας 
έχει παράσχει.
ΜΙΝΤΙ ΣΕΛΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Π Ο Ρ Τ Ρ Ε Τ Α  Π Ι Σ Τ Η Σ

Η συζήτηση για την κατάθλιψή μου με την 
οικογένεια και τους φίλους βοήθησε πάρα 
πολύ. Συνέβαλε επίσης σε περισσότερη 
βοήθεια. Δεν ήθελα να πάρω φάρμακα ή 
να κάνω θεραπεία. Έλεγα στον εαυτό μου: 
«Έχω τον Θεό». Αλλά ο Θεός παρέχει πολλά 
άλλα εργαλεία, όπως τα φάρμακα και την 
θεραπεία, για να χρησιμοποιούμε εκτός 
από τα πνευματικά πράγματα.

Όταν ήμουν στη χειρότερη κατάθλιψή 
μου, οι άνθρωποι μου έλεγαν: «Θα περά-
σει». Ήμουν τόσο κουρασμένη να το ακούω 
αυτό, αλλά όσο παράξενο κι αν ακούγεται, 
είναι αλήθεια.

Ποτέ δεν είχα σκεφθεί ότι θα ήμουν 
τόσο ευτυχισμένη όσο είμαι τώρα. Κάποιες 
μέρες ακόμα αγωνίζομαι, αλλά με τα 
εργαλεία που μου έχει δώσει ο Επουράνιος 
Πατέρας, μπορώ να το χειριστώ. Τώρα 
όταν αισθάνομαι τον εαυτό μου να πέφτει 
σε κατάθλιψη, λέω στον εαυτό μου ότι με 
αγαπούν, έχω ανθρώπους να μιλήσω και τα 
πράγματα θα γίνουν καλύτερα.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δείτε περισσότερα 
σχετικά με το ταξίδι 
πίστης της Μπέργκλιντ, 
συμπεριλαμβανομένων 
περισσότερων φωτογραφιών, 
στη διαδικτυακή έκδοση 
αυτού του άρθρου ή στη 
Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου στο 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
42013.
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Ως καθηγητές τάξης προετοιμασίας ιεραποστολής, η Σούζυ και ο Τομ Μούλλεν παροτρύ-
νουν τακτικά τα μέλη των τάξεών τους να προσκαλέσουν κάποιον να παρακολουθήσει 
γενική συνέλευση.

«Η πρόσκληση σε κάποιον να κάνει κάτι είναι αναπόσπαστο μέρος του ιεραποστολικού 
έργου και ισχύει και για την τέλεση διακονίας επίσης» λέει. «Οι μαθητές μας αναφέρουν τακτι-
κά το πόσο καλά πήγε γι’ αυτούς και επίσης για το πρόσωπο που προσκάλεσαν».

Ορίστε ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές τους ανέφεραν ότι προσέγγισαν:

•  «Τελούμε διακονία σε έναν φίλο που έχει κάποια θέματα με τα οποία αγωνίζεται. Τον 
προσκαλέσαμε να ακούσει τη γενική συνέλευση για απαντήσεις. Όταν τον επισκεφθήκαμε 
μετά τη συνέλευση, μας είπε ότι άκουσε τόσες πολλές ιδέες που θα βοηθούσαν».

•  «Κάναμε ένα πάρτι γενικής συνέλευσης και όλοι έφεραν λιχουδιές για να μοιραστούμε. 
Ήταν τόσο διασκεδαστικό, που αποφασίσαμε να το κάνουμε ξανά».

•  «Προσκάλεσα έναν φίλο να παρακολουθήσει μαζί μου τη γενική συνέλευση. Καθώς 
μιλήσαμε γι’ αυτήν, αποφασίσαμε να πάμε με αυτοκίνητο στο οίκημα συγκεντρώσεων 
για να δούμε αν θα μπορούσαμε να την παρακολουθήσουμε εκεί. Το κάναμε και ήταν η 
καλύτερη εμπειρία να είμαστε εκεί!»

Όπως έχουν μάθει οι Μούλλεν και οι μαθητές τους, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τελέσουμε 
διακονία μέσω της γενικής συνέλευσης. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να μοιραστείτε εξυψω-
τικά παραθέματα, οικογενειακές παραδόσεις, ουσιαστικές συζητήσεις και τις διδασκαλίες των 
υπηρετών του Κυρίου!

Αρχές Τέλεσης Διακονίας

Με όλα τα εξυψωτικά παραθέματα, τις οικογενειακές παραδόσεις και τις 
διδασκαλίες από τους υπηρέτες του Κυρίου, η γενική συνέλευση μας δίνει 
πολλούς τρόπους για να τελέσουμε διακονία – πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά το σαββατοκύριακο της γενικής συνέλευσης!

ΤΕΛΕΣΗ	ΔΊΑΚΟΝΊΑΣ	ΜΕΣΩ	
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
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ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠ’ ΟΨΙΝ

«Παρατήρησε» 
Ο Σωτήρας στοργικά αφιέρωσε χρόνο για να 
δει τις ανάγκες των άλλων και έπειτα ενήργη-
σε για να καλύψει αυτές τις ανάγκες (βλέπε 
Κατά Ματθαίον 9:35- 36, Κατά Ιωάννην 6:5, 
19:26- 27). Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο.

«Προσκάλεσε αμέσως»
Αφού παρατηρήσουμε τις ανάγκες εκείνων 
στους οποίους τελούμε διακονία, το επόμε-
νο βήμα είναι να ενεργήσουμε. «Ακούγοντας 
τα λόγια των προφητών»

Πρέπει να «συγκεντρ[ωνόμαστε] συχνά» 
(Μορόνι 6:5) για να μαθαίνουμε μαζί, να 
αναπτυσσόμαστε πνευματικώς μαζί και να 
μιλάμε για πνευματικά πράγματα που έχουν 
μεγαλύτερη σημασία για την ψυχή μας.
Το «Ελάτε, ακούστε τη φωνή ενός προφήτη 
και ακούστε τον λόγο του Θεού» 2 μπορεί 
να είναι μία από τις πιο σημαντικές προ-
σκλήσεις που μπορούμε να απευθύνουμε σε 
εκείνους στους οποίους τελούμε διακονία.

«Αγάπη και φιλία»
Για να βοηθήσουμε και να επηρεάσουμε 
αληθινά τους άλλους, πρέπει να οικοδο-
μήσουμε σχέσεις με συμπόνια και «αγάπη 
γνήσια» (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 121:41).

Προσκαλέστε άλλους στο σπίτι σας
«Ο Σωτήρας έδωσε εντολή στους οπαδούς Του: “Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, 
όπως εγώ σας αγάπησα” (Κατά Ιωάννην 13:34). Γι’ αυτό βλέπουμε τον τρόπο 
με τον οποίο μας αγάπησε… Αν Τον κάνουμε πρότυπό μας, θα πρέπει πάντα να 
προσπαθούμε να προσεγγίζουμε για να τους συμπεριλάβουμε όλους» – Πρόεδρος 
Ντάλλιν Όουκς 1.

Πριν από χρόνια, ο υπέροχος οικογενειακός διδάσκαλός μας Μάικ, 
παρατήρησε ότι τα τρία μου παιδιά και εγώ είχαμε ένα μικρό φορητό 
υπολογιστή για να παρακολουθήσουμε τη γενική συνέλευση. Μας προ-
σκάλεσε αμέσως να πάμε στο σπίτι του για να παρακολουθήσουμε μαζί 
του και με τη σύζυγό του, Τζάκυ, επιμένοντας ότι θα απολάμβαναν την 
παρέα μας. Τα παιδιά μου ήταν κατενθουσιασμένα να παρακολουθήσουν 
τη συνέλευση σε μία πραγματική τηλεόραση. Εκτίμησα ιδιαίτερα την 
υποστήριξη και όλοι απολαύσαμε τον χρόνο μας μαζί.

Μετά από αυτό, η παρακολούθηση της γενικής συνέλευσης ήταν 
παράδοση. Ακόμη και όταν πήραμε δική μας τηλεόραση, συνεχίσαμε με 
χαρά να πηγαίνουμε για γενική συνέλευση στον Μάικ και στην Τζάκυ 
με τα μαξιλάρια, σημειωματάρια και τα σνακ μας. Το άκουσμα των 
λόγων των προφητών μαζί το έκανε πιο ξεχωριστό. Γίναμε σαν οικο-
γένεια. Ο Μάικ και η Τζάκυ έγιναν μερικοί από τους καλύτερους φίλους 
μου και δεύτεροι παππούδες για τα παιδιά μου. Η αγάπη και η φιλία 
τους ήταν μία απίστευτη ευλογία για την οικογένειά μου. Είμαι τόσο 
ευγνώμων για την προθυμία τους να ανοίξουν το σπίτι και τις καρδιές 
τους σε εμάς.  
Σούζαν Ερντ, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Ντάλλιν Όουκς, “Love and the Law” (βίντεο), mormonandgay .ChurchofJesusChrist 

.org.
 2. “Come, Listen to a Prophet’s Voice”, Hymns, no. 21.
 3. Ντέιβιντ Μπέντναρ, “Flood the Earth through Social Media”, Λιαχόνα, Αυγ 2015, 50.
 4. Να κηρύττετε το ευαγγέλιό μου: Οδηγός για την ιεραποστολική υπηρέτηση (2004), 185.

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠ’ ΟΨΙΝ

«Διαδώστε το Ευαγγέλιο»
Έχουμε συνάψει διαθήκη να «σταθούμε 
ως μάρτυρες τού Θεού όλες τις στιγμές 
και στα πάντα, και σε όλους τους τόπους» 
(Μωσία 18:9).

«Δημιουργήστε μία συζήτηση»
Τα μηνύματα της γενικής συνέλευσης 
μπορούν να εμπνεύσουν καταπληκτικές, 
συναφείς και πνευματικώς οδηγούμενες 
συζητήσεις. Και αυτού του είδους οι συζητή-
σεις μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις σας, 
να βοηθήσουν τη μαρτυρία σας να μεγαλώ-
σει και να σας φέρουν χαρά! (Βλέπε Διδαχή 
και Διαθήκες 50:22).

«Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις»
«Οι καλές ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες 
ή τα ερωτήματα που έχουν οι άλλοι. Μπο-
ρούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία σας, 
να προσκαλέσουν το Πνεύμα και να βοηθή-
σουν τους ανθρώπους να μάθουν» 4.

Κοινοποίηση στο Διαδίκτυο
«Τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι παγκόσμια εργαλεία που 
μπορούν να επηρεάσουν προσωπικά και θετικά μεγάλο αριθμό ατόμων και 
οικογενειών. Και πιστεύω ότι έφθασε η ώρα για μας ως μαθητές του Χριστού 
να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εμπνευσμένα εργαλεία δεόντως και αποτελεσμα-
τικότερα για να καταθέσουμε μαρτυρία για τον Θεό τον Αιώνιο Πατέρα, το 
σχέδιο ευδαιμονίας Του για τα τέκνα Του και τον Υιό Του, Ιησού Χριστό, ως τον 
Σωτήρα του κόσμου» – Πρεσβύτερος Ντέιβιντ Μπέντναρ 3.

Το Διαδίκτυο μας επιτρέπει να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Τι ωραίο! Αναφέρω μερικές δραστηριότητες για τη γενική 
συνέλευση, αλλά κυρίως προσπαθώ να βοηθήσω άλλους να δημιουργή-
σουν μία συζήτηση από τις ομιλίες γενικής συνέλευσης.  Όταν βλέπουμε 
ερωτήσεις από άλλους μπορεί συχνά να μας βοηθήσει να δούμε τα πράγ-
ματα υπό ένα νέο φως και μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για τις δικές 
μας σπουδαίες ερωτήσεις συζητήσεως.

Έχω διαπιστώσει ότι καθώς χρησιμοποιείτε ερωτήσεις για να 
συζητήσετε ομιλίες της γενικής συνέλευσης με τις οικογένειες τέλεσης 
διακονίας σας, σας βοηθά να βλέπετε τα δυνατά σημεία τους καθώς και 
τις ανάγκες τους. Μία από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις που κάνω είναι: 
Ποιο αισθάνεστε ότι ήταν το θέμα από την πιο πρόσφατη συγκέντρωση 
της γενικής συνελεύσεως;

Η απάντηση σχεδόν πάντα σας επιτρέπει να δείτε τι συμβαίνει στη ζωή 
τους και τι είναι σημαντικό για αυτούς. Σας επιτρέπει να γίνετε καλύτερος 
αδελφός ή αδελφή που τελεί διακονία, επειδή τους βλέπετε πιο ξεκάθαρα. ◼ 
Καμίλ Γκίλχαμ, Κολοράντο, Η.Π.Α.
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Από τον Πρεσβύ-
τερο ΛεΓκραντ 
Κέρτις τον 
νεότερο
Μέλος της Γενικής 
Έξουσίας–Μέλος 
των Έβδομήκοντα, 
Ιστορικός και 
Καταγραφέας της 
Έκκλησίας

Η Συνεχής  

Η Αποκατάσταση ξεκίνησε στο 
Ιερό Άλσος πριν από 200 χρόνια 
και συνεχίζεται σήμερα – και 
εσείς και εγώ μπορούμε να είμαστε 
μέρος αυτής.

Α ΠΟΚ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗ
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Α υτή είναι μία θαυμάσια και συναρπαστική 
εποχή για να είμαστε στη γη. Έχουμε την 
ευλογία να συμμετάσχουμε σε σπουδαία γεγο-

νότα που συμβαίνουν στη θεϊκή νομή της πληρότητας 
των καιρών, προπαρασκευαστικά για τη Δευτέρα 
Παρουσία του Κυρίου 1. Έχουμε την ευκαιρία όχι 
μόνο να παρακολουθήσουμε αυτά τα θαυμάσια 
γεγονότα να ξεδιπλώνονται, αλλά επίσης να είμαστε 
μέρος αυτών 2.

Μερικές φορές μιλάμε για την Αποκατάσταση του 
Ευαγγελίου σαν να συνέβη σε μία στιγμή. Πριν από 
διακόσια χρόνια, το Πρώτο Όραμα ξεκίνησε τη δια-
δικασία, αλλά η Αποκατάσταση φυσικά δεν τελείωσε 
εκεί. Το έργο του Κυρίου μέσω του Τζόζεφ Σμιθ και 
των συνεργατών του προχώρησε με τη μετάφραση του 
Βιβλίου του Μόρμον, την αποκατάσταση της ιερο-
σύνης, την οργάνωση της Εκκλησίας, την αποστολή 
ιεραποστόλων, την οικοδόμηση ναών, την οργάνω-
ση της Ανακουφιστικής Εταιρείας, κ.ο.κ. Αυτά τα 
γεγονότα της Αποκατάστασης ξεκίνησαν το 1820 και 
συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη ζωή του Τζόζεφ Σμιθ.

Όσο υπέροχα κι αν είναι τα πράγματα που αποκά-
λυψε ο Θεός μέσω του Τζόζεφ Σμιθ, η Αποκατάστα-
ση δεν ολοκληρώθηκε στη διάρκεια ζωής του Τζόζεφ. 
Μέσα από προφήτες μετά από αυτόν έχουμε λάβει 
τέτοια πράγματα όπως τη συνεχή εξέλιξη του έργου 
ναού, επιπρόσθετες γραφές, τη μετάφραση των γρα-
φών σε πολλές γλώσσες, τη διάδοση του Ευαγγελίου 
σε ολόκληρο τον κόσμο, την οργάνωση του Σχολείου 
Κυριακής, των Νέων Γυναικών, της Προκαταρκτι-
κής και των απαρτιών ιεροσύνης, και πολυάριθμες 
προσαρμογές στην οργάνωση και τη διαδικασία της 
Εκκλησίας.

«Είμαστε μάρτυρες μίας διαδικασίας αποκατά-
στασης» έχει πει ο Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον. «Αν 
νομίζετε ότι η Εκκλησία έχει πλήρως αποκατασταθεί, 
βλέπετε μόνον την αρχή. Υπάρχουν πολλά ακόμα 
που θα έρθουν… Περιμένετε μέχρι του χρόνου. Και 
έπειτα την επόμενη χρονιά. Να παίρνετε τις βιταμίνες 
σας. Να ξεκουράζεστε. Θα είναι συναρπαστικό» 3.

Σε συμφωνία με τη δήλωση του Προέδρου Νέλσον 
ότι η Αποκατάσταση συνεχίζεται, έχουμε δει πολλές 
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σημαντικές προσαρμογές στην Εκκλησία από τότε 
που έγινε Πρόεδρος. Μεταξύ αυτών είναι η αναδιάρ-
θρωση των απαρτιών ιεροσύνης, η αντικατάσταση 
της οικογενειακής διδασκαλίας και της επίσκεψης 
διδασκαλισσών από την τέλεση διακονίας και ο 
θεσμός ενός τρόπου μελέτης του Ευαγγελίου με επί-
κεντρο το σπίτι, με την υποστήριξη από την Εκκλη-
σία 4. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες 
προσαρμογές και θα γίνουν περισσότερες.

Ένα παράδειγμα στη Δυτική Αφρική
Η μαρτυρία μου για τη συνεχή φύση της Απο-

κατάστασης επηρεάστηκε από τα πέντε χρόνια που 
πέρασα υπηρετώντας στην Προεδρία Περιοχής Δυτι-
κής Αφρικής. Από τότε που ήμουν νέος άνδρας, είχα 
μία μαρτυρία για το Ευαγγέλιο. Όμως ζώντας στην 
Αφρική, σχετίσθηκα με μερικούς από τους πρώτους 
Δυτικούς Αφρικανούς για να αποδεχτούν το Ευαγ-
γέλιο. Είδα επίσης την Εκκλησία να εξαπλώνεται 

ταχέως σε ολόκληρη την ήπειρο, με εκατοντάδες 
τομείς και πασσάλους να δημιουργούνται, ναούς και 
οικήματα συγκεντρώσεων να ξεχειλίζουν με πιστά 
μέλη και καλές γυναίκες και άνδρες να ασπάζονται, 
με όλη την καρδιά τους, το αποκατεστημένο Ευαγ-
γέλιο. Μπροστά στα μάτια μου είδα την εκπλήρωση 
της προφητείας του Τζόζεφ Σμιθ ότι η Εκκλησία «θα 
καλύψει τον κόσμο» 5.

Δύο τέτοια πιστά μέλη, ο Τζέιμς Έουντζι και η 
Φρέντερικ Αντούι, με βοήθησαν μία μέρα στον Ναό 

της Άκκρας στην Γκάνα. Αρκετά χρόνια 
πριν οι ιεραπόστολοι Άγιοι των Τελευ-
ταίων Ημερών φθάσουν στη Γκάνα, ο 
Τζέιμς ήταν μέρος μίας ομάδας περίπου 
1.000 ανθρώπων που χρησιμοποίησαν το 
Βιβλίο του Μόρμον και άλλο υλικό της 
Εκκλησίας στις συγκεντρώσεις εκκλησίας 
τους. Προσεύχονταν για την ημέρα που η 
Εκκλησία θα ερχόταν στη Γκάνα. Συνέ-
πραξε με άλλους νέους άνδρες που ταξί-
δευαν γύρω στην Γκάνα και δίδασκαν το 
Ευαγγέλιο όπως βρίσκεται στο υλικό μας. 
Μόλις έφτασαν οι ιεραπόστολοι το 1978, 

βαπτίστηκε την πρώτη μέρα που τελούνταν βαπτίσεις 
Αγίων των Τελευταίων Ημερών στη Γκάνα.

Από νωρίς την εποχή του Φρεντ ως μέλους, 
παρευρέθηκε στην κηδεία ενός συγγενούς που ήταν 
αρχηγός φυλής. Εκεί ανακάλυψε ότι το σχέδιο της 
οικογένειας ήταν να τον κάνει τον νέο αρχηγό. Γνωρί-
ζοντας ότι μία τέτοια θέση θα τον ανάγκαζε να κάνει 
πράγματα αντίθετα με τις ευαγγελικές πεποιθήσεις 
του, έσπευσε μετά την ταφή και απέρριψε μία θέση 
που θα του έφερνε διάκριση και πλούτο.

Μόλις αφιερώθηκε ο Ναός της Άκκρας, και ο 
Τζέιμς και ο Φρεντ ταξίδευαν περισσότερο από τέσ-
σερεις ώρες, σε μία μετάβαση, κάθε εβδομάδα, ώστε 
να μπορούν να είναι λειτουργοί του ναού. Καθώς 
τελούσα διατάξεις μαζί τους, κατακλύσθηκα από την 
αίσθηση της ιστορίας που με περιέβαλλε. Συνειδητο-
ποιώντας την ιστορία της Εκκλησίας στην Αφρική 
που εκπροσωπούσαν οι δυο τους, αισθάνθηκα ότι 
ήταν παρόμοιο με το να έχω τον Τζων Τέιλορ είτε τον 

Ουίλφορντ Γούντροφ ή άλλα πρώτα μέλη της Εκκλη-
σίας μαζί μου να κάνουν αυτές τις διατάξεις.

Αυτά που είδα, βίωσα και αισθάνθηκα στη 
Δυτική Αφρική ήταν μέρος αυτού που ο Κύριος είπε 
στον Ενώχ ότι θα συνέβαινε: «Και τη χρηστότητα 
θα στείλω από τους ουρανούς, και την αλήθεια 
θα στείλω από τη γη, να δώσουν μαρτυρία για το 
Μονογενή μου…, Και θα κάνω να σαρώσει τη γη η 
χρηστότητα και η αλήθεια σαν με κατακλυσμό, να 
συνάξει τους εκλεκτούς μου από τα τέσσερα άκρα της 
γης» (Μωυσή 7:62).

Είδα τη χρηστότητα και την αλήθεια να σαρώ-
νουν την αφρικανική ήπειρο και τους εκλεκτούς να 
συγκεντρώνονται από αυτό το μέρος του κόσμου. Η 
μαρτυρία μου για την Αποκατάσταση ενισχύθηκε, 
επειδή είδα αυτό το σημαντικό μέρος της Αποκατά-
στασης να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου.

Είδα επίσης κάτι άλλο για τη συνεχή Αποκατά-
σταση: μία έντονη πίστη και πνευματική ενέργεια 
μεταξύ των αφρικανικών μελών. Έχω ακούσει τον 
Πρεσβύτερο Ντέιβιντ Μπέντναρ της Απαρτίας των 
Δώδεκα Αποστόλων να λέει: «Το Κίρτλαντ [όπου οι 
Άγιοι των Τελευταίων Ημερών έζησαν τη δεκαετία 

Ο Θεός μάς έδωσε 
την υπέροχη ευκαιρία 
να παίξουμε ζωτικούς 

ρόλους σε αυτό  
το έργο.

Ο αρχικός ιεραπόστολος Σάμιουελ Σμιθ 
διαδίδει το Βιβλίο του Μόρμον

Φρεντ Αντούι, πρωτοπόρο μέλος της Εκκλησίας 
στην Γκάνα
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του 1830] δεν είναι μόνο στο Οχάιο. Είναι επίσης 
στην Αφρική». Πολλοί άνθρωποι προσχωρούν στην 
Εκκλησία στην Αφρική με βάση τις ισχυρές προσω-
πικές πνευματικές τους εμπειρίες. Αυτά τα νέα μέλη 
φέρνουν την πνευματική ενέργεια και την ανάγκη 
για περαιτέρω μάθηση του Ευαγγελίου. Για αυτούς 
η Αποκατάσταση συνεχίζεται με προσωπική έννοια. 
Καθώς μαθαίνουν όλο και περισσότερα για την 
Εκκλησία, οι αλήθειες του Ευαγγελίου συνεχίζουν να 
ξεδιπλώνονται εμπρός στα μάτια τους. Το ίδιο ισχύει 
και για όλους μας καθώς συνεχίζουμε να διευρύνουμε 
τη γνώση μας για το Ευαγγέλιο.

Τρεις τρόποι για να βοηθήσουμε στη 
συνεχή Αποκατάσταση

Ο Θεός μάς έδωσε την υπέροχη ευκαιρία να 
παίξουμε ζωτικούς ρόλους σε αυτό το έργο. Ο Κύριος 
είπε ότι το «σώμα [της Εκκλησίας] έχει ανάγκη από 
το κάθε μέλος» (Διδαχή και Διαθήκες 84:110). Όλα 

τα μέλη της Εκκλησίας έχουν την ευλογία να συμμε-
τάσχουν σε αυτήν τη συνεχή Αποκατάσταση. Πώς το 
κάνουμε αυτό;

Ένας τρόπος με τον οποίο συμμετέχουμε είναι 
συνάπτοντας και τηρώντας ιερές διαθήκες. Οι 
διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
του ναού, δεν έχουν σκοπό, εκτός εάν οι άνθρωποι 
ουσιαστικά συνάπτουν και στη συνέχεια τηρούν τις 
διαθήκες που σχετίζονται με αυτές τις διατάξεις. Η 
αδελφή Μπόννυ Πάρκιν, πρώην Γενική Πρόεδρος 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας, έχει διδάξει: «Η 
σύναψη διαθηκών είναι η έκφραση μίας πρόθυμης 
καρδιάς. Η τήρηση των διαθηκών η έκφραση μίας 
πιστής καρδιάς» 6.

Συνάπτοντας και τηρώντας διαθήκες, δεν προε-
τοιμάζουμε μόνο τον εαυτό μας για την αιώνια ζωή, 
αλλά βοηθάμε επίσης στην προετοιμασία και την 
ενδυνάμωση αυτού που ο Κύριος ονομάζει «ο λαός 
της διαθήκης μου» (Διδαχή και Διαθήκες 42:36). 
Συνάπτουμε διαθήκες με τον Θεό και γινόμαστε 
μέρος του λαού της διαθήκης Του μέσω του βαπτί-
σματος, της επικύρωσης, της μεταλήψεως, της Μελ-
χισεδικής Ιεροσύνης και των διατάξεων του ναού.

Αφοσιωμένοι διδάσκαλοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο 
σε παιδιά, νέους και ενηλίκους. Αδελφοί και αδελφές 
που τελούν διακονία φροντίζουν τα μέλη ξεχωριστά 
της Εκκλησίας. Προεδρίες και οι επισκοπικές ηγε-
σίες δίνουν καθοδήγηση σε πασσάλους, περιφέρειες, 
τομείς, κλάδους, απαρτίες, οργανώσεις, τάξεις και 
ομάδες. Οι ηγέτες των νέων φροντίζουν τις νέες 
γυναίκες και τους νέους άνδρες. Γραφείς και οι 
γραμματείς καταγράφουν ουσιώδεις πληροφορίες που 
καταγράφονται στη συνέχεια στους ουρανούς και 
πλήθος άλλων εκτελούν ουσιαστικούς ρόλους στην 
προετοιμασία ανθρώπων για την αιώνια ζωή και τη 
Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος.

Ένας τρίτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να 
συμμετάσχουμε στην Αποκατάσταση είναι να 
βοηθήσουμε στη συνάθροιση του Ισραήλ. Από τις 
πρώτες ημέρες της Αποκατάστασης, αυτό ήταν ένα 
βασικό μέρος του έργου. Όπως δίδαξε ο Πρόεδρος 
Νέλσον, έχουμε την ευκαιρία και το καθήκον να βοη-
θήσουμε στη συνάθροιση που συμβαίνει και στις δύο 
πλευρές του καταπετάσματος. Στο τελικό του μήνυμα 
στην πρώτη του γενική συνέλευση ως Προέδρου της 
Εκκλησίας, ο Πρόεδρος Νέλσον δήλωσε συνοπτικά: 

Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε 
να συμμετάσχουμε στη συνεχή Αποκατάσταση 
είναι εκπληρώνοντας τις κλήσεις και τις αναθέ-
σεις που λαμβάνουμε. Έτσι προχωρεί η Εκκλησία. 

Νέοι κάνουν σειρά για να μπουν στον Ναό της Άκκρας στην Γκάνα
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Η Ανιέζε και ο Σεμπαστιάνο υπηρέτησαν επίσης 
μία ιεραποστολή με τον Σεμπαστιάνο ως πρόεδρο 
ιεραποστολής. Όταν υπηρέτησα μία δεύτερη ιεραπο-
στολή στην Ιταλία, 25 χρόνια μετά την πρώτη, ήμουν 
σε θέση να δω τι είχαν κάνει οι Καρούζο και άλλοι 
πρωτοπόροι για να διευρύνουν τη βασιλεία του Θεού 

«Το μήνυμά μας προς τον κόσμο είναι απλό και 
ειλικρινές: προσκαλούμε όλα τα τέκνα του Θεού και 
από τις δύο πλευρές του καταπετάσματος να έλθουν 
προς τον Σωτήρα τους, να λάβουν τις ευλογίες του 
άγιου ναού, να έχουν ακατάλυτη χαρά και να έχουν 
τις προϋποθέσεις για αιώνια ζωή» 7.

Η συνάθροιση του Ισραήλ σε αυτήν την πλευρά 
του καταπετάσματος σημαίνει ιεραποστολικό έργο. 
Όλοι εμείς που μπορούμε να υπηρετήσουμε ιερα-
ποστολές πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να σκε-
φτούμε προσεκτικά αυτήν την ευκαιρία. Το θεωρώ 
μεγάλη ευλογία που ήμουν σε θέση να υπηρετήσω 
μία αποστολή στην Ιταλία σε μία εποχή όπου η 
Εκκλησία ήταν πολύ καινούργια εκεί. Οι κλάδοι 
μας συγκεντρώνονταν σε ενοικιαζόμενες αίθουσες 
και ελπίζαμε ότι κάποια μέρα πάσσαλοι και τομείς 
μπορεί να υπάρχουν εκεί. Παρακολούθησα γεν-
ναίους πρωτοπόρους να έρχονται στην Εκκλησία 
και να θέτουν τα θεμέλια για τη συνάθροιση του 
Ισραήλ σε αυτή τη σπουδαία χώρα.

Μία από αυτούς ήταν η Ανιέζε Γκαλντιόλο. Όλοι 
νιώθαμε το Πνεύμα δυνατά καθώς εκείνη διδασκό-
ταν τα ιεραποστολικά μαθήματα. Αλλά, ακόμη και 
αν αισθανόταν αυτό το Πνεύμα, ήξερε ότι η οικογέ-
νειά της θα ήταν σθεναρώς αντίθετη στο να βαπτι-
στεί. Ωστόσο, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γεμάτη 
με το Πνεύμα, συμφώνησε να βαπτιστεί. Αλλά 
άλλαξε γνώμη το πρωί που ήταν προγραμματισμένη 
η βάπτισή της. Ήρθε νωρίς στην ενοικιαζόμενη 
αίθουσα όπου θα βαπτιζόταν για να μας πει ότι 
λόγω πίεσης από την οικογένειά της, δεν μπορούσε 
να το κάνει.

Πριν φύγει, συμφώνησε ότι θα μπορούσαμε να 
μιλήσουμε για λίγα λεπτά. Πήγαμε σε μία τάξη 
όπου προτείναμε να προσευχηθούμε μαζί. Αφού 
είχαμε γονατίσει, της ζήτησα να πει την προσευχή. 
Μετά την προσευχή σηκώθηκε με δάκρυα και είπε: 
«Εντάξει, θα βαπτιστώ». Και λίγα λεπτά αργότε-
ρα βαπτίστηκε. Την επόμενη χρονιά παντρεύτηκε 
τον Σεμπαστιάνο Καρούζο και μεγάλωσαν τέσσε-
ρα παιδιά, τα οποία όλα υπηρέτησαν ιεραποστο-
λές και συνέχισαν από τότε να υπηρετούν στην 
Εκκλησία.

εκεί. Οι ιεραπόστολοί μου και εγώ εργαστήκαμε να 
οικοδομήσουμε την Εκκλησία, με το όνειρο ότι κάποια 
μέρα μπορεί να χτιστεί ναός στην Ιταλία. Φανταστείτε 
τη χαρά μου με το γεγονός ότι τώρα έχουμε τον ναό 
της Ρώμης στην Ιταλία.

Υπάρχουν λίγες χαρές που μπορούν να συγκριθούν 
με την ιεραποστολική χαρά. Τι μεγάλη ευλογία να 
γεννηθούμε σε μία εποχή κατά την οποία μπορούμε να 
συμμετάσχουμε με χαρά στη συνεχή Αποκατάσταση 
βοηθώντας στη συνάθροιση του Ισραήλ!

Η ιεραποστολική χαρά, βέβαια, γίνεται αισθητή 
όχι μόνο από ιεραποστόλους πλήρους απασχολήσεως. 
Καθένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει στη μεταστρο-
φή ή την ενεργοποίηση των αδελφών μας, εργαζόμενοι 
χέρι- χέρι με τους ιεραποστόλους πλήρους απασχολή-
σεως. Έχουμε την ευκαιρία να συναθροίσουμε τον 
Ισραήλ προσκαλώντας άλλους να έλθουν και να δουν 
και συντροφεύοντας αυτούς που διδάσκονται.

Είναι μέσω του έργου ναού και οικογενειακής 
ιστορίας που συμβάλλουμε στη συνάθροιση του 
Ισραήλ στην άλλη πλευρά του καταπετάσματος. 
Επί χρόνια είναι η ιερή ευθύνη μας να κάνουμε αυτό 
το έργο. Πριν από τον θάνατο του Τζόζεφ Σμιθ, οι 

Όπως δίδαξε ο Πρόε-
δρος Νέλσον, έχουμε 
την ευκαιρία και το 
καθήκον να βοηθή-

σουμε στη συνάθροι-
ση που συμβαίνει και 
στις δύο πλευρές του 

καταπετάσματος.

Στο βάπτισμα της Ανιέζε Γκαλντιόλο

Ο Πρεσβύτερος και η αδελφή Κέρτις με μερικά 
μέλη της οικογένειας Καρούζο
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Είναι μέσω του έργου 
ναού και οικογε-
νειακής ιστορίας 

που συμβάλλουμε 
στη συνάθροιση του 

Ισραήλ στην άλλη 
πλευρά του καταπε-

τάσματος.

Άγιοι τελούσαν βαπτίσεις για τους νεκρούς και 
μερικοί έλαβαν τις προικοδοτήσεις και τις επισφρα-
γίσεις τους. Με την ολοκλήρωση του Ναού στη 
Ναβού, άρχισαν να γίνονται πολλές περισσότερες 
προικοδοτήσεις για τους ζωντανούς. Προικοδοτή-
σεις και επισφραγίσεις ξεκίνησαν επίσης για τους 
προγόνους σε ναούς στη Γιούτα.

Η Ιλάιζα Σνόου, βασική συμμετέχουσα σε αυτήν 
τη διαδικασία της αποκατάστασης, κατανόησε τη 
σημασία αυτού του μέρους της Αποκατάστασης. 
Πέρασε πολύ χρόνο στον οίκο προικοδότησης, βοη-
θώντας στις διατάξεις εκεί 8. Κατά τη διάρκεια μίας 
επίσκεψης της Ανακουφιστικής Εταιρείας το 1869, 
δίδαξε τις αδελφές της: «Σκέφτομαι το σπουδαίο 
έργο που έχουμε να εκτελέσουμε, δηλαδή να βοηθή-
σουμε τη σωτηρία των ζωντανών και των νεκρών. 
Θέλουμε να είμαστε… ταιριαστοί σύντροφοι των 
Θεών και των Αγίων» 9.

Και, φυσικά, η διαθεσιμότητα των διατάξεων 
ναού επεκτάθηκε εντυπωσιακά με την κατασκευή 

πολλών ναών σε όλο τον κόσμο με περισσότερους 
προσεχώς.

Με τα εργαλεία που έχουμε τώρα στη διάθε-
σή μας, το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας 
μπορεί να αποτελεί τακτικό μέρος της συμμετοχής 
μας στη συνεχή Αποκατάσταση. Έχω ενδιαφερθεί 
και ασχολούμαι με την οικογενειακή ιστορία εδώ 
και χρόνια, αλλά τα εργαλεία στο Διαδίκτυο έχουν 
βελτιώσει σημαντικά την επιτυχία μου στο να πάω 
οικογενειακά ονόματα στον ναό. Έχω ιερές αναμνή-
σεις να κάθομαι σε ένα τραπέζι στο διαμέρισμά μας 
στην Γκάνα και να βρίσκω ονόματα των Ευρω-
παίων προγόνων μου που η γυναίκα μου και εγώ 
θα μπορούσαμε να πάρουμε στον Ναό της Άκκρας 
στην Γκάνα. Αυτή η χαρούμενη ευκαιρία μας ακο-
λούθησε σε άλλα μέρη στα οποία μας έχουν στείλει.

Μέσω του Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, ο Θεός 
ξεκίνησε τη διαδικασία της «πραγματοποίησης της 
αποκατάστασης όλων όσων έχουν ειπωθεί από το 
στόμα όλων των αγίων προφητών από καταβολής 
κόσμου» (Διδαχή και Διαθήκες 27:6). Αυτή η απο-
κατάσταση έχει συνεχιστεί μέχρι και σήμερα καθώς 
ο Θεός «τώρα αποκαλύπτει» και «θα αποκαλύψει 

ακόμη και άλλα πολλά μεγάλα και σημαντικά 
πράγματα που αφορούν τη Βασιλεία του Θεού» 
(Άρθρα της Πίστης 1:9). Είμαι βαθιά ευγνώμων 
που συμμετέχουμε σε αυτήν τη συνεχή Αποκατά-
σταση. ◼

«Αν νομίζετε ότι η Εκκλησία έχει 
πλήρως αποκατασταθεί, βλέπετε 
μόνον την αρχή. Υπάρχουν πολλά 

ακόμη που θα έλθουν».  
– Πρόεδρος Νέλσον

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Βλέπε Προς Εφεσίους 1:10, Διδαχή και Διαθήκες 27:13.
 2. Βλέπε Δανιήλ 2:35- 45, Διδαχή και Διαθήκες 65.
 3. Ράσσελ Νέλσον, στο “Latter- day Saint Prophet, Wife and 

Apostle Share Insights of Global Ministry”, 30 Οκτ 2018, 
newsroom .ChurchofJesusChrist .org.

 4. Βλέπε “Inspired Direction”, Λιαχόνα, Μάιος 2019, 121.
 5. Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζόζεφ Σμιθ (2007), 

137.
 6. Μπόννυ Πάρκιν, “With Holiness of Heart”, Λιαχόνα, Νοε 

2002, 103.
 7. Βλέπε Ράσσελ Νέλσον, «Όλοι εμπρός μαζί», Λιαχόνα, Μάιος 

2018, 118- 19. Επαναλαμβάνοντας αυτή τη σκέψη, ο Πρόεδρος 
Νέλσον είπε στη γενική συνέλευση έναν χρόνο αργότερα: «Είθε 
να αφιερώνουμε και να αφιερώνουμε εκ νέου τη ζωή μας στην 
υπηρέτηση του Θεού και των τέκνων Του – και στις δύο πλευ-
ρές του καταπετάσματος» («Τελικά σχόλια», Λιαχόνα, Μάιος 
2019, 112).

 8. Ο οίκος προικοδότησης κτίστηκε στην Τεμπλ Σκουέαρ, ενώ 
χτιζόταν ο Ναός της Σωλτ Λέηκ. Αφιερωμένος το 1855, ο οίκος 
προικοδότησης χρησιμοποιήθηκε για διατάξεις του ναού μέχρι 
το 1889.

 9. Ιλάιζα Σνόου, ομιλία στην Ανακουφιστική Εταιρεία στον τομέα 
Λεχί, 27 Οκτ 1869, Relief Society Minute Book, 1868- 79, 
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Εκκλησίας, 26- 27.

Η Ιλάιζα Σνόου, από τις πρώτες 
ηγέτιδες της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας
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Ποιες λέξεις έρχονται στον νου όταν σκέφτεστε το Βιβλίο του 
Μόρμον;

Νεφίτες, Λαμανίτες, άλλοι - ίτες;
Πόλεμος, έρημος, ουαί;
Μετάνοια, λύτρωση, χρηστότητα;
Ιησούς Χριστός;
Ελπίδα;
Το Πάσχα είναι ο ιδανικός χρόνος για να συλλογισθούμε εκ 

νέου το μήνυμα του Βιβλίου του Μόρμον. Το πιο σημαντικό, το 
μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής 
μας. Χάρη σε Αυτόν, μπορούμε τελικά να ελευθερωθούμε από 
τους πόνους του σώματος και της ψυχής. Από τον θάνατο και την 
αμαρτία. Μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε κακό που μας συμβαί-
νει στον κόσμο.

Με απλά λόγια, μπορούμε να έχουμε ελπίδα.
Η ελπίδα –η αληθινή ελπίδα, επικεντρωμένη στον Ιησού  

Χριστό– ενέπνευσε αρχαίους προφήτες να τηρούν χρονικά επάνω 
στις χρυσές πλάκες οι οποίες θα γίνονταν το Βιβλίο του Μόρμον. 
Ο Ιακώβ μας λέει: «Επειδή, γι’ αυτόν τον σκοπό τα έχουμε γράψει 
αυτά, ώστε να ξέρουν ότι ξέραμε για τον Χριστό, και είχαμε ελπίδα 
για τη δόξα του πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν από τον ερχομό του» 
(Ιακώβ 4:4. Η πλάγια γραφή προστέθηκε).

Ο Ιακώβ ήθελε να γνωρίζουμε ότι αυτός– και οι άλλοι προ-
φήτες που τηρούσαν χρονικά– γνώριζαν για τον ερχομό του 

Οι προφήτες από το Βιβλίο του Μόρμον είχαν ελπίδα ότι ο Ιησούς Χριστός  
θα ερχόταν. Κατά την ανάγνωση των λόγων τους, μπορούμε να έχουμε την  

ίδια ελπίδα ότι θα έρθει και πάλι.

ΕΊΧΑΝ	ΤΗΝ	

ΕΛΠΊΔΑ 

Χριστού. Πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν έρθει! Και 
εμπνεύστηκαν να έχουν αυτή την ελπίδα από τα λόγια 
των προφητών που εκείνοι διάβαζαν. Ο Ιακώβ εξηγεί: 
«Και όχι μόνο εμείς οι ίδιοι είχαμε ελπίδα για τη δόξα του, 
αλλά όλοι επίσης οι άγιοι προφήτες οι οποίοι υπήρξαν πριν 
από εμάς.

»Ιδού, αυτοί πίστευαν στον Χριστό και λάτρευαν τον 
Πατέρα στο όνομά του, και εμείς επίσης λατρεύουμε τον 
Πατέρα στο όνομά του…

»Επομένως, ερευνούμε τους προφήτες, και έχουμε πολλές 
αποκαλύψεις και το πνεύμα της προφητείας. Και έχοντας 
όλες αυτές τις μαρτυρίες αποκτούμε ελπίδα, και η πίστη μας 
γίνεται ακλόνητη» (Ιακώβ 4:4- 6. Βλέπε, επίσης, Νεφί Α΄ 
19:21, Ιακώβ 7:11, Μωσία 3:13, Ήλαμαν 8:16).

Η ελπίδα που απόκτησαν και από τις δικές τους εμπειρίες 
και από τις προφητείες που διάβαζαν στις γραφές τούς προε-
τοίμασε για την ημέρα που θα ερχόταν ο Χριστός. Ομοίως, 
οι προφήτες σήμερα μας παροτρύνουν να προετοιμαστούμε 
όταν έλθει ξανά ο Χριστός. Αν είναι να έχουμε την ίδια 
ελπίδα, πρέπει και εμείς να «ερευνούμε τους προφήτες και να 
[επιζητήσουμε] να έχουμε πολλές αποκαλύψεις και το πνεύμα 
της προφητείας». Οι μαρτυρίες τους για τον Ιησού Χριστό 
δεν θα ενισχύσουν μόνο τη δική μας, αλλά θα μας προετοιμά-
σουν επίσης για τον ερχομό Του.

ΤΟΥ	ΕΡΧΟΜΟΥ	ΤΟΥ	ΧΡΊΣΤΟΥ	
–	ΚΑΊ	ΜΠΟΡΟΥΜΕ	ΚΊ	ΕΜΕΊΣ

Από την Μίντυ Σέλου
Περιοδικά της Έκκλησίας
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Λεχί
«Επομένως, πόσο σημαντικό είναι να γίνουν γνωστά αυτά στους 
κατοίκους της γης, ώστε να ξέρουν ότι δεν υπάρχει σάρκα που να 
μπορεί να κατοικεί στην παρουσία του Θεού, παρά μόνο με την αξία 
και την ευσπλαχνία και τη χάρη του Αγίου Μεσσία, ο οποίος θυσιά-
ζει τη ζωή του κατά τη σάρκα, και την ξαναπαίρνει με τη δύναμη 
του Πνεύματος, για να πραγματοποιήσει την ανάσταση των νεκρών, 
αφού είναι ο πρώτος που θα εγερθεί».
Νεφί Β΄ 2:8

Νεφί
«Και μιλούμε για τον Χριστό, χαιρό-
μαστε με τον Χριστό, κηρύττουμε για 
τον Χριστό, προφητεύουμε για τον 
Χριστό, και γράφουμε σύμφωνα με 
τις προφητείες μας, ώστε τα παιδιά 
μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στρα-
φούν για άφεση των αμαρτιών τους».
Νεφί Β΄ 25:26
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Σαμουήλ ο 
Λαμανίτης
«Γιατί ιδού, σίγουρα πρέπει να πεθάνει 
για να επέλθει σωτηρία. Μάλιστα, για 
αυτόν είναι καθήκον και γίνεται σκόπι-
μο να πεθάνει, για να πραγματοποιή-
σει την ανάσταση των νεκρών, ώστε 
μέσω αυτής οι άνθρωποι να προσα-
χθούν στην παρουσία του Κυρίου.

»Μάλιστα, ιδού, αυτός ο θάνατος 
πραγματοποιεί την ανάσταση, και λυτρώ-
νει όλη την ανθρωπότητα από τον πρώτο 
θάνατο – εκείνον τον πνευματικό θάνα-
το. Επειδή όλη η ανθρωπότητα, με την 
πτώση του Αδάμ, αποκομμένη από την 
παρουσία του Κυρίου, θεωρούνται ως 
νεκροί, τόσο για τα εγκόσμια όσο και για 
τα πνευματικά.

»Όμως ιδού, η ανάσταση του Χριστού 
λυτρώνει την ανθρωπότητα, μάλιστα, 
όλη την ανθρωπότητα, και τους επανα-
φέρει στην παρουσία του Κυρίου».
Ήλαμαν 14:15- 17

Αμουλέκ
«Και αυτή η μεγάλη και τελευταία 
θυσία θα είναι ο Υιός του Θεού, μάλι-
στα, απέραντη και αιώνια.

»Και έτσι θα φέρει τη σωτηρία σε 
όλους όσοι θα πιστέψουν στο όνομά 
του, αφού αυτός είναι η πρόθεση της 
τελευταίας αυτής θυσίας, να εφαρμο-
στούν τα σπλάχνα ελέους, που υπερι-
σχύει της δικαιοσύνης, και παρέχει τα 
μέσα στους ανθρώπους να μπορούν να 
έχουν πίστη προς μετάνοια.

»Και έτσι η ευσπλαχνία μπορεί να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δικαιο-
σύνης, και τους περικλείει στην αγκάλη 
της ασφάλειας, ενώ εκείνος που δεν 
εξασκεί πίστη προς μετάνοια εκτίθεται 
στις απαιτήσεις ολόκληρου του νόμου 
της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό, μόνο προς 
εκείνον που έχει πίστη προς μετάνοια 
εφαρμόζεται το μέγα και αιώνιο σχέδιο 
της απολύτρωσης».
Άλμα 34:14- 16

Άλμα
«Και αυτός θα έλθει, υποφέροντας 
πόνους και βάσανα και πειρασμούς 
κάθε είδους. Και αυτό ώστε να εκπλη-
ρωθεί ο λόγος που είπε ότι θα πάρει 
επάνω του τους πόνους και τις ασθέ-
νειες του λαού του.

»Και θα πάρει επάνω του τον θάνατο, 
ώστε να λύσει τα δεσμά του θανάτου τα 
οποία δένουν τον λαό του. Και θα πάρει 
επάνω του τις αδυναμίες τους, ώστε 
τα σπλάχνα του να γεμίσουν με έλεος, 
σύμφωνα με τη σάρκα, ώστε να μάθει 
σύμφωνα με τη σάρκα πώς να συμπα-
ρίσταται στον λαό του σύμφωνα με τις 
αδυναμίες τους».
Άλμα 7:11- 12
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Μόρμον
«Μάθετε ότι πρέπει να έλθετε σε γνώση περί των 
πατέρων σας, και να μετανοήσετε για όλες τις 
αμαρτίες και τις ανομίες σας, και να πιστέψετε 
στον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο Υιός του Θεού, και 
ότι θανατώθηκε από τους Ιουδαίους, και ότι με τη 
δύναμη του Πατέρα έχει αναστηθεί, διά του οποίου 
κέρδισε τη νίκη επί του τάφου. Και επίσης με Αυτόν 
καταβροχθίζεται το κεντρί του θανάτου.

»Και Αυτός πραγματοποιεί την ανάσταση των 
νεκρών, διά της οποίας ο άνθρωπος οπωσδήποτε 
πρέπει να αναστηθεί για να σταθεί εμπρός στο βήμα 
κρίσεώς Του.

»Και αυτός πραγματοποίησε τη λύτρωση του 
κόσμου, διά της οποίας σε εκείνον που θα βρεθεί χωρίς 
ενοχή εμπρός Του κατά την ημέρα κρίσεως τού έχει 
δώσει το να κατοικεί στην παρουσία του Θεού στη 
βασιλεία Του, για να ψάλλει αδιάλειπτους αίνους με 
τις χορωδίες ψηλά προς τον Πατέρα, και προς τον Υιό, 
και προς το Άγιο Πνεύμα, οι οποίοι είναι ένας Θεός, σε 
κατάσταση ευδαιμονίας η οποία δεν έχει τέλος».
Μόρμον 7:5- 7 ◼
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Βασιλιάς Βενιαμίν
«Και θα ονομαστεί Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού…

»Και να, έρχεται προς τους δικούς του για να επέλθει σωτηρία 
στα τέκνα των ανθρώπων μέσω της πίστης προς το όνομά του… 

»Και θα εγερθεί την τρίτη ημέρα από τους νεκρούς…
»Γιατί, ιδού, και το αίμα του επίσης εξιλεώνεται για τις αμαρ-

τίες εκείνων που έπεσαν με την παράβαση του Αδάμ, οι οποίοι 
πέθαναν χωρίς να ξέρουν το θέλημα του Θεού γι’ αυτούς ή που 
αμάρτησαν από άγνοια».
Μωσία 3:8- 11
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Τι σημαίνει για μένα το Πάσχα;

Μετάνοια
Ο Ιησούς Χριστός ρωτά 
τον καθένα μας: «Δεν θα 
επιστρέψετε σε μένα, 
και δεν θα μετανοήσετε 
για τις αμαρτίες σας και 
δεν θα μεταστραφείτε, 
για να σας θεραπεύσω;» 
Υπόσχεται: «Όποιος 
έλθει, αυτόν θα τον 
δεχθώ» (Νεφί Γ΄ 9:13- 14). 
Πώς αισθάνεσαι όταν 
μετανοείς;

Έλα, ακολούθα με: 
Β Ι Β Λ Ι Ο  Τ Ο Υ  Μ Ο Ρ Μ Ο Ν

30 ΜΑΡΤΙΟΥ- 12 

Απριλίου Πάσχα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Ντίτερ Ούχτντορφ: «Ιδού, ο 

Άνθρωπος!» Λιαχόνα, Μάιος 2018, 
108.

 2. Ράσσελ Νέλσον, «Καθώς προχω-
ρούμε μαζί», Λιαχόνα, Απρ 2018, 7.

Το Πάσχα, γιορτάζουμε 
«την πιο σημαντική 

ημέρα στην ιστορία» 1 – την 
Ανάσταση του Σωτήρος 
μας Ιησού Χριστού. Αυτό 
το γεγονός είναι μεγάλης 
σπουδαιότητος στο σχέδιο 
ευδαιμονίας του Επουράνιου 
Πατέρα.

Στην προγήινη ζωή, ο 
Ιησούς Χριστός επελέγη 
να είναι ο Σωτήρας μας. 
Υποσχέθηκε να παράσχει 
τον τρόπο να συγχωρεθούμε 
για τις αμαρτίες μας και να 
επιστρέψουμε στην επουρά-
νια οικία μας.

Σε εκείνο το πρώτο πρωι-
νό του Πάσχα, ο Ιησούς 
εκπλήρωσε την υπόσχεσή 
Του. Υπερνίκησε τον θάνα-
το. Ως αποτέλεσμα, «Αυτός 
είναι το φως και η ζωή του 
κόσμου. Μάλιστα, φως που 
είναι ατελείωτο, που δεν 
μπορεί ποτέ να σκοτεινιάσει. 
Μάλιστα, και επίσης ζωή 
που είναι ατελείωτη, ώστε να 
μην μπορεί να υπάρχει πια 
θάνατος» (Μωσία 16:9).

Τι ευλογίες σας φέρνει η 
Ανάσταση;
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Αιώνια Ζωή
Η Έξιλέωση του Σωτή-
ρος καθιστά δυνατή 
την αιώνια ζωή ή την 
υπερύψωση. Για να 
λάβουμε αυτήν την 
ευλογία, πρέπει να 
υπακούμε στις εντολές. 
Ο Πρόεδρος Ράσσελ 
Νέλσον έχει αποκαλέ-
σει τον δρόμο προς την 
αιώνια ζωή «το μονο-
πάτι της διαθήκης» 2. 
Τι πρέπει να κάνουμε 
για να ακολουθήσουμε 
αυτό το μονοπάτι προς 
την αιώνια ζωή;

Ανάσταση
Ο θάνατος είναι 
αναπόφευκτος, αλλά 
η νίκη του Σωτήρος 
επί του θανάτου 
διασφαλίζει ότι όλοι 
θα αναστηθούμε – το 
σώμα και το πνεύμα 
ενώνονται και πάλι σε 
τέλεια μορφή (βλέπε 
Άλμα 11:43). Πώς η 
γνώση της Άναστάσεως 
σας φέρνει ελπίδα;

Τι σημαίνει για μένα το Πάσχα;
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Γιατί μας προσκαλεί ο βασιλιάς 
Βενιαμίν να γίνουμε σαν παιδιά;13- 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Μωσία 1- 3

Έχετε αισθανθεί ποτέ η 
καρδιά σας να μαλακώ-

νει καθώς παρατηρήσατε 
ένα παιδί; Τα παιδιά συχνά 
μιλούν από καρδιάς και 
εκφράζουν αγάπη και απλές 
δηλώσεις πίστης. Ο Σωτή-
ρας δίδαξε: «Όποιος λοιπόν, 
ταπεινώσει τον εαυτό του 
σαν [ένα] παιδάκι, αυτός 
είναι ο μεγαλύτερος στη 
βασιλεία των ουρανών» 
(Κατά Ματθαίον 18:4).

Αυτός θα μπορούσε να 
είναι ο λόγος που ο βασιλιάς 
Βενιαμίν ζήτησε από τον λαό 
του να απεκδυθεί τον φυσικό 
άνθρωπο και να γίνει σαν τα 
παιδιά (βλέπε Μωσία 3:19).

Πώς γινόμαστε σαν παι-
διά; Ανατρέξτε στο Μωσία 
3:19 για να γεμίσετε τα κενά 
με τα λόγια του βασιλιά 
Βενιαμίν που χρησιμοποίησε 
για να περιγράψει ένα άτομο 
με στοιχεία χαρακτήρα σαν 
παιδιού.

ΣΥΖΉΤΉΣΉ
Βρείτε στοιχεία χαρακτήρα όμοια 
με παιδιού στους αγαπημένους 
σας ήρωες από το Βιβλίο του 
Μόρμον. Πώς μπορείτε να ακο-
λουθήσετε το παράδειγμά τους;

Το να γίνουμε σαν ένα μικρό παιδί μάς 
επιτρέπει να πλησιάσουμε τον Χριστό 
και να βιώσουμε τη χαρά να γίνουμε 
Άγιοι μέσω της Εξιλέωσής Του.
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20- 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μωσία 4- 6

Τι σημαίνει να έχουμε το όνομα 
του Χριστού γραμμένο  

στην καρδιά μας;

Σ το Βιβλίο του Μόρμον, 
οι άνθρωποι ονομάζονται 

με πολλά ονόματα – Νεφίτες, 
Λαμανίτες και Αντί- Νεφί- 
Λεχίτες είναι μερικά από 
αυτά. Όμως ο βασιλιάς Βενια-
μίν επιθυμούσε ο λαός του να 
ονομάζεται με ένα υψηλότερο, 
αγιότερο όνομα – το όνομα 
του Ιησού Χριστού.

Ορίστε πώς μπορούμε κρα-
τούμε το όνομα του Σωτήρος 
«γραμμένο πάντα στην καρδιά 
[μας]» (Μωσία 5:12):

ΣΥΝΑΨΤΕ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Στο βάπτισμα, συνάπτουμε 
διαθήκη με τον Θεό να παίρνουμε 
επάνω μας το όνομα του Χριστού. 

Τι νομίζετε ότι σημαίνει αυτό; 
(Βλέπε Μωσία 18:8- 9.)

ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ
Προσταχθήκαμε να μεταλαμβάνου-
με αξίως κάθε εβδομάδα. Κατά την 
διάρκεια της μεταλήψεως, ανανεώ-
νουμε τη διαθήκη μας να πάρουμε 

επάνω μας το όνομα του Ιησού 
Χριστού (βλέπε Μορόνι 4:3).

ΣΥΖΉΤΉΣΉ
Τι κάνετε κάθε ημέρα, για να 
διασφαλίσετε ότι διατηρείτε 
το όνομα του Χριστού γραμ-
μένο στην καρδιά σας;

ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ ΩΣ 
ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥ
Οι διαθήκες μας απαιτούν 
από εμάς να τηρούμε τις 

εντολές. Οι πράξεις μας θα 
πρέπει να αντικατοπτρί-

ζουν την επιθυμία μας να 
ακολουθούμε τον Χριστό 
και να γίνουμε όπως Έκεί-
νος. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούμε να συνεχίσουμε 
να ονομαζόμαστε με το 

όνομά Του. Έτσι διατηρούμε 
το όνομα του Χριστού 
γραμμένο 

στην καρδιά 
μας (βλέπε 

Μωσία 5:12).
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Τ ελείωσα τη νομική περίπου την εποχή των πρώτων γενεθλίων 
της κόρης μου. Η σύζυγός μου και εγώ ανυπομονούσαμε να 

γιορτάσουμε την αποφοίτησή μου, τα γενέθλια της κόρης μας και 
τις νέες ευκαιρίες που θα έρχονταν σε εμάς, αλλά τίποτα δεν πήγε 
όπως σχεδιάστηκε.

Ήμουν άνεργος σύντομα μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου μου 
και είχα δυσκολία στην ανεύρεση εργασίας. Σύντομα προέκυψαν 
οικονομικές δυσκολίες. Θα ήταν δύσκολο ακόμη και να έχουμε 
έναν απλό εορτασμό των γενεθλίων.

Μετά από πολλές συζητήσεις με τη σύζυγό μου, αποδεχθήκαμε 
την κατάστασή μας. Δεν ήταν εύκολο για μένα ως πατέρας να μην 
έχω την δυνατότητα να αγοράσω ακόμη και ένα απλό δώρο 
για την κόρη μου και να βλέπω την αγαπημένη μου σύζυγο 
να αισθάνεται απογοητευμένη.

Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Προσευχήθηκα και 
ζήτησα από τον Επουράνιο Πατέρα να με βοηθήσει 
να καταλάβω τι περίμενε από εμένα. Ξαφνικά, σαν 
να μου μίλησε μία φωνή στον νου μου, άκουσα 
τα παρακάτω λόγια: «Κατέχεις κάτι πιο 
πολύτιμο από οποιοδήποτε υλικό αγαθό 
επάνω στη γη. Φέρεις την ιεροσύνη. 
Ποιο καλύτερο δώρο θα μπορούσες 
να δώσεις στην κόρη σου από μία 
ευλογία της ιεροσύνης;»

Δάκρυα γέμισαν τα μάτια 
μου καθώς σκέφθηκα τι 
σημαίνει η ιεροσύνη για μένα. 
Η καρδιά μου γέμισε με 

ευγνωμοσύνη, όταν σκέφθηκα ότι η ιεροσύνη είναι η δύναμη που 
μπορεί να ενώσει την οικογένειά μου για όλη την αιωνιότητα.

Μοιράστηκα τα συναισθήματά μου με τη σύζυγό μου. Της είπα 
ότι προσφέροντας μία ευλογία στην κόρη μας ήταν όλα όσα θα 
μπορούσα να δώσω. Μαζί αποφασίσαμε ότι αυτό θα έφερνε ευτυ-
χία και ειρήνη σε εκείνη και ότι θα ήταν αρκετό.

Την ημέρα των γενεθλίων της κόρης μας, φίλοι, συγγενείς και 
γείτονες έφεραν μία τούρτα και απλές διακοσμήσεις. Ήμασταν 
ευγνώμονες που εορτάζαμε αυτή την ειδική ημέρα με αυτούς που 
αγαπούμε. Εκείνο το βράδυ, έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι της 

κόρης μου και της έδωσα μία ευλογία. Την ευλόγησα 
με όλα όσα το Πνεύμα του Κυρίου με παρακίνη-

σε να πω.
Περνούμε ακόμη περίοδο αλλαγών και 

δυσκολιών αναφορικά με την ανεργία και 
τα οικονομικά. Αλλά ακόμη και στο μέσον 
της λύπης και της απογοήτευσης, γαλήνη 
και παρηγοριά έρχονται σε εμάς μέσω του 
Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Δεν έχω 
αμφιβολία ότι όντας μέλος της Εκκλη-
σίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των 
Τελευταίων Ημερών με πρόσβαση στη 
δύναμη της ιεροσύνης, είναι ευλογία. 
Ήταν το μόνο που θα μπορούσα να δώσω 
στα γενέθλια της κόρης μου και ήταν πιο 
πολύ από αρκετό. ◼ 

Τζόναθαν Μάφρα Σένα ντε Σαντάνα, 
Σάντα Καταρίνα, Βραζιλία 
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Μία ευλογία ήταν το μόνο που θα μπορούσα  
να δώσω

Φ Ω Ν Ε Σ  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Τ Ω Ν  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ω Ν  Η Μ Ε Ρ Ω Ν

Σαν να μου μίλησε μία φωνή στον 
νου μου, άκουσα: «Κατέχεις κάτι 
πιο πολύτιμο από οποιοδήποτε υλικό 
αγαθό επάνω στη γη».
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Ήμουν 26 όταν ο σύζυγός μου και 
εγώ χάσαμε το πρώτο μας παιδί. 

Η Κέννεντυ διαγνώστηκε με όγκο στον 
εγκέφαλο, όταν ήταν μόλις 13 μηνών. 
Μετά από τρεις επεμβάσεις, πέντε 
κύκλους χημειοθεραπείας και πολλά 
φάρμακα και θεραπείες, πέθανε στην 
αγκαλιά μας όταν ήταν 20 μηνών.

Ήμουν συντετριμμένη που έχασα το 
όμορφο, περίεργο και όλο ενέργεια κορι-
τσάκι μου. Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό; 
Πώς θα μπορούσα να προχωρήσω; Είχα 
τόσες πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν είχα 
καθόλου απαντήσεις. Λίγες ημέρες μετά 
την κηδεία, ο σύζυγός μου και εγώ επι-
σκεφθήκαμε τον τάφο, που ακόμα ήταν 
καλυμμένος με όμορφα ροζ λουλούδια και 
κορδέλες από την κηδεία.

Καθώς σκεφτόμουν την κόρη μου, είδα 
ένα μικροσκοπικό πουλάκι, πολύ μικρό 
για να πετάξει, να χοροπηδά στο γρασίδι. 
Αυτό το πουλί μου θύμισε την Κέννεντυ, 
επειδή αγαπούσε τα ζώα. Το πουλί χορο-
πηδούσε επάνω στον τάφο και έπαιζε με 
τις κορδέλες και τα λουλούδια. Χαμογέλα-
σα, ξέροντας ότι ακριβώς αυτό ήταν που 
θα ήθελε η Κέννεντυ. Το πουλί κατόπιν 
χοροπήδησε προς το μέρος μου. Δεν τόλ-
μησα να κινηθώ. Το πουλάκι χοροπήδησε 
ακριβώς δίπλα μου, έγειρε στο πόδι μου, 
έκλεισε τα μάτια του και αποκοιμήθηκε.

Μετά βίας μπορώ να εξηγήσω τα 
συναισθήματα που είχα εκείνη τη στιγμή. 
Αισθάνθηκα σαν να με αγκάλιαζε η Κέν-
νεντύ μου. Δεν μπορούσα να κρατήσω 
την κόρη μου, αλλά αυτό το πουλάκι –
ένα δημιούργημα του Πατέρα μας στους 
Ουρανούς– μπορούσε να έλθει και να 
ακουμπήσει το κεφαλάκι του επάνω μου, 
υπενθυμίζοντάς μου ότι ο Επουράνιος 

Ένα πουλάκι μού υπενθύμισε
Πατέρας καταλάβαινε τον πόνο μου 
και θα ήταν πάντα εκεί για να με παρη-
γορεί και να με βοηθά μέσω αυτής της 
δοκιμασίας.   
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Ο Πρεσβύτερος Ντέιβιντ Μπέντναρ 
της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων 
είπε: «Όταν τα λόγια δεν μπορούν να 
παράσχουν την παρηγοριά που χρειαζό-
μαστε…, όταν η λογική και ο λόγος δεν 
μπορούν να αποφέρουν επαρκή κατα-
νόηση για τις αδικίες και τις ανισότητες 
της ζωής… και όταν φαίνεται ότι ίσως 
είμαστε τόσο τελείως μόνοι, αληθινά 

είμαστε ευλογημένοι από τα πολυεύσπλα-
χνα ελέη του Κυρίου» (“The Tender 
Mercies of the Lord”, Λιαχόνα, Μάιος 
2005, 100).

Ακόμη δεν έχω όλες τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις μου, αλλά αυτό το πολυεύσπλα-
χνο έλεος με διαβεβαίωσε ότι ο Επουράνιος 
Πατέρας αγαπά την Κέννεντυ και εμένα και 
ότι μέσω της εξιλεωτικής θυσίας του Υιού 
Του, Ιησού Χριστού, έχω την ελπίδα ότι η 
Κέννεντυ, ο σύζυγός μου και εγώ μία ημέρα 
θα είμαστε μαζί πάλι ως οικογένεια. ◼ 
Λώρα Λίντον, Γιούτα, Ή.Π.Α.

Καθώς σκεφτόμουν 
την κόρη μου, ένα 
μικροσκοπικό πουλάκι, 
πολύ μικρό για να πετάξει, 
χοροπήδησε στο γρασίδι 
προς το μέρος μου.
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Όταν μου ζητήθηκε να ηγηθώ μίας 
συζήτησης στην Ανακουφιστική 

Εταιρεία για την πρόσκληση του Σωτήρος 
να ταΐσουμε τα πρόβατά Του, αποφάσισα 
ότι εάν ήθελα να παρακινήσω τις αδελφές, 
θα έπρεπε να κάνω κάτι για ένα από τα 
πρόβατά Του.

Πήρα θάρρος και προσκάλεσα μία λιγό-
τερο ενεργή αδελφή να έλθει σε μία δραστη-
ριότητα της Ανακουφιστικής Εταιρείας μαζί 
μου. Αποδέχθηκε την πρόσκλησή μου και 
περάσαμε ευχάριστα. Αισθάνθηκα ότι αυτό 
ήταν ένα καλό παράδειγμα και ανυπομονού-
σα να αναφέρω την εμπειρία μου. Αλλά ο 
Κύριος είχε πιο πολλά να μου διδάξει.

Ένα πρωί ενώ ντυνόμουν, συνειδητο-
ποίησα ότι το ασημένιο μου βραχιόλι έλειπε. 
Αυτό το βραχιόλι μου δόθηκε ως δώρο γενε-
θλίων ενώ επισκεπτόμουν τη Γαλλία, οπότε 
έχει ξεχωριστό νόημα για μένα. Άρχισα να 

Πιο πολύτιμο από ένα ασημένιο 
βραχιόλι

σου στην Εκκλησία; Είναι τόσο πολύτιμες 
για εσένα όπως το βραχιόλι σου; Τι γίνεται 
με τις αδελφές σου εκτός Εκκλησίας; Προ-
σεύχεσαι επίσης γι’ αυτές;»

Όταν ανέφερα την εμπειρία μου για το 
χαμένο μου βραχιόλι στην Ανακουφιστική 
Εταιρεία, είχαμε μία όμορφη συζήτηση. 
Είπα στις αδελφές ότι είχα μάθει ότι όταν 
ο Σωτήρας μας ζητεί να ταΐσουμε τα 
πρόβατά Του, πρέπει να θυμόμαστε ότι «η 
αξία των ψυχών είναι μεγάλη στα μάτια 
του Θεού» (Διδαχή και Διαθήκες 18:10). 
Θέλει από εμάς να μεριμνούμε γι’ αυτούς 
που είναι γύρω μας και να αγαπούμε, να 
φροντίζουμε και να προσευχόμαστε με 
όλη μας την ενέργεια γι’ αυτούς. Καθώς 
το κάνουμε αυτό, θα βρούμε ότι όλοι 
είναι πολύ πιο πολύτιμοι από ένα ασημέ-
νιο βραχιόλι. ◼  
Συλβί Ουμώ, Κεμπέκ, Καναδάς ΕΊ
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ψάχνω γι’ αυτό στα πιο πιθανά μέρη, αλλά 
δεν μπορούσα να το βρω. Κατόπιν είπα στον 
εαυτό μου ότι εάν απλώς προσευχόμουν, θα 
μπορούσα να βρω το βραχιόλι μου γρήγορα.

Αφού προσευχήθηκα, κοίταξα παντού. 
Για δύο ημέρες προσευχόμουν με προσή-
λωση και ερευνούσα επισταμένως. Παρα-
καλούσα τον Επουράνιο Πατέρα να με 
βοηθήσει να το βρω, όμως δεν μπορούσα να 
το βρω. Η καρδιά μου ήταν βαριά, επειδή 
αυτό το βραχιόλι ήταν πολύτιμο για μένα.

Ένα βράδυ ο γιος μου προσευχήθηκε 
μαζί μου δίπλα στο κρεβάτι μου. Μετά 
την προσευχή μας, μάζεψε κάτι και μου το 
έδωσε. Ήταν το βραχιόλι μου! Το είχε βρει 
κάτω από το κρεβάτι. Κάπως έπρεπε να το 
είχα ξεχάσει στην αναζήτησή μου. Έκλαψα 
από χαρά που το είχα πάλι.

Ξαφνικά μου ήλθε μία εντύπωση: «Προ-
σεύχεσαι τόσο ενθέρμως για τις αδελφές 

Ένα πρωί, συνειδητοποίησα ότι το ασημένιο 
μου βραχιόλι έλειπε. Η καρδιά μου ήταν 
βαριά, επειδή αυτό το βραχιόλι ήταν πολύτιμο 
για μένα.
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Πριν από αρκετό καιρό η σύζυγός μου 
και εγώ πήγαμε τους δύο νεότερους 

γιους μας στη Γαλλία για να περιοδεύσουμε 
στις περιοχές που είχα υπηρετήσει ως πλή-
ρους απασχόλησης ιεραπόστολος. Επισκε-
φθήκαμε τους κλάδους της Εκκλησίας που 
είχα υπηρετήσει και χαρήκαμε με τα μέλη 
που είχα διδάξει. Επισκεφθήκαμε επίσης 
και ιστορικές τοποθεσίες.

Μία τοποθεσία ήταν τα ερείπια του 
Château de Châlucet. Αυτό το τεράστιο 
μεσαιωνικό κάστρο δέχθηκε επίθεση και 
καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό πριν από 
αιώνες. Η βλάστηση είχε αναπτυχθεί γύρω 
από τα ερείπια και το μονοπάτι για να 
πάμε εκεί ήταν στενό και απότομο. Είχαμε 
μία δύσκολη αναρρίχηση, αλλά άξιζε την 
προσπάθεια μόλις φτάσαμε.

Στα αγόρια άρεσε που κατέβαιναν σε 
αυτό που ήταν κάποτε το μπουντρούμι και 
που ανέβαιναν σε αυτό το λίγο που έμεινε 
από τα τείχη του κάστρου. Το κάστρο αιχ-
μαλώτισε τη φαντασία τους ακριβώς όπως 
είχε αιχμαλωτίσει τη δική μου 24 χρόνια 
νωρίτερα.

Ενώ ήμασταν εκεί, μία καλοκαιρινή 
καταιγίδα εμφανίστηκε μακριά. Κινείτο 
γρήγορα. Μαύρα σύννεφα και αστραπές 
γέμισαν τον ουρανό, ακολουθούμενες από 
δυνατές βροντές.

Σκαρφαλώσαμε στο μονοπάτι και τρέ-
ξαμε γρήγορα προς το αυτοκίνητο καθώς 
η καταιγίδα πλησίαζε προς το μέρος μας 
γρήγορα. Σύντομα, καταρρακτώδης βροχή 
μας μούσκεψε και το βρόμικο μονοπάτι 
μετατράπηκε σε λάσπη. Ανησυχούσαμε ότι 
δεν θα είχαμε σταθερό μέρος να πατήσουμε 

και θα πέφταμε από το απότομο, βραχώδες 
μονοπάτι.

Εντοπίσαμε κάποιο καταφύγιο ανάμεσα 
στα δένδρα στην άκρη του μονοπατιού. Στρι-
μωχτήκαμε μαζί κάτω από το καταφύγιο και 
αναρωτηθήκαμε πόσο χρόνο θα έπρεπε να 
περιμένουμε για να συνεχίσουμε το μονοπάτι.

«Ας πούμε μία προσευχή» είπε ο νεότε-
ρος γιος μας.

Ζήτησε να την προσφέρει και προσευ-
χήθηκε να σταματήσει η βροχή, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να κατέβουμε τον λόφο με 
ασφάλεια. Μας κοίταξε και είπε: «Τώρα το 
μόνο που χρειαζόμαστε είναι αρκετή πίστη».

Εξήγησα ότι οι προσευχές δεν λειτουρ-
γούν πάντοτε έτσι.

«Όχι» είπε «θα σταματήσει σε 10 
λεπτά!»

Μετά από περίπου 10 λεπτά η βροχή 
σταμάτησε.

«Εντάξει, ας πάμε!» είπε.
«Εάν φύγουμε τώρα, η βροχή θα 

αρχίσει πάλι και θα παγιδευτούμε» είπε ο 
μεγαλύτερος γιος μας.

«Δεν πρόκειται!» απάντησε ο νεότερός 
μας. «Ας πάμε!»

Περάσαμε μέσα από τα πιο στεγνά μέρη 
του μονοπατιού, κρατώντας πίσω τους 
θάμνους και τα κλαδιά καθώς περνούσα-
με. Πίσω στο αυτοκίνητο προσφέραμε μία 
προσευχή ευγνωμοσύνης. Σύντομα η βροχή 
άρχισε πάλι.

«Βλέπετε τι μπορεί να κάνει λίγη πίστη;» 
είπε ο γιος μας ταπεινά. 

Μας δίδαξε όλους ένα μεγάλο μάθημα 
εκείνη την ημέρα. ◼  
Γκόντφρυ Έλλις, Ουάσινγκτον, Ή.Π.Α.

«Βλέπετε τι μπορεί να κάνει 
λίγη πίστη;»

Σκαρφαλώσαμε στο μονοπάτι καθώς η καταιγίδα πλησίαζε προς το μέρος μας.  
«Ας πούμε μία προσευχή» είπε ο νεότερος γιος μας.
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Μ ε την Πτώση του Αδάμ, η ασθένεια και η αμαρτία παρουσιάσθηκαν στον κόσμο. 
Και οι δύο μπορούν να είναι μοιραίες στις αντίστοιχες περιοχές τους. Από όλες τις 
ασθένειες, ίσως καμία δεν είναι τόσο εξαπλωμένη ή καταστρεπτική όσο ο καρκίνος.  

Σε ορισμένες χώρες, περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού θα εκδηλώσει κάποιο είδος 
καρκίνου και είναι υπεύθυνος περίπου για το ένα τέταρτο του συνόλου των θανάτων 1. Ο καρκί-
νος συχνά αρχίζει με ένα κύτταρο, τόσο μικρό που μπορούμε να το δούμε μόνο με μικροσκόπιο. 
Όμως είναι ικανό να αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί γρήγορα.

Οι ασθενείς με καρκίνο υποβάλλονται σε θεραπεία με σκοπό να θέσουν τον καρκίνο σε ύφε-
ση. Πλήρης ύφεση σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον καμία ανιχνεύσιμη απόδειξη της ασθένειας.  
Ωστόσο, οι επαγγελματίες μπορούν γρήγορα να επισημάνουν ότι παρόλο που ένας ασθενής 
μπορεί να είναι σε ύφεση, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θεραπεύεται 2. Τοιουτοτρόπως, παρόλο 
που η ύφεση παρέχει ανακούφιση και ελπίδα, οι ασθενείς με καρκίνο πάντα ελπίζουν για κάτι 
πέρα από την ύφεση – ελπίζουν να θεραπευθούν. Σύμφωνα με μία πηγή: «Για να δηλώσουμε 
ότι κάποιος θεραπεύθηκε από καρκίνο, πρέπει αυτός να περιμένει και να δει, εάν ο καρκίνος 

θα επανεμφανισθεί ποτέ, οπότε, ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. 
Εάν ένας ασθενής παραμένει σε ύφεση για αρκετά χρόνια, θα μπορούσε ο 
καρκίνος να έχει θεραπευθεί. Ορισμένοι καρκίνοι μπορούν να επανεμφα-
νισθούν μετά από πολλά χρόνια ύφεσης» 3.

Ασθένεια και Αμαρτία
Όσο καταστρεπτικός είναι ο καρκίνος για το σώμα, η αμαρτία είναι 

ακόμη πιο καταστρεπτική για την ψυχή. Η αμαρτία συνήθως αρχίζει 
μικρή –μερικές φορές ανεπαίσθητα μικρή– όμως είναι ικανή να μεγαλώ-
σει γρήγορα. Διαφθείρει, αποδυναμώνει και κατόπιν σκοτώνει την ψυχή. 
Είναι η κύρια αιτία –πράγματι, η μόνη αιτία– πνευματικού θανάτου σε 
όλη τη δημιουργία. Η θεραπεία για την αμαρτία είναι η μετάνοια. Η 
αληθινή μετάνοια είναι 100 τοις εκατό αποτελεσματική στο να θέτει την 
αμαρτία σε ύφεση ή να οδηγεί σε άφεση των αμαρτιών. Αυτή η άφεση 

Από τον  
Πρεσβύτερο 
Κάιλ ΜακΚέι
Των Έβδομήκοντα

Μία 
μεγάλη αλλαγή  
της καρδιάς

Η αμαρτία διαφθείρει, 
αποδυναμώνει και σκο-
τώνει την ψυχή. Είναι η 
κύρια αιτία –πράγματι,  

η μόνη αιτία– του  
πνευματικού θανάτου.  

Η θεραπεία για την αμαρ-
τία είναι η μετάνοια.
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προσφέρει ανακούφιση και χαρά στην ψυχή. Ωστόσο, η λήψη άφεσης της αμαρ-
τίας και η απελευθέρωση από τα συμπτώματα και τα αποτελέσματά της δεν 
σημαίνει απαραιτήτως ότι ο αμαρτωλός έχει πλήρως θεραπευθεί. Υπάρχει κάτι 
για την καρδιά του πεπτωκότος ανθρώπου που επιτρέπει ή είναι ευάλωτη στην 
αμαρτία.  Επομένως η αμαρτία μπορεί να επανεμφανισθεί ακόμη και μετά από 
χρόνια άφεσης. Η παραμονή σε άφεση ή με άλλα λόγια η διατήρηση άφεσης των 
αμαρτιών, είναι κρίσιμη για την πλήρη θεραπεία.

Κάθαρση και Θεραπεία
Αυτή η αναλογία μάς βοηθά να καταλάβουμε ότι πνευματικώς πρέπει όχι 

μόνον να καθαρισθούμε από την αμαρτία, αλλά επίσης να θεραπευθούμε από την 
αμαρτωλότητα. Ο πόλεμος που βάζει τη θέλησή μας να κάνουμε καλό εναντίον 
της φύσης μας να κάνουμε κακό μπορεί να είναι κουραστικός. Εάν είμαστε πιστοί, 
θα είμαστε νικητές όχι απλώς επειδή έχουμε επιβάλλει τη θέλησή μας επί της 
φύσης μας, αλλά επειδή έχουμε υποτάξει την θέλησή μας στον Θεό και Εκείνος 
έχει αλλάξει τη φύση μας.

Ο βασιλιάς Βενιαμίν δίδαξε: «Επειδή ο φυσικός άνθρωπος είναι εχθρός τού 
Θεού και ήταν από την πτώση τού Αδάμ, και θα είναι, στους αιώνες των αιώ-
νων, εκτός αν ενδίδει στις προτροπές τού Αγίου Πνεύματος, και απεκδυθεί τον 
φυσικό άνθρωπο… μέσω τής εξιλέωσης τού Χριστού τού Κυρίου» (Μωσία 3:19). 
Σε απάντηση σε αυτή και άλλες διδασκαλίες, ο λαός του βασιλιά Βενιαμίν προ-
σευχήθηκε: «Αχ, έχε έλεος και χρησιμοποίησε το εξιλεωτικό αίμα του Χριστού, 
ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε άφεση των αμαρτιών μας, και η καρδιά μας να 
εξαγνισθεί» (Μωσία 4:2. Η πλάγια γραφή προστέθηκε). Αφού προσευχήθηκαν, 
ο Κύριος απάντησε στο δύο τμημάτων αίτημά τους. Πρώτον, «το Πνεύμα τού 
Κυρίου τους κατέλαβε, και γέμισαν χαρά, έχοντας λάβει άφεση των αμαρτιών 
τους, και έχοντας ήρεμη συνείδηση χάρη στην υπερβολική πίστη που είχαν στον 
Ιησού Χριστό» (Μωσία 4:3).

Βλέποντας ότι ο λαός του ήταν «σε άφεση», ο βασιλιάς Βενιαμίν τους παρό-
τρυνε προς μία πλήρη θεραπεία διδάσκοντάς τους πώς να παραμείνουν σε άφεση 
(βλέπε Μωσία 4:11- 30). «Αν το κάνετε αυτό» υποσχέθηκε «θα αγαλλιείτε πάντα, 
και θα είστε γεμάτοι από την αγάπη του Θεού, και πάντα θα διατηρείτε άφεση 
των αμαρτιών σας» (Μωσία 4:12).

Ο λαός πίστεψε και δεσμεύτηκε με τα λόγια του βασιλιά Βενιαμίν, οπότε ο 
Κύριος απάντησε στο δεύτερο τμήμα της προσευχής τους – ότι «η καρδιά [τους] 
μπορεί να καθαρισθεί». Με ευγνωμοσύνη και αίνο, ο λαός φώναξε: «Το Πνεύμα 
του Κυρίου του Παντοδύναμου…  κατηργάσθη μεγάλη αλλαγή μέσα μας, δηλαδή 
στην καρδιά μας, ώστε δεν έχουμε πια τάση να κάνουμε τίποτα πονηρό, αλλά να 
κάνουμε το καλό συνεχώς» (Μωσία 5:2). Ο βασιλιάς Βενιαμίν εξήγησε ότι αυτή η 
μεγάλη αλλαγή σήμαινε ότι είχαν γεννηθεί από τον Θεό (βλέπε Μωσία 5:7).

«Πώς γίνεται αυτό;» 
Ο προφήτης Άλμα δίδαξε ότι πρέπει τόσο να μετανοήσουμε όσο και να ανα-

γεννηθούμε – γεννημένοι από τον Θεό, αλλαγμένοι στην καρδιά μας (βλέπε Άλμα 

5:49). Καθώς μετανοούμε συνεχώς, ο Κύριος θα 
πάρει τις αμαρτίες μας και θα πάρει αυτό που φυσικά 
προκαλεί ή επιτρέπει την αμαρτία σε εμάς. Όμως, 
με τα λόγια του Ενώς: «Κύριε, πώς γίνεται, αυτό;» 
(Ενώς 1:7). Η απάντηση είναι απλή, αλλά βαθιά 
και αιώνια. Σε αυτούς που έχουν θεραπευθεί από 
οποιαδήποτε κατάσταση, σωματική ή πνευματική, ο 
Κύριος έχει δηλώσει: «Η πίστη σου σε έσωσε» (βλέπε 
Κατά Μάρκον 5:34, Ενώς 1:8).

Η μεγάλη αλλαγή της καρδιάς που βίωσε ο Άλμα 
κατηργάσθη «σύμφωνα με την πίστη του» και η 
καρδιά των οπαδών του άλλαξε καθώς «έθεσαν την 
εμπιστοσύνη τους στον αληθινό και ζώντα Θεό» 
(Άλμα 5:12, 13). Η καρδιά του λαού του βασιλιά 
Βενιαμίν «άλλαξε μέσω της πίστης σας προς το όνομα 
[του Σωτήρος]» (Μωσία 5:7).

Εάν θα έχουμε αυτό το είδος της πίστης, ώστε 
να μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με όλη 
την καρδιά μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι οδηγεί στην 

Αυτή η μεγάλη αλλαγή 

της καρδιάς κατεργάζεται 

σε εμάς, δεν κατεργάζεται 

από εμάς.

πίστη και κατόπιν να κάνουμε ό,τι η πίστη οδηγεί. 
Μεταξύ των πολλών πραγμάτων που οδηγούν στην 
πίστη, στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής της καρ-
διάς, ο Κύριος έχει δώσει έμφαση στη νηστεία, την 
προσευχή και τον λόγο του Θεού. Και μολονότι η 
πίστη οδηγεί σε πολλά πράγματα, η μετάνοια είναι 
ο πρώτος της καρπός.

Σκεφθείτε τα παρακάτω δύο εδάφια από το 
βιβλίο του Ήλαμαν που υπογραμμίζουν αυτές τις 
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αρχές.  Κατ’ αρχήν, διαβάζουμε για έναν λαό που «νήστευαν και προσεύχονταν 
συχνά, και γίνονταν ισχυρότεροι… σταθερότεροι και σταθερότεροι στην πίστη 
του Χριστού… μέχρι τον εξαγνισμό και την καθαγίαση της καρδιάς τους, η οποία 
καθαγίαση έρχεται εξαιτίας της παραχώρησης της καρδιάς τους προς τον Θεό» 
(Ήλαμαν 3:35). Κατόπιν, από τον Σαμουήλ τον Λαμανίτη προφήτη μαθαίνουμε 
ότι: «Οι άγιες γραφές, μάλιστα, οι προφητείες των αγίων προφητών…, τους οδη-
γούν… στην πίστη του Κυρίου, και στη μετάνοια, οι οποίες πίστη και μετάνοια 
φέρνουν αλλαγή της καρδιάς» (Ήλαμαν 15:7).

Βασισθείτε στον Θεό
Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η μεγάλη 

αλλαγή για την οποία μιλούμε κατεργάζεται σε εμάς, δεν κατεργάζεται από εμάς. 
Είμαστε ικανοί να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε την συμπεριφορά μας, τις στάσεις 
μας ακόμη και τις επιθυμίες και τα πιστεύω μας, αλλά είναι πέραν της δύναμης 
και της ικανότητάς μας να αλλάξουμε την φύση μας. Γι’ αυτή τη μεγάλη αλλαγή, 
βασιζόμαστε εντελώς στον Παντοδύναμο Θεό. Είναι Εκείνος που εξαγνίζει με 
χάρη την καρδιά μας και αλλάζει τη φύση μας «ύστερα από όλα όσα μπορούμε 
να κάνουμε» (Νεφί Β΄  25:23). Η πρόσκλησή Του είναι συνεχής και ασφαλής: 
«Μετανο[ήστε], και ελά[τε] προς Εμένα με πλήρη πρόθεση καρδιάς και Εγώ θα 
[σας] θεραπεύσω» (Νεφί Γ΄ 18:32. Η πλάγια γραφή προστέθηκε).

Το αποτέλεσμα της θεραπείας από την αμαρτωλότητα είναι ότι «αλλά[ζουμε] 
από τη σαρκική και πεπτωκυία κατάστασή [μας], σε κατάσταση χρηστότητας… 

γινόμενοι υιοί και θυγατέρες Του. Και έτσι 
γινό[μαστε] νέα όντα» (Μωσία 27:25, 26). Η όψη 
μας ακτινοβολεί το Φως του Χριστού. Επιπρο-
σθέτως, οι γραφές μάς λένε ότι: «Καθένας που έχει 
γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει» (Ιωάννου Α΄ 
5:18). Αυτό συμβαίνει όχι επειδή είμαστε ανίκανοι να 
αμαρτήσουμε, αλλά επειδή είναι τώρα η φύση μας 
να μην αμαρτήσουμε. Αυτή είναι μία μεγάλη αλλαγή, 
πράγματι.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι βιώνοντας μία 
μεγάλη αλλαγή της καρδιάς είναι μία διαδικασία με 
την πάροδο του χρόνου και όχι ένα χρονικό σημείο. 
Η αλλαγή είναι συνήθως σταδιακή, μερικές φορές 
βαθμιαία ανεπαίσθητη, όμως είναι αληθινή, είναι 
δυνατή και είναι απαραίτητη. 

Εάν δεν έχετε βιώσει ακόμη μία τόση μεγάλη 
αλλαγή, θα σας ρωτούσα: «Έχετε μετανοήσει και 
έχετε λάβει άφεση των αμαρτιών σας;  Μελετάτε τις 
άγιες γραφές; Νηστεύετε και προσεύχεσθε συχνά, 
ώστε να γίνεστε σταθερότεροι και σταθερότεροι 
στην πίστη του Χριστού; Έχετε αρκετή πίστη ώστε 
να εμπιστεύστε τον Κύριο με όλη την καρδιά σας; 
Μένετε σταθεροί σε αυτή την πίστη; Παρακολουθεί-
τε τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις και τηρείτε 
τις εντολές του Θεού; Εάν κάνετε αυτά τα πράγμα-
τα, θα αγαλλιάζετε πάντα, και θα είστε γεμάτοι από 
την αγάπη του Θεού, και πάντα θα διατηρείτε άφεση 
των αμαρτιών σας. Και εάν μένετε σε άφεση, θα 
θεραπευθείτε, θα ιαθείτε και θα αλλάξετε!

Ο Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να μας καθα-
ρίσει από τις αμαρτίες μας και επίσης να μας θερα-
πεύσει από την αμαρτωλότητά μας.  Εκείνος είναι 
ισχυρός στο να σώζει και, για τον σκοπό αυτό, είναι 
ισχυρός στο να αλλάζει. Εάν θα παραχωρήσουμε την 
καρδιά μας σε Εκείνον, εάν ασκήσουμε την πίστη 
μας κάνοντας όλες τις αλλαγές που είμαστε ικανοί 
να κάνουμε, θα ασκήσει τη δύναμή Του σε εμάς για 
να φέρει αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην καρδιά (βλέπε 
Άλμα 5:14). ◼
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Βλέπε Στέισυ Σάιμον, “Facts & Figures 2019: US Cancer 

Death Rate Has Dropped 27% in 25 Years”, American 
Cancer Society, 8 Ιανουαρίου 2019, cancer.org.

 2. Βλέπε “Remission: What Does It Mean?” webMD.com.
 3. Κάθυ Σουέτ, The Gates to Recovery (2019).

Χάριν της Εξιλέωσης του Ιησού Χριστού μπορούμε όχι μόνον 
να καθαρισθούμε από την αμαρτία, αλλά μπορούμε επίσης να 
θεραπευθούμε από την αμαρτωλότητα.
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«Το λαμπρό πετράδι της Αποκατάστασης είναι ο άγιος ναός. Οι ιερές διατάξεις και 
διαθήκες του είναι καίριας σημασίας στην προετοιμασία ενός λαού που είναι έτοιμος 
να καλωσορίσει τον Σωτήρα κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του» 1.

Από καιρού εις καιρόν, η Πρώτη Προεδρία έχει κάνει προσαρμογές στις τελετές και στις 
διαδικασίες του ναού, με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του ναού για τα μέλη και να βοηθή-
σει όλους όσους εισέρχονται να αισθάνονται μία στενότερη σύνδεση με τον Θεό εντός αυτών των 
ιερών χώρων.

Ως μέρος της εμπειρίας του ναού, τα μέλη φορούν τελετουργικό ρουχισμό με δογματική και 
συμβολική σημασία που μπορεί να εντοπισθεί στη λατρεία του ναού στην Παλαιά Διαθήκη 
(βλέπε Λευιτικό 8 και Έξοδος 28).

Μερικές προσαρμογές έχουν γίνει στον τελετουργικό ρουχισμό του ναού. Αυτές οι προσαρ-
μογές δεν αντικατοπτρίζουν αλλαγές στον συμβολισμό του ναού ή τη διδαχή, αλλά σκοπεύουν 
να κάνουν την εμπειρία του ναού πιο απλή, άνετη και προσβάσιμη κάνοντας τον ρουχισμό πιο 
εύκολο να τον φορέσουν, να τον φροντίσουν και να είναι προσιτός.

Από την Πρώτη Προεδρία

Βελτιώνοντας	την	 
εμπειρία	μας	του	ναού

«Οποιεσδήποτε προσαρμογές 
που έγιναν στις διατάξεις ή 
στις διαδικασίες δεν αλλάζουν 
την ιερή φύση των διαθηκών 
που γίνονται [στον ναό]. Οι 
προσαρμογές επιτρέπουν στις 
διαθήκες να εδραιωθούν στα-
θερά στην καρδιά των ανθρώ-
πων σε διαφορετικές εποχές 
και περιστάσεις».
Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον, συγκέ-
ντρωση εκπαίδευσης ηγεσίας γενι-
κής συνελεύσεως, Οκτ 2019.

Μερικές από αυτές τις προσαρμογές περιλαμβάνουν:

•  Ένα απλούστερο σχέδιο για το πέπλο και τον χιτώνα.
•  Αφαίρεση του ένθετου πλαστικού από τον σκούφο και του 

λαιμοδέτη από τον σκούφο και το πέπλο.
•  Χρήση πιο ανθεκτικού υλικού που είναι το ίδιο για τους 

χιτώνες, τους σκούφους και τις ζώνες, που τα βοηθά να 
διαρκούν περισσότερο και τα κάνει να είναι πιο εύκολα στην 
φροντίδα.

Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσαρμογές θα βοηθήσουν να βελτιωθεί 
αυτή η ιερή εμπειρία για εσάς καθώς κάνετε τη λατρεία του ναού 
τακτικό τμήμα της ζωής σας. ◼
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Ράσσελ Νέλσον, «Τελικά σχόλια», Λιαχόνα, Νοε 2019, 120.
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ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Μπορώ να συνεχίζω να χρησιμοποιώ τον 
τελετουργικό ρουχισμό που ήδη έχω; 

Ναι. Τα προηγούμενα στυλ μπορούν να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρις ότου 
χρειάζονται αντικατάσταση. 

Πώς μπορώ να απορρίψω καταλλήλως τον 
παλαιό τελετουργικό ρουχισμό;

«Για να απορρίψουν τον φθαρμένο τελετουρ-
γικό ρουχισμό του ναού, τα μέλη θα πρέπει να 
καταστρέψουν τον ρουχισμό κόβοντάς τον έτσι 
ώστε να μην μπορεί να αναγνωρισθεί η αρχική 
χρήση» (Handbook 2: Administering the Church 
[2010], 21.1.42).

Μπορώ να αλλάξω τον υπάρχοντα ρουχι-
σμό μου σύμφωνα με τις νέες προσαρμογές;

Ναι. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς 
βρίσκονται στο store.ChurchofJesusChrist.org/
ceremonialclothing, όταν συνδεθείτε με τον 
λογαριασμό σας μέλους ή επισκεφθείτε τις 

Υπηρεσίες Διανομής και ρωτήσετε έναν υπάλλη-
λο του καταστήματος.

Μπορώ να δωρίσω τον παλιό τελετουργι-
κό ρουχισμό;

Όταν είναι κατάλληλο, μπορείτε να δώσετε 
τον προσεκτικά χρησιμοποιημένο ρουχισμό σε 
προικοδοτημένα μέλη της οικογένειας ή φίλους. 
Ωστόσο, ο τελετουργικός ρουχισμός, ανεξάρ-
τητα από την κατάσταση, δεν θα πρέπει να 
δωρίζεται σε έναν ναό, στο Deseret Industries 
[Βιομηχανίες Δεζερέτ] ή σε οποιαδήποτε ανταλ-
λαγή ρουχισμού.

Πώς μπορώ να αποκτήσω έναν νέο 
ρουχισμό;

Για πληροφορίες σχετικώς με το κόστος 
και την διαθεσιμότητα στην περιοχή σας 
πηγαίνετε στο store.ChurchofJesusChrist.org/
ceremonialclothing ή επισκεφθείτε τις Υπηρε-
σίες Διανομής.
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Σε αυτό το τμήμα

44 Πώς οι Νέοι Ενήλικοι 
κάνουν τη διαφορά στη 
συνεχή Αποκατάσταση

Μοιραστείτε την  
ιστορία σας
Έχετε μία καταπληκτική ιστορία να 
μοιραστείτε; Ή θέλετε να δείτε άρθρα 
σχετικά με κάποια θέματα; Αν ναι, 
θέλουμε να σας ακούσουμε! Μπορείτε 
να υποβάλετε ένα άρθρο ή σχόλια στο 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Βρείτε αυτά τα άρθρα και άλλα:
•  Στο liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Στην Εβδομαδιαία έκδοση Ν.Ε. (υπό 

το θέμα «Νέοι Ενήλικοι» στη Βιβλιοθήκη 
Ευαγγελίου)

Νέοι Ενήλικοι

Μπορούμε να διαδώσουμε το Φως του 
Έυαγγελίου

Μόνο σε ψηφιακή μορφή

Σκέφτεστε ότι δεν έχετε έναν σκοπό 
ως Νέος Ενήλικος; Σκεφθείτε πάλι
Από τον Σέσαρ Τζερβάσιο

Η χρήση του πλήρους ονόματος 
της Εκκλησίας ήταν άβολη αλλά 
αξίζει τον κόπο
Από τη Λάουρι Αχόλα

Βρίσκοντας χαρά κάνοντας το έργο 
του Κυρίου

Οικοδομώντας το βασίλειο στη 
Νέα Καληδονία
Από την Μίντυ Σέλου

Η ενηλικότητα των νέων είναι μία περίοδος για ανάπτυξη, ευκαιρίες και μία 
ευκαιρία να αρχίσετε να οικοδομείτε τη ζωή σας.  Και αυτό μπορεί να είναι 
συγκλονιστικό, συναρπαστικό και τρομακτικό όλα ταυτοχρόνως (και ήταν 

αναμφισβήτητα για εμάς).
Όμως ενώ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις απαντήσεις σε όλες τις πιο πιεστι-

κές ερωτήσεις της ζωής, υπάρχει κάτι για το οποίο είμαστε τελείως βέβαιοι – ότι  
οι νέοι ενήλικοι ήταν πάντα μία κρίσιμη δύναμη στη συνεχή Αποκατάστα-
ση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού.

Κατά τον σχεδιασμό του τμήματος αυτού του μήνα, μιλήσαμε με πολλούς 
νέους ενηλίκους για τη συμμετοχή τους στην συνάθροιση του Ισραήλ. Και νοιώθα-
με τόσο ταπεινοφροσύνη από την ειλικρινή αγάπη και αφοσίωσή τους για το Ευαγ-
γέλιο του Ιησού Χριστού. Ανεξαρτήτως των συνθηκών τους, αυτοί οι νέοι Άγιοι 
καταλαβαίνουν τον ζωτικό ρόλο που έχουν σε αυτή τη τελευταία θεϊκή 
νομή. Στο «Πώς οι Νέοι Ενήλικοι κάνουν τη διαφορά στη συνεχή Αποκατάσταση» 
στη σελίδα 44, μπορείτε να διαβάσετε πώς νέοι ενήλικοι από την Ινδία, την Ουγγα-
ρία, τα Μπαρμπάντος, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν 
τον κόσμο για τη Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος.

Με άρθρα σε ψηφιακή μορφή μόνο ο Σέσαρ δίνει εσώτερη γνώση στο πώς 
μπορούμε να βρούμε τον σκοπό μας και να γίνουμε καλύτεροι ηγέτες. Η 
Λάουρι μιλά για τις ευλογίες που λαμβάνουμε, όταν ακολουθούμε τις συμβουλές 
του Προφήτη. Άλλοι νέοι ενήλικοι αναφέρουν τις εμπειρίες τους με την υπηρέτηση 
στον ναό, την τέλεση διακονίας, την οικογενειακή ιστορία και το ιεραποστολικό 
έργο. Και αναφέρουμε ένα παράδειγμα από έναν νέο ενήλικο στην Νέα Καληδονία 
που δείχνει πώς τα νεαρά μέλη κάνουν το έργο του Κυρίου σε μικρές περιο-
χές της Εκκλησίας.

Οπουδήποτε και αν είσθε και οιεσδήποτε και αν είναι οι περιστάσεις σας,  
μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερη τη διαφορά στη συνάθροιση του Ισραήλ 
από ό,τι νομίζετε. Ως νέοι ενήλικοι, είμαστε οι μελλοντικοί ηγέτες αυτής της 
Εκκλησίας. Και η σπίθα των προσπαθειών μας σήμερα θα ανάψει και θα διαδώσει 
αύριο το φως του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Ειλικρινώς,
Τσάκελ Γουάρντλι και Μίντυ Σέλου
Συντάκτες τμήματος νέων ενηλίκων Περιοδικών της Εκκλησίας
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Πώς οι νέοι ενήλικοι κάνουν 
τη διαφορά στη συνεχή 
Αποκατάσταση

Όποτε ακούτε μία πρόσκληση από έναν ηγέτη της Εκκλησίας για 
συμμετοχή στη συνεχή Αποκατάσταση ή για βοήθεια στη συνά-
θροιση του Ισραήλ, σκέπτεστε ποτέ: «Τι μπορώ να κάνω; Είμαι 

ένα άτομο μόνο», «Είμαι πολύ νέος», Δεν έχω ακόμα παντρευτεί» ή «Δεν 
ξέρω αρκετά. Τι το διαφορετικό θα μπορούσα να κάνω;»

Ο καθένας μας έχει τέτοιου είδους σκέψεις να περνούν από τον νου μας 
από καιρού εις καιρόν. Προσπαθήστε όμως να καθησυχάσετε αυτές τις 
αμφιβολίες για τον εαυτό σας καθώς διαβάζετε τις επόμενες προτάσεις:

•  Ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν μόνον 22 ετών, όταν άρχισε να μεταφράζει το 
Βιβλίο του Μόρμον.

•  Ο Όλιβερ Κάουντερυ ήταν επίσης 22 ετών και ο Τζων Ουίτμερ ήταν 
26 (και οι δύο ήταν ανύπανδροι!), όταν άρχισαν να εργάζονται ως 
γραφείς του Τζόζεφ.

•  Το 1835, όταν κλήθηκε η πρώτη Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων, 
οι ηλικίες κυμαίνονταν από 23 έως 35.

•  Πολλοί από τους πρώτους Αγίους που προσχώρησαν στην Εκκλη-
σία και διέδωσαν το Ευαγγέλιο ήταν νέοι ενήλικοι.

Εν γένει, ο Θεός εργάστηκε μέσω νέων ενηλίκων τις πρώτες ημέρες της 
Αποκατάστασης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Άνθρωποι όπως εσείς.

Σκεφθείτε το για λίγο αυτό.
Η Εκκλησία δεν θα εξαπλωνόταν σε όλη τη γη σήμερα, αν όλοι σκέ-

πτονταν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Και εσείς –ναι, 
εσείς!– είστε τμήμα μίας εκλεκτής γενεάς, για να εξακολουθήσετε την απο-
κατάσταση και να οδηγήσετε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα. ΧΑ

ΡΤ
Η
Σ	
ΥΠ

Ο
	G

ET
TY

	IM
AG

ES

Ν Ε Ο Ι  Ε Ν Η Λ Ι Κ Ο Ι

Οι	νέοι	ενήλικοι	
είχαν	πάντοτε	
έναν	σημαντικό	
ρόλο	στο	έργο	
της	σωτηρίας.
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Ο	Θεός	εργάστηκε	μέσω	νέων	
ενηλίκων	κατά	τις	πρώτες	 
ημέρες	της	Αποκατάστασης.	
Άνθρωποι	όπως	εσείς.

Έχετε σταλεί εδώ. 
Τώρα. Για έναν λόγο.

Μιλώντας για τη δική μας γενεά, ο Πρόεδρος 
Ράσσελ Νέλσον δίδαξε: «Ζείτε “την ενδέκατη 
ώρα”. Ο Κύριος έχει διακηρύξει ότι αυτή είναι 
η τελευταία φορά που θα καλέσει εργάτες στον 
αμπελώνα Του για να συλλέξει τους εκλεκτούς 
από τα τέσσερα άκρα της γης. (Βλέπε Δ&Δ 33:3- 
6.) Και έχετε σταλεί για να συμμετάσχετε στη 
συνάθροιση αυτή» 1.

Σκεφθείτε τη δύναμη των 65.000 πλήρους 
απασχόλησης ιεραποστόλων που διαδίδουν το 
Ευαγγέλιο όλη την ημέρα, κάθε ημέρα, σε όλον 
τον κόσμο. Σκεφθείτε τους νέους ενηλίκους που 
συνάπτουν διαθήκες στον ναό, επωφελούμενοι 
της αποκατεστημένης ιεροσύνης και των ευλογιών 
του ναού και υπόσχονται με διαθήκη να είναι 
πιστοί, να ενδυναμώνουν την οικογένειά τους 
και να οικοδομήσουν τη βασιλεία του Θεού επί 
γης. Σκεφθείτε τους νέους ενηλίκους που υπηρε-
τούν ως ηγέτες της Εκκλησίας σε όλον τον κόσμο. 
Σκεφθείτε εκείνους που προσπαθούν σκληρά να 
ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, παρά τις αντι-
ξοότητες που αντιμετωπίζουν. Οι νέοι ενήλικοι 
αποτελούν ζωτικό μέρος της Αποκατάστασης από 
τις αρχές. Και η συνεχής Αποκατάσταση υπήρξε 
ζωτικής σημασίας μέρος της ζωής αναρίθμητων 
νέων ενήλικων μελών της Εκκλησίας.

ΤΖΟΖΕΦ ΣΜΙΘ, 
22 ΕΤΩΝ
Άρχισε	να	μεταφρά-
ζει	το	Βιβλίο	του	
Μόρμον

ΟΛΙΒΕΡ  
ΚΑΟΥΝΤΕΡΥ,  
22 ΕΤΩΝ
Άρχισε	να	εργά-
ζεται	ως	γραφέας	
του	Τζόζεφ

ΤΖΩΝ ΟΥΙΤΜΕΡ,  
26 ΕΤΩΝ
Άρχισε	να	εργάζεται	
ως	γραφέας	του	
Τζόζεφ
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Τι σημαίνει 
για εμάς η 
Αποκατάσταση

Για πολλούς από εμάς, η συμμετοχή μας 
στην Αποκατάσταση προέρχεται από το τι 
μας έχει διδάξει. Για τη Βεννέλα Βακαπάλλι, 
μία νεαρή νεοφώτιστη από το Άντχρα Πρά-
ντες της Ινδίας, «η Αποκατάσταση αφορά 
στην επιζήτηση αποκάλυψης. Ο Τζόζεφ Σμιθ 
επιζήτησε αποκάλυψη στο δάσος. Συμβου-
λεύθηκε τον Κύριο, περίμενε την απάντησή 
του, ήταν υπομονετικός. Αυτό είναι που 
μου αρέσει». Η Βεννέλα εξηγεί: «Προτού 
ακούσω για την Αποκατάσταση, δεν ήξερα 
πολλά σχετικά με την επιζήτηση αποκάλυ-
ψης. Ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα 
που με εκπλήσσουν και θαυμάζω είναι πόσο 
χρόνο δαπάνησε για να λάβει αποκάλυψη 
από τον Θεό. Αυτό είναι που έμαθα από την 
Αποκατάσταση».

Η Έμμα και ο Τζέικομπ Ρόμπερτς, ένα 
νεαρό ζευγάρι από τη Γιούτα των Η.Π.Α., 
συμφωνούν ότι η Αποκατάσταση αφορά στη 
«συνεχή αποκάλυψη» –για τον εαυτό μας και 

τον κόσμο–» ώστε να μπορούμε να έχουμε 
έναν προφήτη, έναν εκπρόσωπο εδώ στη  
γη από τον Θεό, που διασφαλίζει, όποιες 
δυσκολίες κι αν έρθουν από τον κόσμο, ότι 
έχουμε κάποιον ο οποίος εργάζεται και προ-
σεύχεται και συνδιαλέγεται τον Θεό, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι είμαστε προετοιμασμένοι 
και ικανοί να αντιμετωπίσουμε τις όποιες 
δυσκολίες έρθουν από τον κόσμο καθώς 
αλλάζει».

«Η τόση πολλή γνώση που έρχεται με την 
Αποκατάσταση κάνει τη ζωή μου ευκολότερη 
και λιγότερο αγχώδη» λέει ο Τζέικομπ. Όλα 
έρχονται με τη βεβαιότητα «ότι υπάρχει ένας 
Θεός που μας αγαπά και μας προσέχει» λέει η 
Έμμα. «Πρόθεσή Του είναι η ευτυχία μας. Ως 
νέοι ενήλικοι, μπορούμε να εμπιστευόμαστε 
απολύτως και να ακολουθούμε Εκείνον, διότι 
γνωρίζουμε ότι στόχος Του είναι η ευτυχία  
μας. Ξέρουμε ότι είμαστε αιώνια άτομα και  
αυτό μου δίνει πολλή ελπίδα και πίστη, πως 
οτιδήποτε κάνω τώρα και οποιαδήποτε λάθη 
κάνω τώρα, μπορώ ακόμη να μετανοήσω και 
έχω αυτόν τον χρόνο για να προοδεύσω και  
να μάθω».

Αυτό το είδος διαβεβαίωσης βοήθησε επί-
σης τη Ραμόνα Μόρρις, μία νέα ενήλικη από 
τα Μπαρμπάντος, όταν έμαθε για πρώτη φορά 
σχετικά με την Αποκατάσταση. Μεταξύ άλλων, 
απέκτησε μία μαρτυρία ότι ο «Επουράνιος 
Πατέρας είναι εκεί για εμάς. Η Αποκατάσταση 

Η	Αποκα-
τάσταση	
αφορά	στην	
επιζήτηση	
αποκάλυψης.

ΒΕΝΝΕΛΑ ΒΑΚΑΠΑΛΛΙ, 
 22 ΕΤΩΝ, ΙΝΔΙΑ

Τόση	πολλή	γνώση	που	
έρχεται	με	την	Αποκατά-
σταση	κάνει	τη	ζωή	μου	
ευκολότερη	και	 
λιγότερο	αγχώδη.

ΤΖΕΙΚΟΜΠ ΡΟΜΠΕΡΤΣ,  
29 ΕΤΩΝ, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
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φέρνει ειρήνη σε εκείνους που αμφιβάλλουν για 
τον σκοπό της ζωής τους και αμφιβάλλουν για το 
σχέδιο του Θεού για εκείνους».

Ωστόσο, αν και η κατανόηση της Αποκατάστασης 
έχει φέρει μία σαφήνεια στη ζωή της, εκείνη παρα-
δέχεται επίσης ότι «με το να βρίσκομαι τόσο μακριά 
από τα κεντρικά της Εκκλησίας είναι δύσκολη η σύν-
δεσή μου με το Ευαγγέλιο, όμως επειδή έχω δυνατή 
μαρτυρία για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, ξέρω ότι 
όσο μακριά και αν είμαι, μπορώ πάντα να αισθάνομαι 
μέρος της Αποκατάστασης, ότι δεν είμαι μόνη».

Και δεν είναι. Νέοι ενήλικοι ανά τον κόσμο 
συμμετέχουν στην Αποκατάσταση μέσω της υπη-
ρέτησης στον ναό, της οικογενειακής ιστορίας και 
του ιεραποστολικού έργου. Με την κατανόηση της 
προσωπικής αποκάλυψης που αποκτούμε μαθαί-
νοντας για το Πρώτο Όραμα του Τζόζεφ Σμιθ και 
την Αποκατάσταση, μπορούμε όλοι να εξακολου-
θήσουμε να επιζητούμε να γνωρίζουμε το θέλημα 
του Θεού και τι μέρος μπορούμε να παίξουμε στη 
συνεχή Αποκατάσταση.

Νέοι Ενήλικοι οδηγούν 
την Εκκλησία

Μπορεί να είμαστε νέοι ενήλικοι, όμως μπορούμε να 
είμαστε ηγέτες στην Εκκλησία τώρα. Παρόλο που ήταν 
το μοναδικό μέλος της Εκκλησίας στην οικογένειά της, 
η Γιάνκα Τορονύι από το Γκιόρ της Ουγγαρίας, ενδυνα-
μώνεται από τη συμμετοχή των άλλων νέων ενηλίκων σε 
άλλους τομείς της Αποκατάστασης: «Πολλοί φίλοι μου 
έχουν πάει σε ιεραποστολές και είναι τόσο θαυμάσιο να 
βλέπεις την πρόοδό τους και μετά επιστρέφουν και αυξά-
νονται πνευματικά τόσο πολύ μέσα από όλες αυτές τις 
εμπειρίες τους. Είναι σπουδαία εμπειρία για όλους μας. 
Και είναι πάντα υπέροχο να βλέπω τους νέους ανύπαν-
δρους ενηλίκους φίλους μου να υπηρετούν στις κλήσεις 
τους και μάλιστα κάποιες φορές να δημιουργούν ακόμα 
και ευκαιρίες για τον εαυτό τους, όπως να προσφέρονται 
να γίνουν σύμβουλοι στις συνελεύσεις Γ.Ε.Ν. (Για την 
ενδυνάμωση των Νέων). Αισθάνομαι ότι δεν είναι πάντο-
τε η Αποκατάσταση για τη διδασκαλία των ανθρώπων 
σχετικά με το Ευαγγέλιο – είναι για την ενδυνάμωση 
των μελών που έχουμε». 

Η	Αποκατάσταση	φέρ-
νει	ειρήνη	σε	εκείνους	
που	αμφιβάλλουν	για	
τον	σκοπό	της	ζωής	
τους	και	για	το	σχέδιο	
του	Θεού	για	εκείνους.

ΡΑΜΟΝΑ ΜΟΡΡΙΣ,  
28 ΕΤΩΝ, ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

Η	Αποκατάσταση	αφορά	στην	 
ενδυνάμωση	των	μελών	που	έχουμε.

ΓΙΑΝΚΑ ΤΟΡΟΝΥΙ,  
24 ΕΤΩΝ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
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Οι νέοι ενήλικοι στην Ουγγαρία καταλα-
βαίνουν ότι είναι οι μελλοντικοί ηγέτες στην 
Εκκλησία. «Μας χρειάζονται κι εμείς πρέπει να 
είμαστε ικανοί να φέρουμε εις πέρας το έργο, 
το οποίο μερικές φορές είναι συντριπτικό» 
παραδέχεται η Γιάνκα. «Ο Κύριος επισπεύδει 
το έργο και αποτελούμε μέρος αυτού. Μερικές 
φορές σκεπτόμαστε: “Πώς θα το κάνω αυτό;” 
Όμως είναι σπουδαίο να βλέπεις ότι οι ηγέτες 
μας έχουν τόση εμπιστοσύνη σε εμάς. Είναι 
ενθαρρυντικό για εκείνους που αγαπούν την 
Εκκλησία και έχουν δυνατή μαρτυρία, διότι 
ξέρουμε πως μία ημέρα θα είμαστε υπεύθυνοι. 
Θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για την 
προσωπική μας πρόοδο».

Ο Σον και η Στέφανυ Τζόζεφ από τη Δυτική 
Αυστραλία συμμετέχουν στην Αποκατάσταση 
συμβουλεύοντας τους νέους στον τομέα τους. 
«Για εμένα, συμμετοχή στην Αποκατάσταση 
είναι να βοηθάμε τις μελλοντικές γενεές να κατα-
λάβουν τι είναι το Ευαγγέλιο και πώς μπορεί 
να βοηθήσει αυτούς και άλλους στη ζωή τους» 
λέει η Στέφανυ. «Μπορούμε να βοηθήσουμε στη 
δημιουργία ενός ισχυρότερου θεμελίου για την 
Εκκλησία στη χώρα μας στο μέλλον».

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους να 

αποκτήσουν μία μαρτυρία για το Βιβλίο του 
Μόρμον και τον Τζόζεφ Σμιθ και να συνειδητο-
ποιήσουν ότι είναι πράγματι τέκνα του Θεού οι 
ίδιοι» εξηγεί ο Σον. «Δεν θέλουμε να είναι κάτι 
για το οποίο απλώς τραγούδησαν στην Προκα-
ταρκτική – θέλουμε πραγματικά να ξέρουν ότι 
είναι αληθινό».

Όσο για τη Βεννέλα, το να ζεις το Ευαγγέ-
λιο στην Ινδία δεν είναι πάντοτε εύκολο, όμως 
εκείνη ξέρει ότι η δύναμη των νέων ενήλικων 
μελών θα εμπνεύσει άλλους και θα βοηθήσει 
να προοδεύσει η Αποκατάσταση. «Εδώ όλοι 
οι νέοι ενήλικοι είναι πολύ πιστοί. Αναζητούν 
ευκαιρίες για να αναφέρουν τις μαρτυρίες 
τους» λέει. «Είμαστε σαν πρωτοπόροι στην 
Ινδία. Μετακινούμαστε από διαφορετικά μέρη 
και μερικοί από εμάς αφήνουμε ακόμα και τις 
οικογένειές μας. Η ζωή μπορεί να έχει δυσκο-
λίες εδώ, όμως πάντα επιλέγουμε να ζούμε 
το Ευαγγέλιο. Οι γραφές μού δίνουν πολλή 
ελπίδα, δύναμη και θάρρος».

Όπου και αν είμαστε, ως νέοι ενήλικοι, 
μπορούμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε 
μία ισχυρή επίδραση στη συνεχή Αποκατά-
σταση μέσω της πίστης και της δέσμευσής 
μας στο Ευαγγέλιο.

Για	εμένα,	συμμετοχή	στην	
Αποκατάσταση	είναι	να	βοη-
θάμε	τις	μελλοντικές	γενεές	να	
καταλάβουν	πώς	το	Ευαγγέλιο	
μπορεί	να	βοηθήσει	αυτούς	
και	άλλους	στη	ζωή	τους.

ΣΤΕΦΑΝΥ ΤΖΟΖΕΦ,  
28 ΕΤΩΝ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
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Το μέλλον της 
Εκκλησίας: 
Εξαρτάται από εμάς

Εμείς είμαστε το μέλλον της Εκκλησίας. Είμα-
στε στην τελική μάχη. Ο Επουράνιος Πατέρας 
βασίζεται σε εμάς για να Τον βοηθήσουμε να 
κάνει το έργο Του – το έργο Του που αλλάζει 
αιωνίως τη ζωή. Γνωρίζει ότι είμαστε αρκετά 
δυνατοί, ώστε να εξακολουθούμε να προχωρού-
με με εντατική προσπάθεια και να πολεμάμε ενα-
ντίον οποιουδήποτε πράγματος έχει ο ενάντιος 
στη φαρέτρα του. Και ο Σατανάς απελπίζεται. 
Ξέρει ότι πολεμά μία χαμένη μάχη, διότι το έργο 
του Κυρίου θα επικρατήσει.

«Ξέρουμε ότι ο Κύριος επισπεύδει το έργο 
και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει» λέει η 
Γιάνκα. «Ξέρουμε ότι θα συμβεί ό,τι και να γίνει. 
Όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα αποτε-
λέσουμε μέρος του έργου και θα το βοηθήσουμε 
να προχωρήσει ή θα παρακολουθούμε από 
κάποια γωνιά. Έχουμε ελεύθερη βούληση να 
αποτελέσουμε μέρος αυτού και έχουμε τη μαρ-
τυρία, ώστε να είμαστε σε θέση να επιλέγουμε  
το σωστό και επιλέγουμε να ακολουθούμε τον 
Χριστό. Θα πρέπει να αποτελέσουμε μέρος 
αυτού».

Επομένως, από εμάς εξαρτάται να επιλέξουμε 
με ποια πλευρά είμαστε.

Από εμάς εξαρτάται να έχουμε το θάρρος να 
υπερασπιστούμε αυτό που πιστεύουμε.

Από εμάς εξαρτάται να επιζητήσουμε προσωπική αποκάλυψη για τη 
ζωή μας.

Από εμάς εξαρτάται να επιτρέψουμε στις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουμε να ενδυναμώσουν την πίστη μας στον Σωτήρα.

Από εμάς εξαρτάται να Τον ακολουθούμε και να κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να φέρουμε άλλους προς Εκείνον.

Από εμάς εξαρτάται να υπομείνουμε μέχρι το τέλος κατά τον καλύ-
τερο τρόπο.

Πράγματι, βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες. Και οδηγώντας 
την Εκκλησία σε αυτήν που ο Πρόεδρος Νέλσον αποκαλεί την «πιο 
συναρπαστική θεϊκή νομή στην ιστορία του κόσμου» 2 ηχεί σαν μία 
αληθινά εξαιρετικά δύσκολη ευθύνη. Όμως σκεφθείτε το – ο Επου-
ράνιος Πατέρας μάς εμπιστεύθηκε αρκετά και μας διαφύλαξε για να 
βρεθούμε σε τούτη τη γη αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 
αυτήν την εποχή όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με αναρίθμητους πει-
ρασμούς και περισπασμούς και τόσες πολλές αντιτιθέμενες απόψεις.

Στέλνοντάς μας εδώ, στην πλέον καθοριστική θεϊκή νομή, ο Επου-
ράνιος Πατέρας δεν δημιούργησε μία κατάσταση όπου θα μπορού-
σαμε να αποτύχουμε. Γνωρίζει τις δυνατότητές μας, τη δύναμή μας, 
το θάρρος μας και, τελικά, γνωρίζει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι το 
διαφορετικό στην Αποκατάσταση της Εκκλησίας, άσχετα με την ηλικία 
μας ή την οικογενειακή μας κατάσταση. Άσχετα με το πόσο ακατόρ-
θωτες να υπερνικηθούν οι δοκιμασίες μας ή πόσο ακατόρθωτο φαί-
νεται να οδηγήσουμε και να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη, 
με Εκείνον στο πλευρό μας, ποιος θα μπορούσε να μάχεται εναντίον 
μας; Θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε το αδύνατο. ◼

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Ράσσελ Νέλσον, “Stand as True Millennials”, Λιαχόνα, Οκτ 2016, 48.
 2. Ράσσελ Νέλσον, “Stand as True Millennials”, Λιαχόνα, 46.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες ιστορίες νέων ενηλίκων από όλον τον κόσμο που συμμε-
τέχουν στην Αποκατάσταση, στο ψηφιακό μόνον άρθρο «Βρίσκοντας χαρά κάνοντας το 
έργο του Κυρίου».
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64 Τέσσερεις εικόνες από 
την εβδομάδα του Πάσχα

Είμαι μετεστραμ-
μένο μέλος της 
Εκκλησίας. Ένα από τα 
πράγματα που μου άρεσαν στην αρχή ήταν 
οι δραστηριότητες των νέων. Ακόμα και τώρα 
μου αρέσει να περνώ χρόνο με φίλους της 
Εκκλησίας που έχουν το καλό, εξυψωτικό 
είδος διασκέδασης. Κυρίως μου αρέσει να 
πηγαίνω μαζί τους στον Ναό Σούβα στα Φίτζι 
κάθε εβδομάδα.

Στα Φίτζι υπάρχει μεγάλη πίεση από συνο-
μηλίκους. Στα καταστήματα δεν ζητούν συχνά 
ταυτότητα, αν θέλεις να αγοράσεις αλκοόλ, 
τσιγάρα, κ.λπ. Τα παιδιά τα αγοράζουν συνέ-
χεια. Μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξεις το 
σωστό.

Ένα από τα πράγματα που με κρατά δυνατή 
είναι τα μικρότερα αδέλφια μου. Είμαι η μεγα-
λύτερη, γι’ αυτό τα σκέφτομαι συνέχεια κάθε 
φορά που μπαίνω στον πειρασμό να κάνω 
κάτι λάθος. Δεν θέλω να πάρουν κακές απο-
φάσεις, επειδή βλέπουν εμένα να κάνω πρώτη 
κάτι. Πριν πεθάνει η μαμά μου, με έβαλε να 
υποσχεθώ ότι θα φρόντιζα τα αδέλφια μου και 
θα ήμουν πάντοτε εκεί για αυτά.

Μέχρι στιγμής είμαι το μόνο μέλος της 
Εκκλησίας ανάμεσα στα αδέλφια μου. Όμως 
προσεύχομαι για αυτά καθημερινά. Ευχαρι-
στώ τον Επουράνιο Πατέρα που τους δίνει 
άλλη μία ημέρα ζωής και προσεύχομαι να 
λάβουν γνώση για το Ευαγγέλιό Του. Με κρα-
τούν δυνατή.

Μικάιλα Τζ., 17 ετών, Φίτζι

ΝΕΟΙ
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ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ 16 ΕΤΩΝ, ταξίδεψα 
από το σπίτι μου στο Άινταχο για ένα 
συνέδριο στην Ανατολική Ακτή των Ηνω-
μένων Πολιτειών, όπου παρευρέθησαν 
νέοι άνδρες και νέες γυναίκες από τις 50 
Πολιτείες συνολικά και από σχεδόν 40 
κράτη. Μέχρι τότε, σπάνια είχα βρεθεί σε 
μία θέση όπου τα πιστεύω και οι πεποι-
θήσεις μου με ξεχώριζαν.

Ένα βράδυ, σε μια φιλική συντροφιά, 
ξεκίνησε μία συζήτηση σχετικά με ορισμέ-
να από τα πιστεύω και τις πρακτικές της 
Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων 
των Τελευταίων Ημερών. Μία μεγάλη 
ομάδα φοιτητών έστρεψε ξαφνικά την 
προσοχή της σε εμένα και άρχισε να κάνει 
ερωτήσεις, ορισμένες από τις οποίες ήταν 
επικριτικές για τα πιστεύω μας.

Με ξάφνιασαν. Όμως, αφού συλλο-
γίστηκα για λίγο, άρχισα να αναφέρω ΕΊ
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Από τον  
Πρεσβύτερο  
Νιλ Άντερσεν
Της Απαρτίας των  
Δώδεκα Αποστόλων

Κατόπιν, αρκετοί φοιτητές με ευχαρί-
στησαν για τις ισχυρές πεποιθήσεις μου. 
Μερικοί μάλιστα μου ζήτησαν περισ-
σότερες πληροφορίες για την Εκκλησία. 
Καθώς επέστρεφα στο δωμάτιό μου 
εκείνο το βράδυ, κατάλαβα ότι το άτο-
μο στο οποίο αυτή η εμπειρία είχε τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο ήμουν εγώ. Είχα 
αισθανθεί μέσα μου τη δύναμη να δώσω 
μαρτυρία για τον Θεό Πατέρα, τον Ιησού 
Χριστό και το Πρώτο Όραμα.

Από εκείνη την εμπειρία, περισσότερο 
από 50 χρόνια πριν, κατέθεσα εκατοντά-
δες φορές μαρτυρία για τον Πατέρα, τον 
Υιό και τον Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ.  Σε 
αυτές τις εμπειρίες, αισθανόμουν αδιά-
κοπα την επιβεβαιωτική μαρτυρία του 
Αγίου Πνεύματος.

Θέλω να σας αναφέρω πέντε αρχές 
που έχω μάθει από την πνευματική μου 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

κάποιες βασικές αρχές του Ευαγγελίου. 
Εξήγησα ότι έχουμε έναν Επουράνιο 
Πατέρα, ότι είμαστε γιοι και κόρες Του 
και πως βρισκόμαστε στη γη για να ανα-
πτύξουμε πίστη στον Ιησού Χριστό και 
να το αποδείξουμε επιλέγοντας το καλό 
αντί για το κακό.

Αναφέροντας αυτές τις αρχές, οδηγή-
θηκα στη μαρτυρία του Τζόζεφ Σμιθ. Οι 
άλλοι φοιτητές δεν είχαν ρωτήσει για τον 
Τζόζεφ Σμιθ, όμως βρέθηκα να πηγαίνω 
πίσω στις ρίζες τού γιατί πίστευα τα 
όσα πίστευα. Καθώς μιλούσα για την 
εμφάνιση του Πατέρα και του Υιού στο 
Ιερό Άλσος, ξαφνικά όλοι έμειναν σιω-
πηλοί.Ένα διαπεραστικό συναίσθημα 
αγιότητας εισήλθε στην αίθουσα και 
ένα τεράστιο συναίσθημα πνευματικής 
δύναμης στάθηκε επάνω σε εμένα και 
στα λόγια μου.
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Προσεύχομαι να ακολουθήσε-
τε το πρότυπο προσευχής του 
Τζόζεφ, να μάθετε τις αλήθειες 
που έμαθε και να ενδυνα-
μώσετε την πίστη σας στον 
Επουράνιο Πατέρα και τον Υιό 
Του, Ιησού Χριστό.
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κατανόηση για το Πρώτο Όραμα. Αυτές 
οι αρχές έχουν ενδυναμώσει την πίστη 
μου και την επιθυμία μου να ακολουθή-
σω τον Επουράνιο Πατέρα μας και τον 
Αγαπημένο Υιό Του. Ελπίζω να ενδυνα-
μώσουν και εσάς.

1. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο 
Πνεύμα είναι ξεχωριστά άτομα

Επί αιώνες, ειδικοί επί θρησκευτικών 
θεμάτων και φιλόσοφοι συζητούσαν για 
τη φύση του Θεού Πατέρα, του Ιησού 
Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. 

κατοικεί μέσα μας» (Διδαχή και Διαθήκες 
130:22).

2. Είμαστε υιοί και θυγατέρες 
του Θεού

Μέσω του Πρώτου Οράματος και 
άλλων εμπειριών, ο Προφήτης Τζόζεφ 
Σμιθ έμαθε ότι ο Θεός δεν είναι κάποια 
μακρινή δύναμη που δημιούργησε τον 
κόσμο και τους κατοίκους του και κατό-
πιν τους ξέχασε. Στην πραγματικότητα, ο 
καθένας από εμάς είναι «μία αγαπημένη 
θυγατέρα [ή υιός] επουράνιων γονέων» 1.

Η διακήρυξη για την οικογένεια δηλώνει: 
«Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα –άρρενα και 
θήλεα– έχουν δημιουργηθεί κατά την εικό-
να του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας 
αγαπημένος γιος- πνεύμα ή κόρη- πνεύμα 
ουράνιων γονέων και, ως τέτοιος, διαθέτει 
μία θεϊκή φύση και έναν θεϊκό προορι-
σμό» 2. Ο Πατέρας μας έχει διακηρύξει 
ξεκάθαρα για αυτόν τον προορισμό: «Τούτο 
είναι το έργο μου και η δόξα μου – να πραγ-
ματοποιήσω την αθανασία και αιώνια ζωή 
του ανθρώπου» (Μωυσή 1:39).

Η πραγματική ταυτότητά μας προέρ-
χεται από τον Θεό και βρισκόμαστε εδώ 
στη γη για να γίνουμε περισσότερο σαν 
Εκείνον. Αυτή η κατανόηση από το Πρώ-
το Όραμα μου επέτρεψε ως νέο άνδρα να 
ξέρω ότι είχα εγώ προσωπικά έναν Επου-
ράνιο Πατέρα, ο οποίος με αγαπούσε και 
ήθελε να επιστρέψω σε Εκείνον.

3. Μπορούμε να συγχωρηθούμε 
για τις αμαρτίες μας

Μία από τις βαθιές ανησυχίες του 
Τζόζεφ ήταν να συγχωρηθεί για τις αμαρ-
τίες του. Σε μία αφήγηση του Πρώτου 
Οράματος, ο Κύριος απευθύνθηκε στον 
νεαρό αναζητητή της αλήθειας με αυτά 
τα λόγια: «Τζόζεφ, γιε μου, οι αμαρτίες 
σου έχουν συγχωρεθεί σε εσένα. Πήγαινε 
στο δρόμο σου, υπάκουε τους νόμους 
μου και να τηρείς τις εντολές μου. Ιδέτε, 

Πολλοί πίστευαν ότι ήταν ένα άτομο. 
Χάρη στην εμπειρία του Τζόζεφ στο Ιερό 
Άλσος πριν από 200 χρόνια, γνωρίζουμε 
την απόλυτη αλήθεια σχετικά με τη φύση 
του Θεού.

Πρώτα από όλα, Εκείνος ζει! Δεύτερον, 
ο Πατέρας και ο Υιός είναι δύο ξεχωρι-
στά, ένδοξα, ανεστημένα άτομα, μονα-
δικά το ένα ως προς το άλλο. Αργότερα, 
ο Τζόζεφ έμαθε ότι «το Άγιο Πνεύμα δεν 
έχει σώμα από σάρκα και οστά, αλλά 
είναι άτομο Πνεύματος. Αν δεν ήταν έτσι, 
το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσε να 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΕΛΕΣΤΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΑΣ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΟΠΩΣ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΟΝ ΤΖΟΖΕΦ.
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εγώ είμαι ο Κύριος δόξας. Σταυρώθηκα 
για τον κόσμο, ώστε όλοι εκείνοι που 
πιστεύουν στο όνομά μου να μπορούν 
να έχουν αιώνια ζωή» 3.

Ο Τζόζεφ έμαθε ότι μέσω της Εξιλέω-
σης του Ιησού Χριστού, μπορούσε να 
συγχωρηθεί για τις αμαρτίες του και να 
γίνει καθαρός και αγνός ενώπιον του 
Θεού. Του δόθηκε μία βέβαιη γνώση ότι 
ο Ιησούς Χριστός πήρε επάνω Του τις 
αμαρτίες και τα φορτία όλων όσων έχουν 
ποτέ ζήσει και θα ζήσουν ποτέ στη γη.

Από το Πρώτο Όραμα μαθαίνουμε ότι 
εξαιτίας της χάριτος του Σωτήρος μας, 
Ιησού Χριστού, μπορούμε κι εμείς να 
συγχωρηθούμε για τις αμαρτίες μας και 
μία ημέρα να σταθούμε καθαροί ενώπιον 
του Πατέρα.

4. Ο Επουράνιος Πατέρας μας 
ακούει τις προσευχές μας και 
απαντά σε αυτές

Στο άλσος εκείνη την ημέρα του 1820, 
ο Τζόζεφ έμαθε ότι ο Επουράνιος Πατέ-
ρας ακούει την προσευχή και απαντά σε 
αυτήν. Αργότερα ο Τζόζεφ είπε: «Είχα 
πλήρη πεποίθηση ότι θα λάβαινα ουρά-
νια αποκάλυψη, όπως είχα και προηγου-
μένως» (Τζόζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:29). Το 
παράδειγμά του μας διδάσκει ότι μπο-
ρούμε να προσεγγίσουμε τον Επουράνιο 
Πατέρα μας με προσευχή για να λάβουμε 
τις δικές μας απαντήσεις.

Ο Τζόζεφ επανέλαβε αυτό το 
πρότυπο προσευχής ξανά και ξανά. 
Είχε την πεποίθηση ότι ο Κύριος θα 
άκουγε τις προσευχές του και θα απα-
ντούσε σε αυτές. Προσευχήθηκε για 
πράγματα που πιθανόν έχετε κι εσείς 
προσευχηθεί.

Προσευχήθηκε για σοφία (βλέπε Τζό-
ζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:12- 13).

Προσευχήθηκε για βάπτισμα (βλέπε 
Τζόζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:68).

Προσευχήθηκε για απελευθέρωση 

(βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 121:1- 4).
Προσευχήθηκε για τους ιεραποστό-

λους (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 109:22).
Προσευχήθηκε για την Εκκλησία, τα 

μέλη της και τους ηγέτες της (βλέπε Διδα-
χή και Διαθήκες 109:71- 76).

Και προσευχήθηκε για την οικογέ-
νειά του (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες 
109:68- 69).

Είναι ένα πρότυπο για εμάς. Ο Τζό-
ζεφ μας έδειξε ότι μπορούμε όλοι να 
προστρέξουμε στον Πατέρα μας με 
προσευχή.

5. Ο Πατέρας και ο Υιός μας 
γνωρίζουν προσωπικά

Από το Πρώτο Όραμα μαθαίνουμε ότι 
αυτά τα σελέστια Άτομα μας γνωρίζουν 
προσωπικά, όπως ακριβώς γνώριζαν τον 
Τζόζεφ. Ο Πατέρας κάλεσε τον Τζόζεφ 
με το όνομά του και «δείχνοντας τον 
άλλον» είπε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο 
Αγαπητός. Αυτόν να ακούς! » (Τζόζεφ 
Σμιθ–Ιστορία 1:17).

Ο Πατέρας και ο Υιός ήξεραν τις ανά-
γκες του Τζόζεφ, τις ανησυχίες και αυτά 
που λαχταρούσε, όπως ακριβώς ξέρουν 
και για τις δικές μας. Ξέρουν επίσης τις 
επιτυχίες και τις θλίψεις μας.

Στη νεότητά μου προσευχήθηκα για 
πολλά πράγματα. Κοιτάζοντας πίσω 
τώρα, μερικά από εκείνα τα πράγματα 
δεν φαίνονται τόσο σημαντικά.  Όμως 
ήταν σημαντικά τότε για εμένα και 
κατάλαβα από νεαρή ηλικία ότι είχα έναν 
Πατέρα στους Ουρανούς, ο οποίος με 
αφουγκραζόταν. Δεν λάμβανα πάντοτε 
αμέσως μία απάντηση, όμως αισθανό-
μουν ότι στον δικό Του καιρό και με τον 
δικό Του τρόπο Εκείνος θα τιμούσε το 
αίτημά μου κατά τον τρόπο που ήταν 
σωστός για εμένα.

Να έχετε πεποίθηση και εμπιστοσύ-
νη ότι ο Θεός θα μιλήσει σε εσάς. Να 
πιστεύετε σε εκείνα τα συναισθήματα 

που προέρχονται από τα βάθη της καρ-
διάς σας. Έχω πιστέψει στην προσευχή 
και έχω κατανοήσει τη δύναμή της, διότι 
ήξερα τις εμπειρίες του Προφήτη Τζόζεφ 
Σμιθ. Ήξερα ότι ο Θεός γνώριζε το όνομά 
μου και ότι θα μου απαντούσε, όπως 
ακριβώς ξέρει το όνομά σας και θα σας 
απαντήσει.

Μαρτυρία
Επί πολλά χρόνια, από τα 68 χρόνια 

που έχω ζήσει επάνω στη γη, προσευχό-
μουν όπως ο Τζόζεφ. Όπως όλοι οι αλη-
θινοί μαθητές του Σωτήρος, έχω επίσης 
λάβει απαντήσεις από τους ουρανούς. 
Γνωρίζω ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. 
Είναι ο Υιός του Θεού. Αναστήθηκε και 
ζει σήμερα. Έχει τη δύναμη να συγχωρή-
σει τις αμαρτίες μας. Μέσω της πίστης, 
της υπακοής και της μετάνοιάς μας, 
Εκείνος μπορεί να μας φέρει με ασφάλεια 
πίσω στην επουράνια οικία μας.

Ως Απόστολος του Κυρίου Ιησού Χρι-
στού και ως χειροτονημένος μάρτυράς 
Του, καταθέτω μαρτυρία με τη βεβαιότη-
τα και την πεποίθηση που επικυρώνεται 
από το Άγιο Πνεύμα ότι ο Πατέρας και ο 
Υιός εμφανίστηκαν στον Τζόζεφ Σμιθ στο 
Ιερό Άλσος. Προσεύχομαι να ακολουθή-
σετε το πρότυπο προσευχής του Τζόζεφ, 
να μάθετε τις αλήθειες που έμαθε και να 
ενδυναμώσετε την πίστη σας στον Επου-
ράνιο Πατέρα και τον Υιό Του, Ιησού 
Χριστό. ◼
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. «Θέμα Νέων Γυναικών», youngwomen . 

ChurchofJesusChrist .org.
 2. «Η οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς 

όλο τον κόσμο», Λιαχόνα, Μάιος 2017, 145.
 3. “Joseph Smith’s Accounts of the First Vision”, 

josephsmithpapers .org.



56 Λ ι α χ ό ν α

Είχαμε την παρακίνηση ότι θα 
τον βρίσκαμε, επομένως γιατί 
δεν πήγαν καλά τα πράγματα;

Ένα	ΤΑΞΙ,  
ένας	ΜΑΘΗΤΗΣ  

και	μία	 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
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Μία ημέρα ο συνάδελφός μου ιεραπόστολος και εγώ 
λάβαμε μία σύσταση να διδάξουμε έναν άνδρα που 
ζούσε σε ένα χωριό που λεγόταν Τέμα, κοντά στην 

όμορφη πόλη της Άκκρας στην Γκάνα. Η αρίθμηση των σπιτιών 
σε εκείνο το χωριό δεν ήταν πολύ ακριβής, γι’ αυτό μας έκαναν 
μία γραπτή περιγραφή, για να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε 
το σπίτι.

Όταν φθάσαμε στο χωριό, ακολουθήσαμε τις οδηγίες, όμως 
δεν μπορέσαμε να βρούμε τον άνδρα, διότι φαινόταν ότι 
υπήρχαν πολλά σπίτια που ταίριαζαν με την περιγραφή. Είχαμε 
μπερδευτεί κι έτσι αποφασίσαμε να χτυπήσουμε τις πόρτες στη 
γειτονιά για να ρωτήσουμε, όμως κανένας δεν έδειχνε να ξέρει 
τον άνδρα που αναζητούσαμε. Αισθάνθηκα την παρακίνηση να 
ζητήσουμε βοήθεια από τον Επουράνιο Πατέρα.

Αφού προσευχηθήκαμε, είχα την αίσθηση ότι θα βρίσκαμε 
τον άνδρα που αναζητούσαμε, γι’ αυτό εντείναμε τις προσπά-
θειές μας. Παρ’ όλα αυτά, δεν τον βρήκαμε. Κουραστήκαμε και 
αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην περιοχή διδασκαλίας μας, 
διότι είχαμε και άλλες συναντήσεις. Όταν πήγαμε στη στάση 
των ταξί, ο οδηγός που μας είχε πάει στο χωριό είδε την απο-
γοήτευση στα πρόσωπά μας και ρώτησε αν είχαμε βρει εκείνον 
που αναζητούσαμε. Φυσικά, η απάντησή μας ήταν όχι.

Πρότεινε να πάμε σε ένα σχολείο που βρισκόταν στη γωνία 
και να ρωτήσουμε εκεί. Του είπαμε ότι δεν ήταν η περιγραφή 
που μας είχαν κάνει, αλλά εκείνος επέμεινε. Βγήκαμε από το 
ταξί και κατευθυνθήκαμε προς το σχολείο – όχι επειδή νομίσα-
με ότι θα βρίσκαμε κάποιον, αλλά απλώς για να ευχαριστήσου-
με τον ανήσυχο φίλο μας.

Καθώς ξεκινήσαμε να περπατάμε προς το γραφείο διοίκησης 
στο σχολείο, ένα μικρό αγόρι ήρθε τρέχοντας προς το μέρος 
μας. Χαμογέλασε και μας είπε πως το ίδιο και ο αδελφός του 
ήταν τα μόνα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων 
των Τελευταίων Ημερών που ζούσαν στην περιοχή και πως 
μπορούσε να μας βοηθήσει.

Ο συνάδελφός μου κι εγώ κοιταχτήκαμε με δυσπιστία. 
Ήταν ένα θαύμα. Το αγόρι μας βοήθησε να βρούμε τον άνδρα 
που αναζητούσαμε και τελικά αποδέχθηκε το Ευαγγέλιο και 
βαπτίστηκε.

Η εμπειρία αυτή με δίδαξε ότι ο Επουράνιος Πατέρας απα-
ντά στις προσευχές στον δικό Του χρόνο και με τον δικό Του 
τρόπο. Όταν δεν παίρνουμε αμέσως απαντήσεις στις προσευχές 
μας, μπορούμε να ασκήσουμε πίστη σε Εκείνον και να μάθουμε 
να είμαστε υπομονετικοί. ◼
Ο συγγραφέας ζει στο Ρίβερς Στέιτ, στη Νιγηρία.

Υπό Σίδνεϋ Τσάιμ Ιχούνγο
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Από τον Πρεσβύτερο 
Έντουαρντ Ντουμπέ

Των Εβδομήκοντα

Αποκτώντας 
την πίστη μου 

ένα	βήμα	 
τη	φορά
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Μία από τις καθοριστικές στιγμές 
στη ζωή μου ήταν σε ηλικία 10 
ετών, όταν πέρασα δύο εβδο-

μάδες μαθαίνοντας την καθολική διδαχή 
στη ρωμαιοκαθολική Ίεραποστολή του 
Λορέτο, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά 
από την αγροτική περιοχή από όπου 
καταγόμουν στη Σιλομπέλα της Ζιμπά-
μπουε. Γνώρισα και αγάπησα τον Σωτήρα 
Ίησού Χριστό και έμαθα να κοιτάζω προς 
τον Κύριο μέσω αυτών των πρώτων 
μαθημάτων και εντυπώσεων.

Ενόσω βρισκόμουν στην καθολική 
εκκλησία, είδα έργα ζωγραφικής με 
σκηνές από τη ζωή του Σωτήρος στον 
τοίχο: σκηνές από τη γέννηση του Ίησού 
Χριστού, Εκείνον να διδάσκει στον ναό, 
να προσεύχεται στον Κήπο της Γεθσημα-
νή, να φέρει τον σταυρό στον Γολγοθά, 
να σταυρώνεται στον Γολγοθά και την 
Ανάστασή Του. Πραγματικά ένιωσα θλίψη 
βλέποντας εκείνα τα καρφιά και τα αγκά-
θια. Φθάνοντας στο έργο ζωγραφικής της 
Σταύρωσης, τα μάτια μου ήταν γεμάτα 
δάκρυα. Και κάθε φορά έκλαιγα και έλεγα: 
«Ω πραγματικά Εκείνος υπέφερε πολλά, 
μόνον για εμένα».

Κατά την τελετή επικύρωσης, ένας από 
τους ιερείς με κοίταξε στα μάτια και είπε: 

«Eσείς είστε το φως τού κόσμου» (βλέπε 
Κατά Ματθαίον 5:14). Κατόπιν, δείχνο-
ντας ένα κερί που έκαιγε, παρέθεσε από 
τα λόγια του Σωτήρος: «Έτσι ας λάμψει το 
φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για 
να δουν τα καλά σας έργα, και να δοξά-
σουν τον Πατέρα σας, που είναι στους 
ουρανούς» (Κατά Ματθαίον 5:16).

Καθώς μάθαινα περισσότερα για τον 
Ίησού, άρχισα να θέλω να είμαι στην 
υπηρέτηση των άλλων. Για παράδειγμα, 
έπρεπε να φέρνουμε το νερό μας από 
απόσταση 8 χιλιομέτρων από το χωριό 
μας. Συχνά οι γυναίκες του χωριού, συμπε-
ριλαμβανομένης της μητέρας μου, μετάφε-
ραν ένα δοχείο 20 λίτρων γεμάτο νερό στο 
κεφάλι τους. Μετά την εμπειρία μου στο 
καθολικό σεμινάριο, συχνά έσπρωχνα ένα 
δοχείο με νερό 200 λίτρων για να βοηθή-
σω τη μητέρα μου και επίσης βοηθούσα 
δύο άλλες χήρες γειτόνισσές μας. Θυμάμαι 
το ωραίο συναίσθημα που είχα κάθε φορά 
που βοηθούσα άλλους.

Οι εμπειρίες αυτές βοήθησαν να 
αναπτύξω την πίστη μου στον Επου-
ράνιο Πατέρα και τον Ίησού Χριστό και 
έμμεσα με προετοίμασαν να αποδεχθώ 
το Ευαγγέλιο του Ίησού Χριστού, όταν 
ήμουν 22 ετών.

Η απόκτηση μαρτυρίας απαι-
τεί χρόνο. Συχνά χρειάζονται 
μικρές εμπειρίες που έρχονται 
όλες μαζί.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
ΜΟΡΜΟΝ

Μεγάλωσα στη διάρκεια μιας εποχής 
αλλαγών στη χώρα μου. Η μειονότητα 
των λευκών υπό τον Ίαν Σμιθ διακήρυξε 
την ανεξαρτησία από τη Βρετανία το 
1965. Αυτό πυροδότησε οικονομικές 
κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και 
ήταν το έναυσμα ετών εμφυλίου πολέ-
μου, ο οποίος διήρκεσε έως το 1980, 
το έτος κατά το οποίο απέκτησε την 
ανεξαρτησία της η Ζιμπάμπουε. Όταν 
τελείωσα το σχολείο, μετακόμισα σε 
μία πόλη για να εργαστώ και επί αρκετά 
χρόνια δεν παρευρισκόμουν σε καμία 
εκκλησία.

Μία ημέρα έπαιζα με τους γιους του 
αφεντικού μου. Ήταν εννέα και επτά 
ετών. Είπαν: «Ξέρεις ότι ο πατέρας μας 
είναι πρόεδρος κλάδου στην Εκκλησία 
μας;» Εξήγησαν τι είναι ένας πρόεδρος 
κλάδου και χωρίς να σκεφθώ, είπα: «Ο 
πατέρας σας δεν θα πάει στον παράδει-
σο». Συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει ένα 
μεγάλο λάθος και προσπαθούσα απελπι-
σμένα να σκεφθώ τι θα μπορούσα να πω 
για να ξεχάσουν το σχόλιό μου. Στο τέλος 
της ημέρας, όταν είδαν τον πατέρα τους, 
έτρεξαν κοντά του και επανέλαβαν αυτά 
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εκείνη την ημέρα, ένιωσα την παρακίνη-
ση να κάνω καλό, όμως εκείνο που πραγ-
ματικά με άγγιξε αργότερα στη διάρκεια 
του διαβάσματος ήταν το Νεφί Γ΄ 11. 
Διάβασα για τους επιζήσαντες Νεφίτες, οι 
οποίοι είχαν περάσει πόλεμο και ανατα-
ραχές και τότε ο Σωτήρας Ίησούς Χριστός 
παρουσιάστηκε σε αυτούς.

Η χώρα μου είχε εμπλακεί στον πόλε-
μό μας 15 χρόνια. Μερικοί από τους 
ανθρώπους με τους οποίους είχα μεγα-
λώσει στο χωριό μου είχαν πάει στον 
πόλεμο και δεν επέστρεψαν. Άλλοι έμει-
ναν ανάπηροι σε όλη τη ζωή τους.

Έτσι όσο διάβαζα για τους Νεφίτες, 
ένιωσα σαν να με προσέγγιζε ο Σωτήρας 
Ίησούς Χριστός, όταν είπε: «Σηκωθείτε και 
ελάτε προς εμένα, για να… ψηλαφίσετε 
τα αποτυπώματα των καρφιών στα χέρια 
μου και στα πόδια μου, για να ξέρετε ότι 
είμαι ο Θεός τού Ίσραήλ, και ο Θεός όλης 
τής γης, και θανατώθηκα για τις αμαρτίες 
τού κόσμου» (Νεφί Γ΄ 11:14).

Ένιωσα σαν να με προσέγγιζε Εκείνος 
προσωπικά προσκαλώντας με να έλθω 
προς Αυτόν. Συνειδητοποίησα ότι μπο-
ρούσα να το κάνω. Άλλαξε τα πάντα.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΟΥ
Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να 

πάρω θάρρος να πάω στην εκκλησία. 
Ήξερα πού ήταν η εκκλησία, όμως δεν 
υπήρχαν ιεραπόστολοι στον μικρό μας 
κλάδο. Τον Φεβρουάριο του 1984, πήγα 
στην κυρίως εκκλησία του Κβέκβε. Ήθελα 
να γυρίσω και να φύγω. Δεν ήμουν 
σίγουρος ότι ανήκα εκεί και κάθισα πίσω- 
πίσω, έτοιμος να φύγω. Μετά τον ύμνο, 
την προσευχή και τις ανακοινώσεις, ο 
πρόεδρος κλάδου, Μάικ Άλλεν, έδωσε τη 
μαρτυρία του για τον Σωτήρα Ίησού Χρι-
στό και το Βιβλίο του Μόρμον. Ένιωσα 
ότι συμμετείχα. Το επόμενο άτομο έδωσε 
κι αυτό τη μαρτυρία του για τον Σωτήρα 
και το Βιβλίο του Μόρμον, το ίδιο και το 
τρίτο άτομο. Ένιωθα μία ευφορία. Δεν 
έβρισκα το θάρρος να πάω στον άμβωνα, 
έτσι στάθηκε εκεί που ήμουν και είπα: 
«Αγαπώ τον Ίησού. Διαβάζω το Βιβλίο 
του Μόρμον». Και κάθισα. Αυτή ήταν η 
αρχή της μαρτυρίας μου.

Εκείνες οι μαρτυρίες ήταν ο τρό-
πος του Κυρίου να με προσεγγίσει, 
διότι με βοήθησε να αισθανθώ 
ότι ανήκα εκεί. Αισθάνθηκα ότι 

που είχα πει. Σκέφτηκα ότι θα έχανα τη 
δουλειά μου.

Το αφεντικό μου μού είχε νωρίτερα 
δείξει ένα τζάκετ από τότε που ήταν 
στον στρατό που έδειχνε ότι είχε σκο-
τώσει ανθρώπους. Γι’ αυτό είχα πει ό,τι 
είπα. Με πολύ ήρεμο τρόπο, με ρώτησε 
γιατί είπα αυτά. Είπα: «Αφεντικό, θυμή-
σου, μου είπες ότι σκότωσες ανθρώ-
πους στον πόλεμο. Στη Βίβλο λέει “ου 
φονεύσεις”».

Με ρώτησε σε ποια εκκλησία παρευ-
ρισκόμουν. Του είπα ότι συνήθιζα να 
παρευρίσκομαι στην καθολική Εκκλησία, 
όμως είχα να πάω επτά χρόνια. Ανέφερε 
εμπειρίες στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά 
με πολέμους και εχθρότητες και κατόπιν 
μου έδωσε ένα αντίτυπο από το Βιβλίο 
του Μόρμον. Ήμουν τόσο ενθουσιασμέ-
νος που δεν έχασα τη δουλειά μου.

Μου έδωσε το Βιβλίο του Μόρμον 
το 1981, όμως έκανα δύο χρόνια για να 
το διαβάσω ή έστω να το ανοίξω. Μία 
Κυριακή βαριόμουν καθώς οι φίλοι μου 
ήταν εκτός πόλης, έτσι πήρα το βιβλίο 
και πήγα σε έναν κοντινό σιδηροδρομι-
κό σταθμό και διάβασα. Όταν διάβασα 
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Έχω μάθει ότι το να είμαστε 
μαθητές είναι μία διαδικασία 
και πρέπει να εξακο-
λουθούμε να προχω-
ρούμε μπροστά.

αυτοί ήταν 
οι αδελφοί 

και αδελφές 
μου. Τις επόμενες 

ημέρες προσευχή-
θηκα για αυτούς και 

για αποδοχή. Συνάντησα 
μέλη εκεί που ήταν τόσο 

καλοσυνάτα και που με 
βοήθησαν.
Πολλά συνέβησαν εκείνη 

την ημέρα, όταν μπήκα μέσα στην 
εκκλησία. Αναρωτιέμαι τι θα είχε 

συμβεί, αν εκείνα τα μέλη δεν είχαν 
δώσει τις μαρτυρίες τους. Ποτέ δεν 
ξέρεις αν υπάρχει κάποιος που προσπα-
θεί σκληρά. Όταν σηκώνεστε και λέτε 
αυτό που αισθάνεστε, μπορεί να είναι 
ακριβώς αυτό που κάποιος χρειάζεται να 
ακούσει.

Καταθέτετε συχνά τις μαρτυρίες 
σας. Όταν το κάνετε, ενδυναμώνετε τον 
εαυτό σας και άλλους γύρω σας. Υπερα-
σπιστείτε αυτό που γνωρίζετε. Καθώς 
ακολουθείτε τη συμβουλή από το Βιβλίο 
του Μόρμον, θα έρθετε πιο κοντά στον 
Σωτήρα.

ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ
Το διάστημα που πέρασα στη ρωμαιο-

καθολική Ίεραποστολή στο Λορέτο με 
έβαλε στον δρόμο να γίνω μαθητής του 
Σωτήρος Ίησού Χριστού.  Από τότε έχω 
μάθει ότι το να είμαστε μαθητές είναι 
μία διαδικασία και πρέπει να εξακολου-
θούμε να προχωρούμε μπροστά άσχετα 
με τις αδυναμίες και τους περιορισμούς 
μας. Όταν ασπαζόμαστε την πρόσκληση: 
«Nα είστε, λοιπόν, εσείς τέλειοι, όπως ο 
Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς, 
είναι τέλειος» (Κατά Ματθαίον 5:48), θα 
προοδεύσουμε προς την αιώνια ζωή 
«γραμμή επάνω στη γραμμή και δίδαγμα 
επάνω στο δίδαγμα» (βλέπε Διδαχή και 
Διαθήκες 98:12).

Ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν θα είναι 
πάντοτε εύκολος και θα βιώσουμε 
κάποιες ταλαιπωρίες και ψυχικό άλγος 
στη διαδικασία, όμως ατενίζοντας προς 
τα επάνω στον Κύριο είναι ο μόνος τρό-
πος να βρούμε ειρήνη στη ζωή μας.

Η Εξιλέωση του Σωτήρος Ίησού Χρι-
στού είναι τα πάντα για εμένα. Ξέρω ότι 
ο Σωτήρας μας προσεγγίζει. Πρέπει να 
κοιτάζουμε επάνω, να Τον ακολουθούμε 
και να προσεγγίσουμε για να ανυψώσου-
με άλλους, όπως Εκείνος προσεγγίζει και 
ανυψώνει εμάς. ◼
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Αναπτύξτε πίστη
Για τις πνευματικές ερω-
τήσεις δεν χρειαζόμαστε 
μόνον λογική. Πρέπει να 
έχουμε επίσης πίστη για 
να ξέρουμε ότι μπορούσε 

πραγματικά να συμβεί το Πρώτο Όρα-
μα. Μπορούμε να αναπτύξουμε εκείνη 
την πίστη ρωτώντας τον Επουράνιο 
Πατέρα και ακούγοντας με προσοχή το 
Πνεύμα.

Τζούλια B., ηλικία 17 ετών, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

Μελετάτε τη Βίβλο
Ζητήστε από τους φίλους σας να μελε-
τούν τη Βίβλο. Εάν την πιστεύουν ως 
τον λόγο του Θεού, τότε θα πρέπει να 
πιστέψουν ότι ο Θεός μιλά σε εμάς 
σήμερα με οράματα, όπως το Πρώτο 
Όραμα, διότι έκανε το ίδιο με τους 
Αδάμ, Μωυσή, Ησαΐα και άλλους προφή-
τες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Πρεσβύτερος Μουάντα, 22 ετών, Ιεραποστολή 
Ναϊρόμπι της Κένυας

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Ζητήστε από τον Θεό
Το γεγονός ότι η αποστα-
σία διήρκεσε εκατοντάδες 
χρόνια δεν σημαίνει ότι ο 
Θεός σταμάτησε να στέλ-
νει οράματα. Πρέπει να 

έχουμε ταπεινή καρδιά και να ζητήσου-
με από τον Θεό με πραγματική πρόθεση 
και ειλικρίνεια καρδιάς, όπως έκανε ο 
Τζόζεφ Σμιθ.

Ζερεμί Ε., 19 ετών, Κινσάσα, Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό

Τι λέτε όταν οι 
φίλοι σας δεν 
πιστεύουν ότι 
θα μπορούσε 
να συμβεί το 
Πρώτο Όραμα;

«Μέσω προσωπικής 
αποκάλυψης, 
μπορείτε να 
λάβετε τη δική σας 
μαρτυρία πως το 
Βιβλίο του Μόρμον 
είναι ο λόγος του 
Θεού, πως ο Τζόζεφ 
Σμιθ είναι προφήτης, 
και πως αυτή είναι 
η Εκκλησία του 
Κυρίου. Ανεξάρτητα 
από αυτά που οι 
άλλοι μπορεί να λένε 
ή να κάνουν, κανείς 
δεν μπορεί να σας 
πάρει τη μαρτυρία 
που έχει ριζώσει 
στην καρδιά και το 
μυαλό σας για αυτά 
που είναι αληθινά».
Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον, «Απο-
κάλυψη για την Εκκλησία, απο-
κάλυψη για τη ζωή μας», Λιαχόνα, 
Μάιος 2018, 95.
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Να πιστεύετε  
στον Θεό
Θα ρωτούσα τους φίλους 
μου: «Πιστεύετε στον 
Θεό; Πιστεύετε ότι Εκεί-
νος δημιούργησε όλα 

τα πράγματα; Πιστεύετε ότι Εκείνος 
εμφανίσθηκε σε προφήτες της αρχαίας 
εποχής; Και αν ναι, γιατί δεν πιστεύετε 
ότι είναι δυνατόν τώρα; Είναι δυνατόν».

Σάρα Μ., 16 ετών, Γιούτα, Η.Π.Α.

Αναφέρετε τη μαρτυρία σας
Αναφέρω τη μαρτυρία μου στους 
φίλους μου, ότι ο Επουράνιος Πατέρας 
μας αποκαλύπτει πράγματα στα τέκνα 
Του, όταν Τον ρωτούν με ειλικρινή καρ-
διά για να μάθουν την αλήθεια. Ο Τζό-
ζεφ Σμιθ είχε την επιθυμία να μάθει την 
αλήθεια και ενήργησε σύμφωνα με την 
πίστη του. Μπορείτε επίσης να απολαύ-
σετε μία υπέροχη εμπειρία, αν ρωτήσετε 
τον Επουράνιο Πατέρα με προσευχή, με 
όλη την καρδιά σας.

Μάρα Σ., 20 ετών, Λίμα, Περού

Πώς μετέφρασε το Βιβλίο του 
Μόρμον ο Τζόζεφ Σμιθ;
Προτού κρύψει τις χρυσές πλάκες, ο Μορόνι, τελευταίος προφήτης του 
Βιβλίου του Μόρμον, έγραψε στη σελίδα τίτλου του βιβλίου ότι το βιβλίο 
θα μεταφραζόταν «με το χάρισμα και τη δύναμη του Θεού». Αυτό παραμέ-
νει η καλύτερη περιγραφή για τη μετάφραση του Βιβλίου του Μόρμον.

Ο Τζόζεφ Σμιθ υπαγόρευσε τα λόγια της μετάφρασης σε γραφείς, 
κυρίως στον Όλιβερ Κάουντερυ. Επειδή ο Τζόζεφ μετέφραζε μία τελείως 
άγνωστη γλώσσα, έπρεπε να βασίζεται στον Κύριο. Ένας τρόπος που 
βοήθησε ο Κύριος ήταν να παράσχει υλικά εργαλεία για να βοηθήσει τον 
Τζόζεφ στη μετάφραση. Μάρτυρες είπαν ότι ο Τζόζεφ κοίταζε μέσα στα 
εργαλεία και τα λόγια εμφανίζονταν σε αυτόν στα Αγγλικά. Τα εργαλεία 
μετάφρασης περιελάμβαναν τους «διερμηνείς» ή Ουρίμ και Θουμμίμ – 
δύο καθαρούς λίθους δεμένους σε ένα μεταλλικό στεφάνι, ώστε ο Τζόζεφ 
μπορούσε να κοιτάξει ανάμεσά τους.  Αυτά είχαν δοθεί στον Τζόζεφ μαζί 
με τις πλάκες. Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποίησε ο Τζόζεφ ήταν μία 
«πέτρα βλέπουσα», όπου μπορούσε να κοιτάξει μέσα, συχνά τοποθετώ-
ντας την σε ένα καπέλο. Ο Τζόζεφ είχε βρει νωρίτερα αυτήν την πέτρα 
και την είχε χρησιμοποιήσει για να βρει κρυμμένα ή χαμένα πράγματα. 
Χρησιμοποιούσε και τους διερμηνείς και την πέτρα βλέπουσα καθώς 
μετέφραζε, πάντοτε βασιζόμενος στην έμπνευση εξ ουρανών.

Η μετάφραση του Βιβλίου του Μόρμον ήταν πράγματι θαυμαστή και 
έγινε «με το χάρισμα και τη δύναμη του Θεού».

Για περισσότερα σχετικά με τη μετάφραση του Βιβλίου του Μόρμον, βλέπε 
«Μετάφραση του Βιβλίου του Μόρμον» στο topics .ChurchofJesusChrist .org 
ή στο Θέματα του Ευαγγελίου στην εφαρμογή Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου.

Τι νομίζετε;

Υποβάλετε την απάντησή σας και, αν 
επιθυμείτε, μία φωτογραφία υψηλής 
ανάλυσης μέχρι τις 15 Μαΐου 2020,  
στο liahona .ChurchofJesusChrist .org 
(κάντε κλικ στο «Υποβάλετε ένα άρθρο 
ή ανατροφοδότηση»). Ή στείλτε μήνυ-
μα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Οι απαντήσεις ίσως αλλαχθούν για λόγους μεγέ-
θους ή σαφήνειας. Οι δημοσιευμένες απαντήσεις 
αποσκοπούν στη βοήθεια και αντίληψη των 
γεγονότων και δεν είναι επίσημες δηλώσεις της 
διδαχής της Εκκλησίας.
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«Μου είναι δύσκολο να τα 
πάω καλά με τους γονείς 
μου. Πώς μπορώ να βελτιώ-
σω τη σχέση μας;»
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Βλέπε Κατά Ματθαίον 27:29, Κατά  
Μάρκον 15:17, Κατά Ιωάννην 19:2.
Οι Ρωμαίοι στρατιώτες έθεσαν ένα στεφάνι από 
αγκάθια στον Σωτήρα. «Ίσως αυτή η σκληρή πράξη 
ήταν μία διεστραμμένη απόπειρα μίμησης της επίθε-
σης στην κεφαλή του αυτοκράτορα του δάφνινου στεφανιού… 
Πόσο οδυνηρό ήταν αυτό, αν σκεφθούμε ότι τα αγκάθια 
συμβόλιζαν τη δυσαρέσκεια του Θεού όταν καταράστηκε το 
χώμα εξαιτίας του Αδάμ, ότι από εκείνη τη στιγμή και στο 
εξής θα έβγαζε αγκάθια. Φορώντας όμως το στεφάνι, ο Ίησούς 
μετέτρεψε τα αγκάθια σε σύμβολο της δόξας Του» (Πρόεδρος 
Τζέιμς Φάουστ, γενική συνέλευση Απριλίου 1991).

«H δική μου βασιλεία 
δεν είναι από τούτο 

τον κόσμο»  
(Κατά Ιωάννην 18:36).

Βλέπε Κατά Ματθαίον 27:28, Κατά Μάρκον 15:17, 
Κατά Ιωάννην 19:2.
Το πορφυρό ήταν βασιλικό χρώμα και οι στρατιώτες έβαλαν 
αυτή τη χλαμύδα στον Ίησού Χριστό για να τον χλευάσουν, 
επειδή είχε ισχυριστεί ότι ήταν βασιλεύς των Ίουδαίων. 
Φυσικά, στην πραγματικότητα, Εκείνος είναι πολλά περισ-
σότερο από αυτό – είναι ο «Bασιλιάς αυτών που βασιλεύουν 
και ο Kύριος αυτών που κυριεύουν» (Προς Τιμόθεον Α΄ 6:15, 
Αποκάλυψη 19:16).
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«Αίμα θα βγαίνει από 
κάθε του πόρο, τόση μεγά-
λη θα είναι η αγωνία του»  

(Μωσία 3:7).

Τέσσερεις εικόνες από την  
ΈΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
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Στεφάνι από αγκάθια

Πορφυρή χλαμύδα
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Βλέπε Κατά Ματθαίον 26:36, Κατά Μάρκον 14:32, 
Κατά Λουκάν 22:39- 40, Κατά Ιωάννην 18:1.
«Είναι οδυνηρά συμβολικό ότι “αίμα [έβγαινε] από κάθε του 
πόρο” [Μωσία 3:7]  καθώς ο Ίησούς υπέφερε στη Γεθσημανή, 
τον τόπο της σύνθλιψης της ελιάς. Για την παραγωγή ελαιο-
λάδου την εποχή του Σωτήρος, συνέθλιβαν αρχικά τις ελιές 
κυλώντας μία μεγάλη πέτρα επάνω τους. Ο “πολτός” που 
παραγόταν τοποθετείτο σε μαλακά, αραιά πλεγμένα καλάθια, 
τα οποία ήταν στοιβαγμένα το ένα επάνω στο άλλο. Το βάρος 
του σωρού έβγαζε το πρώτο και το καλύτερο λάδι. Κατόπιν, 
τοποθετούσαν επιπλέον βάρος, βάζοντας ένα μεγάλο δοκάρι 
ή κούτσουρο επάνω στα στοιβαγμένα καλάθια, παράγοντας 
περισσότερο λάδι. Τελικά, για να εξαχθούν και οι τελευταίες 
σταγόνες, έβαζαν πέτρες επάνω στο δοκάρι, στη μία άκρη, για 
να δημιουργήσουν τη μέγιστη δυνατή δύναμη σύνθλιψης. 
Και ναι, το λάδι έχει το κόκκινο του αίματος όταν αρχίζει να 
τρέχει στην αρχή» (Πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον, γενική 
συνέλευση Οκτωβρίου 2016).

«Δεν είναι εδώ,  
αλλ’ αναστήθηκε»  

(Κατά Λουκάν 24:6).

Βλέπε Κατά Ματθαίον 28:1- 8, 
Κατά Ιωάννην 20:1- 18.
«Ο άδειος τάφος εκείνο το πρώτο 
πρωινό του Πάσχα ήταν η απάντηση 
στην ερώτηση του Ίώβ: “Αν ο άνθρωπος 
πεθάνει, θα ξαναζήσει;”  [Ίώβ 14:14]. 
Προς όλους όσοι ακούν τη φωνή μου, 
δηλώνω: Αν κάποιος πεθάνει, θα ξανα-
ζήσει. Το γνωρίζουμε, διότι έχουμε το 
φως της αποκεκαλυμμένης αλήθειας» 
(Πρόεδρος Τόμας Μόνσον, «Αναστήθη-
κε!» γενική συνέλευση Απριλίου 2010).
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Σύνθλιψη της ελιάς
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ 
ΣΑΣ;

Ως νέοι ενήλικοι, ο καθένας έχει 
έναν ρόλο στη συνεχή Αποκατά-

σταση. Πώς συμμετέχετε;
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Ο Ιησούς Χριστός ζει 

και αποκατέστησε την 

ΕΚΚΛΗΣΊΑ Του!
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Τ ο 1820, ο Επουράνιος Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός εμφα
νίστηκαν στον Τζόζεφ Σμιθ. Ο Επουράνιος Πατέρας είπε: 

«Αυτός είναι ο Υιός μου ο Αγαπητός. Αυτόν να ακούς!» Η Απο
κατάσταση του Ευαγγελίου άρχισε εκείνη την ημέρα πριν από 
200 χρόνια. Εξακολουθεί σήμερα!

Κάποια ημέρα ο Ιησούς Χριστός θα έλθει ξανά στη γη. 
Ορίστε τέσσερεις τρόποι που μπορείτε να βοηθήσετε με την 
Αποκατάσταση και να προετοιμαστείτε για τον καιρό όταν θα 
επιστρέψει ο Ιησούς:
• Οικοδομήστε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό.
• Μάθετε για την οικογένειά σας και βοηθήστε να γίνει για 

αυτήν το έργο ναού.
• Προετοιμαστείτε να πάτε στον ναό.
• Βοηθήστε τους ανθρώπους να μάθουν για τον Ιησού  

Χριστό και την Εκκλησία Του.

Κάνοντας αυτά τα πράγματα, θα σας βοηθήσει να 
προετοιμάσετε τον κόσμο για την υπέροχη ημέρα 
όταν θα έλθει ξανά ο Ιησούς!   ●

Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Ρ Ώ Τ Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α

Από τον  
Πρόεδρο  

Ράσσελ Νέλσον

Βοηθώντας με την 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προσαρμοσμένο από το «Ελπίδα του Ισραήλ» (παγκόσμια 
πνευματική συγκέντρωση για νέους, 3 Ιουνίου 2018), 

HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

Ο Πρόεδρος Νέλσον είπε 
ότι τα παιδιά μπορούν να 
βοηθήσουν με την Αποκα-
τάσταση. Ποιος είναι ένας 
τρόπος που μπορείτε να 
βοηθήσετε;
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Μαθαίνοντας σχετικά με την Αποκατάσταση
Οι ιεραπόστολοι διδάσκουν αυτήν την οικογένεια σχετικά με το πώς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού 

αποκαταστάθηκε. Βρείτε πράγματα παρακάτω που αντιπροσωπεύουν μέρη της Αποκατάστασης.

Γυρίστε σελίδα για να μάθετε περισσότερα για την Αποκατάσταση!
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Λόγος Σοφίας
μετάληψη

ιεραποστολικό 
έργο

γραφές δωρεά του Αγίου 
Πνεύματος

ναοί

οικογενειακή 
ιστορία εκκλησία ιεροσύνη
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Η Εκκλησία του Ιησού  
Χριστού έχει αποκατασταθεί!
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Πριν έρθουμε στη γη, ζούσαμε με τους Επουράνιους Γονείς μας. Μας αγαπούσαν! 
Ο Επουράνιος Πατέρας είχε ένα υπέροχο σχέδιο για εμάς. Θα ερχόμασταν στη γη, 

ώστε να αποκτήσουμε ένα σώμα και να μάθουμε και να μεγαλώσουμε. Μετά θα 
μπορούσαμε να γυρίσουμε και να ζήσουμε στην ουράνια οικία μας. Αλλά δεν  

μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας. Θα χρειαζόμασταν βοήθεια.
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Μετά ο Ιησούς υπέφερε για εμάς στον Κήπο 
της Γεθσημανή. Αισθάνθηκε όλους τους πόνους 
και τις λύπες μας. Πέθανε για εμάς επάνω 
στον σταυρό. Εξαιτίας αυτού, μπορούμε να 
στραφούμε σε Εκείνον, όταν πονάμε ή είμαστε 
λυπημένοι ή χρειαζόμαστε βοήθεια. Μπορούμε να 
μετανοήσουμε, όταν κάνουμε κάτι λάθος.

Την τρίτη ημέρα αφού 
πέθανε ο Ιησούς, 

αναστήθηκε. Ο Ιησούς 
ήταν ξανά ζωντανός! Λόγω 

αυτού, θα αναστηθούμε 
όλοι επίσης. Μπορούμε να 

ζούμε στους ουρανούς ξανά 
μετά τον θάνατο.
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Ο Επουράνιος Πατέρας μας επέλεξε τον μεγαλύ
τερο αδελφό μας, τον Ιησού Χριστό, για να έρθει 
στη γη και να μας βοηθήσει. Ο Ιησούς μας έδειξε 
πώς να αγαπάμε τους άλλους και να ακολουθού

με τις εντολές του Επουράνιου Πατέρα. Επέλεξε 
Αποστόλους να ηγούνται της Εκκλησίας Του.
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Αφού πέθαναν οι Απόστολοι, οι άνθρωποι άρχι
σαν να ξεχνούν μερικά σημαντικά μέρη του 
Ευαγγελίου του Ιησού. Σταμάτησαν να πιστεύουν 
ότι ο Επουράνιος Πατέρας πάντα θα ενέπνεε το 
παιδιά Του επάνω στη γη. Ξέχασαν ότι όλοι στη 

γη θα είχαν μία ευκαιρία να βαπτιστούν. Σταμά
τησαν να πιστεύουν ότι οι προφήτες και απόστολοι 

πάντα θα ηγούντο της Εκκλησίας.

Πέρασαν πολλά χρόνια. Τελικά, 
ήρθε ο καιρός να ξαναέρθουν τα 
χαμένα μέρη του Ευαγγελίου του 
Ιησού. Ήταν καιρός για να απο
καταστήσει την Εκκλησία Του! Ο 
Επουράνιος Πατέρας χρειαζόταν 

κάποιον να είναι προφήτης και 
να βοηθήσει να τη φέρει ξανά 

στη γη. Διάλεξε ένα νεαρό αγόρι 
ονόματι Τζόζεφ Σμιθ.

Μετά την Ανάστασή Του, ο Ιησούς επι
σκέφτηκε τους μαθητές Του στην Ιερου

σαλήμ και στην αμερικανική ήπειρο. 
Ζήτησε από τους Αποστόλους Του να 

συνεχίσουν να διδάσκουν τον λαό σχετι
κά με το Ευαγγέλιό Του. Πολλοί άνθρω

ποι που άκουσαν τους Αποστόλους 
βαπτίστηκαν και προσχώρησαν στην 

Εκκλησία.
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Μία ημέρα, ο Τζόζεφ διάβαζε την Αγία Γραφή. Στο 
Ιακώβου 1:5, έλεγε ότι ο Επουράνιος Πατέρας θα 
απαντήσει στις ερωτήσεις μας, όταν ζητούμε με 
πίστη. Ο Τζόζεφ είχε μία ερώτηση! Ήξερε ότι υπήρ
χαν πολλές εκκλησίες που δίδασκαν για τον Ιησού. 
Αλλά ήθελε να μάθει αν υπήρχε μία σαν την Εκκλη
σία του Ιησού στην Καινή Διαθήκη.

Μία όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα γύρω 
στο Πάσχα, ο Τζόζεφ πήγε στο δάσος 

κοντά στο σπίτι του. Γονάτισε και 
άρχισε να προσεύχεται. Μετά ο Τζόζεφ 
αισθάνθηκε ένα σκοτεινό αίσθημα. Ο 
Σατανάς προσπαθούσε να τον απο

θαρρύνει. Αλλά ο Τζόζεφ συνέχισε να 
προσεύχεται με όλη του τη δύναμη.

Μετά ένα όμορφο φως κατέβηκε.  
Ο Τζόζεφ είδε τον Επουράνιο Πατέρα και 
τον Ιησού Χριστό. Αυτό ονομάζεται το 

Πρώτο Όραμα. Είπαν ότι η Εκκλησία του 
Ιησού δεν ήταν επάνω στη γη. Αλλά σύντο

μα θα ήταν. Η Αποκατάσταση άρχιζε!
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Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έφερε πίσω την Ααρωνική 
Ιεροσύνη, ώστε να μπορούμε να βαπτιστούμε.  
Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έφεραν τη 

Μελχισεδική Ιεροσύνη, ώστε να μπορούμε να 
λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και να έχουμε ευλογίες, 

όταν είμαστε άρρωστοι.

Ο Ηλίας ο Θεσβίτης ήρθε ώστε να μπορούμε να 
επισφραγιστούμε με την οικογένειά μας στον ναό.

Ο Επουράνιος Πατέρας έστειλε 
αγγέλους να αποκαταστήσουν 
σημαντικά τμήματα του Ευαγ

γελίου. Ο άγγελος Μορόνι έδωσε 
στον Τζόζεφ τις χρυσές πλάκες, 

ώστε να έχουμε το Βιβλίο του 
Μόρμον για να μας βοηθήσει να 

μάθουμε για τον Ιησού Χριστό.
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Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των 
Αγίων των Τελευταίων Ημερών οργα
νώθηκε. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία 
του Ιησού είναι και πάλι επάνω στη 
γη! Όλα αυτά τα πράγματα ήταν 
μέρος της Αποκατάστασης.

Η Αποκατάσταση του Ευαγγελίου συνεχί
ζεται και σήμερα. Προφήτες, απόστολοι 

και ιεραπόστολοι και μέλη διαδίδουν 
τα καλά νέα για τον Ιησού Χριστό 

σε όλον τον κόσμο. Ναοί κτίστηκαν 
σε πολλές χώρες, ώστε οι άνθρωποι 
να μπορούν να επισφραγιστούν με 

την οικογένειά τους για πάντα. Και η 
Εκκλησία βοηθά ανθρώπους σε μέρη 

όπου υπάρχει πείνα ή καταστροφές.

Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να 
βοηθήσουμε στην Αποκατάσταση. Μπο
ρείτε να βοηθήσετε, μαθαίνοντας σχετι
κά με την οικογενειακή ιστορία σας και 
κάνοντας βαπτίσματα στον ναό. Μπο
ρείτε να δίνετε δέκατα για να κτιστούν 
εκκλησίες και ναοί. Μπορείτε να δίνετε 
προσφορές νηστείας για να βοηθήσετε 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μπορείτε 
να πείτε σε ανθρώπους σχετικά με τον 
Ιησού Χριστό.
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Ο Ιησούς μας έδωσε την Εκκλησία Του για να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην επουράνια 
οικία μας. Μπορούμε να λαμβάνουμε τη μετάληψη και πάντα να θυμόμαστε τι έχει κάνει Εκείνος 
για εμάς. Μπορούμε να δείχνουμε αγάπη στους άλλους όπως Εκείνος. Μπορούμε να βοηθήσουμε 

όλους να μάθουν σχετικά με το Ευαγγέλιο! ●
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Βρείτε το!
Δ Ι Α Σ Κ Ε Δ Α Σ Τ Ι Κ Α  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α
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Λόγω την Αποκατάστασης, σήμερα άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορούν να ξέρουν για το Ευαγγέλιο του  
Ιησού Χριστού! Πόσα αντίγραφα του Βιβλίου του Μόρμον μπορείτε να βρείτε; Πόσες σημαίες κρατών  

μπορείτε να βρείτε; Επιπλέον πρόκληση: Αναγνωρίζετε κάποια σημαία;
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Σ Ε Λ Ι Δ Α  Χ Ρ Ώ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ύ

Ο Επουράνιος  
Πατέρας ακούει τις 

προσευχές μου
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Ο Επουράνιος Πατέρας άκουσε την προσευχή  

του Τζόζεφ Σμιθ. Ακούει επίσης τη δική μου!
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Ο Επουράνιος  
Πατέρας ακούει τις 
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Ο Επουράνιος Πατέρας άκουσε την προσευχή  

του Τζόζεφ Σμιθ. Ακούει επίσης τη δική μου!
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«Ψάχνετε, και θα βρείτε»  
(Νεφί Γ΄ 14:7).

Η Σούλμα κάθισε σε ένα 
κάθισμα της εκκλησίας και 

ίσιωσε την φούστα της σχολικής 
στολής. Χρωματιστό φως έλαμψε 
μέσω των παραθύρων με υαλο

γραφήματα και ένας σταυ
ρός στεκόταν μπροστά 
στην κυρίως εκκλησία. Η 
Σούλμα πήγε σε θρησκευ

τικό σχολείο, έτσι πήγαινε 
σε λειτουργίες λατρείας δύο 

φορές την εβδομάδα με άλλους 
μαθητές. Στη Σούλμα άρεσε η εκκλησία της. Αγαπούσε 
τον Χριστό και αγαπούσε να μαθαίνει για Αυτόν.

Κάθισε σιωπηλά καθώς ο ιερέας άρχισε να μιλά. 
Αλλά σήμερα αισθάνθηκε κάτι διαφορετικό. Ξαφνικά 
μία νέα σκέψη ήρθε στο μυαλό και την καρδιά της: 
Υπάρχει περισσότερη αλήθεια εκεί έξω.

Η Σούλμα σούφρωσε τα φρύδια της. Περισσότερη 
αλήθεια; Τι σήμαινε αυτό;

Η σκέψη ήρθε ξανά. Υπάρχει περισσότερη 
αλήθεια.

Η Σούλμα έκλεισε τα μάτια της και επικε
ντρώθηκε σε αυτό που αισθανόταν. Είχε μάθει 
πολλά καλά πράγματα στην εκκλησία. Αλλά 
τώρα αναρωτιόταν αν κάτι έλειπε. Ίσως υπήρ
χαν περισσότερα που ήθελε ο Θεός εκείνη να 
ξέρει. Αλλά πώς θα μπορούσε να τα βρει;

Μία Εκκλησία  
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Ίσως υπήρχαν περισσότερα που ήθελε  
ο Θεός να ξέρει η Σούλμα.

για την Σούλμα
Από την Λούσυ Στήβενσον
Περιοδικά της Εκκλησίας
(Βασισμένο σε μία αληθινή ιστορία)

Αργότερα μίλησε με τον μεγαλύτερο 
αδελφό της, τον Αλμπέρτο, σχετικά με τις 
σκέψεις της. 

«Νομίζεις ότι υπάρχει περισσότερη αλή
θεια εκεί έξω;» Ρώτησε ο Αλμπέρτο.

Η Σούλμα έγνεψε. «Θέλω να μάθω σχετι
κά με άλλες εκκλησίες» είπε.

«Εντάξει» απάντησε ο Αλμπέρτο. «Θα 
πάω μαζί σου!»

Για μερικά χρόνια, η Σούλμα και 
ο Αλμπέρτο επισκέπτονταν διαφορε
τικές εκκλησίες. Μετά από μία εκκλη
σιαστική λειτουργία, ο Αλμπέρτο 
είπε: «Αυτή η εκκλησία δίδαξε καλά 
πράγματα». 

Η Σούλμα συμφώνησε, αλλά ακόμα 
αισθάνονταν ότι κάτι έλειπε, έτσι συνέχι
σαν να ψάχνουν.

Εδώ είναι η Σούλμα μικρή. Στα δεξιά είναι μία 
φωτογραφία της σήμερα με τον άνδρα της, 
τον Πρεσβύτερο Γουώλτερ Γκονσάλες των 
Εβδομήκοντα.
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Μία μέρα ο Αλμπέρτο έτρεξε στις σκάλες στο σπί
τι τους. «Βρήκα την εκκλησία που ψάχνουμε!» Είπε ο 
Αλμπέρτο. Έδωσε μία μεγάλη αγκαλιά στην Σούλμα.

Τα μάτια της Σούλμα γούρλωσαν. «Πού; Πώς;»
«Ο φίλος μου γνώρισε μερικούς ιεραποστόλους από 

την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευ
ταίων Ημερών» είπε ο Αλμπέρτο. «Τους άκουσα και 
πιστεύω αυτά που δίδαξαν!»

Η Σούλμα και ο Αλμπέρτο ήταν τόσο χαρούμενοι, 
που χόρεψαν σε όλο το σπίτι. Αλλά μετά η Σούλμα 
είχε κάποια άσχημα νέα. Η μαμά δεν ήθελε εκείνη να 
συναντηθεί με τους ιεραποστόλους. «Είσαι μόνο 12» είπε 
η μαμά.  «Είσαι πολύ μικρή».

Αφού ο Αλμπέρτο ήταν μεγαλύτερος, του επιτράπηκε 
να συνεχίσει να συναντάται με τους ιεραποστόλους. 
Μερικές εβδομάδες αργότερα, βαπτίστηκε.

Η Σούλμα συνέχιζε να ρωτά τη μαμά ξανά και 
ξανά, αν μπορούσε να μάθει από τους ιεραποστόλους. 
Τελικά, η μαμά είπε ναι.

Όταν οι ιεραπόστολοι δίδαξαν την Σούλμα, ένοιωσε 
μία θέρμη στην καρδιά της. Ένας από τους ιεραπο
στόλους δυσκολευόταν να μιλήσει Ισπανικά, αλλά δεν 
είχε σημασία. Αυτό που είχε σημασία ήταν πόσο καλά 
ένοιωθε η Σούλμα. Όταν έμαθε για τον Τζόζεφ Σμιθ και 
το Βιβλίο του Μόρμον, ήξερε ότι είχε βρει την αλήθεια 
που έψαχνε!

Η Σούλμα ήθελε να βαπτιστεί. Αλλά τι θα 
έλεγε η μαμά; Η Σούλμα ήταν τόσο 
χαρούμενη, όταν η μαμά είπε ναι! 
Την ημέρα του βαπτίσματός της, η 
Σούλμα ντύθηκε στα λευκά. Ήξερε 
ότι ο Θεός την αγαπούσε. Ήξερε ότι 
Εκείνος την γνώριζε. Και ήξερε ότι 
την είχε βοηθήσει να βρει την απο
κατεστημένη Εκκλησία Του! ●
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Χαιρετίσματα  
από το  
Ιερό 

Άλσος!

Γεια σας, 
είμαστε η 

Μάργκο και 
ο Πάολο.

1

2

Όταν ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν 14 ετών, ζούσε σε 

ένα ξύλινο σπίτι στη Νέα Υόρκη των Ή.Π.Α. 

Είχε πέντε αδελφούς και τρεις αδελφές. 

Υπάκουε στους γονείς του και ήταν 

φιλικός με τους άλλους. Διά-

βαζε την Αγία Γραφή με την 

οικογένειά του, αλλά δεν 

πήγαιναν όλοι στην ίδια 

εκκλησία.

Ο Τζόζεφ δούλευε 

σκληρά. Βοηθούσε να 

κόψουν τα δέντρα, ώστε 

η οικογένειά του να 

φυτέψει καλλιέργειες. 

Επίσης, βοηθούσε την 

οικογένειά του να συλ-

λέξει χυμό από σφένδα-

μο για να κάνει ζάχαρη.
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Αυτά τα παιδιά ζουν 
εκεί όπου ο Τζόζεφ Σμιθ 

μεγάλωσε!

Ξέρω ότι το Ιερό Άλσος είναι 
ένα ειδικό μέρος, επειδή ο 
Τζόζεφ Σμιθ προσευχήθηκε 
και είδε τον Επουράνιο Πατέ-
ρα και Ιησού εκεί.
Πάιπερ Ντ., 5 ετών,  
Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

Είμαι ευγνώμων που ζούμε 
κοντά στο σπίτι του Τζόζεφ 
Σμιθ. Μου αρέσει να πηγαίνω 
στο Κτήριο Γκράντιν με το 
τυπογραφείο. Μου αρέσει πολύ 
να βλέπω εκεί όπου έκαναν 
τη βιβλιοδεσία των πρώτων 
αντιγράφων του Βιβλίου του 
Μόρμον.
Ρόσκου Μπ., 9 ετών,  
Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟ JULIE POULSON· ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΉΣΉ ΥΠΟ KATIE MCDEE

Ευχαριστούμε  
που επισκεφτήκατε 
το Ίερό Άλσος μαζί 

μας. Τα λέμε την 
άλλη φορά!

3

4

5

Αυτόν τον μήνα,  
για να γιορτάσουμε την Απο-
κατάσταση, επισκεπτόμαστε 

το μέρος όπου έγινε το  
Πρώτο Όραμα πριν από  

200 χρόνια!

Ο Τζόζεφ ήθελε να βρει μία εκκλησία όπως αυτήν 

στην Αγία Γραφή. Μία ημέρα πήγε σε ένα άλσος 

και προσευχήθηκε. Ο Επουράνιος Πατέρας και 

ο Ιησούς Χριστός εμφανίσθηκαν σε αυτόν. Του 

είπαν ότι οι αμαρτίες του συγχωρήθηκαν. Επίσης 

του είπαν ότι δεν θα έπρεπε να προσχωρήσει σε 

καμία εκκλησία. Σύντομα η Εκκλησία του Ιησού θα 

αποκαθίστατο!

Πολλοί άνθρωποι κορόιδε-

ψαν τον Τζόζεφ εξαιτίας 

αυτού που είδε. Είπαν ότι 

τα έβγαζε από το μυαλό 

του. Αλλά ο Τζόζεφ συνέ-

χιζε να λέει την αλήθεια. 

Είπε: «Το ήξερα, και ήξερα 

ότι ο Θεός το ήξερε, και δεν 

μπορούσα να το αρνηθώ» 

(Τζόζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:25).

Σήμερα, οι 

άνθρωποι 

μπορούν να 

επισκεφτούν 

την περιοχή 

όπου ο Τζόζεφ 

προσευχήθηκε. 

Είναι όμορ-

φη και πολύ 

ειρηνική.
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Υπό Μαρίσσα Γουίντισον
Περιοδικά τής Εκκλησίας
(Βασισμένο σε μία αληθινή ιστορία)

«Ο ναός είναι ένας ιερός χώρος όπου επισφραγιζόμαστε 
μαζί» (Children’s Songbook, 95).
«Τ ο Πάσχα είναι μία καλή εποχή να σκεφτόμαστε 

τον Ιησού και να θυμόμαστε την Ανάστασή 
Του» είπε η αδελφή Ρόχας. Σήκωσε μία απεικόνιση 
του Ιησού. «Χάριν Εκείνου, άνθρωποι που έχουν 
πεθάνει μπορούν να ζήσουν ξανά».

Ο Αλόνσο σήκωσε το βλέμμα του, όταν η 
δασκάλα της Προκαταρκτικής του το είπε αυτό.  
Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να δω τους γονείς μου 
ξανά; Αναρωτήθηκε ο Αλόνσο.

Η μαμά είχε πεθάνει πριν από χρόνια. Ο Αλόν
σο δεν την θυμόταν καλά, αλλά του άρεσε 
να κοιτάζει φωτογραφίες της. Μετά, πέθανε 
επίσης ο μπαμπάς.

Τώρα ο Αλόνσο ζούσε 
με την Abuela, τη γιαγιά 
του. Εκείνη τον διδάσκει 
για την εκκλησία της, 
την Εκκλησία του Ιησού 
Χριστού των Αγίων των 
Τελευταίων Ημερών. Θα 
βαπτιζόταν και θα επικυ
ρωνόταν τον επόμενο χρόνο, 
όταν θα ήταν αρκετά μεγάλος.

Μετά η αδελφή Ρόχας σήκω
σε μία φωτογραφία ενός λευκού 
κτηρίου. «Άλλο ένα εκπληκτικό 
δώρο από τον Ιησού είναι οι 
ναοί. Αυτός είναι ένας από τους 
ναούς εδώ στη Χιλή».

Ο Αλόνσο κοίταξε το χρυ
σό άγαλμα στην κορυφή 
του κτηρίου. Ήταν όμορφο! 
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«Μπορώ να είμαι  
με τη μαμά και  

τον μπαμπά  
ξανά;»

Η παντοτινή  
οικογένεια του Αλόνσο
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Αναρωτήθηκε τι γινόταν μέσα.
«Οι ναοί είναι εκεί όπου οι 

οικογένειες επισφραγίζονται για 
πάντα» είπε η αδελφή Ρόχας. «Αυτός 
ο ναός στο Σαντιάγκο είναι εκεί 
όπου επισφραγίστηκα με τους γονείς 
μου, αφού προσχωρήσαμε στην Εκκλησία. 
Επειδή επισφραγιστήκαμε, μπορώ να είμαι μαζί 
τους ακόμα και μετά από αυτήν την ζωή».

Ο Αλόνσο ενθουσιάστηκε, όταν το άκουσε αυτό. 
«Μπορώ να επισφραγιστώ με τους γονείς μου;» ρώτησε. 
«Ακόμα κι αν έχουν ήδη πεθάνει;»

Η αδελφή Ρόχας έγνευσε καταφατικά. «Ναι! Αυτός 
είναι ένας λόγος που οι ναοί είναι τόσο σημαντικοί. 
Ευλογούν όλα τα μέλη της οικογένειας μας, συμπερι
λαμβανομένων όσων έχουν πεθάνει».

Για την υπόλοιπη ημέρα, ο Αλόνσο συνέχισε να 
σκέφτεται για τους ναούς. Ζήτησε από την Abuela να 
του διδάξει περισσότερα. Μίλησε σχετικά με τα λευκά 
ρούχα που φορούν οι άνθρωποι μέσα και τα όμορφα 
έργα τέχνης στους τοίχους.

«Το καλύτερο απ’ όλα, εκεί είναι όπου μπορείς να 
επισφραγιστείς με τους γονείς σου» είπε η Abuela. «Θα 
ζητήσουμε από δύο άτομα του τομέα να αντιπροσω
πεύσουν αυτούς κατά τη διάρκεια της επισφράγισης». 

«Μπορούμε να πάμε αύριο;» Ρώτησε ο Αλόνσο. «Θέλω 
να είμαι με τη μαμά και τον μπαμπά για πάντα!»

Χαμογέλασε η Abuela. «Είμαι χαρούμενη που θέλεις 
να πας» είπε εκείνη. «Αλλά ο κοντινότερος ναός είναι 
στη Κονσεπσιόν. Δεν έχουμε αρκετά χρήματα για τα 
εισιτήρια λεωφορείων».

«Θα βοηθήσω να αποταμιεύσεις για το ταξίδι!» 
Είπε ο Αλόνσο.

Από τότε, όταν ο Αλόνσο έβρισκε ένα νόμι
σμα στον δρόμο ή είχε μία ευκαιρία να κερδί
σει μερικά χρήματα, πλήρωνε τα δέκατα και 
μετά προσέθετε τα υπόλοιπα στο ταμείο για  
τον ναό.

Μετά από μήνες αποταμίευσης, ο Αλόνσο και η 
Abuela τελικά είχαν αρκετά χρήματα για να ταξι
δέψουν στον ναό. Ζήτησαν από τον αδελφό και την 
αδελφή Σίλβα να πάνε μαζί τους. Την ημέρα του 
ταξιδιού, είχαν μία μακρά διαδρομή με το λεωφορείο 
προς την Κονσεπσιόν. Ήταν σχεδόν ηλιοβασίλεμα, 

όταν ο Αλόνσο εντόπισε κάτι 
χρυσό στην απόσταση.

«Μπορώ να δω τον άγγελο 
Μορόνι!» Είπε ο Αλόνσο, δείχνο

ντας το άγαλμα στην κορυφή της 
μπλε θολωτής οροφής του ναού. 
Κοιμήθηκαν σε ένα διαμέρισμα δίπλα 

στον ναό. Το πρωί, ο Αλόνσο μπήκε στον ναό 
για πρώτη φορά. Είδε μέσα μία μεγάλη απεικόνιση του 
Ιησού. Αυτός και η Abuela ντύθηκαν στα λευκά. Αι
σθάνθηκε χαρά και ειρήνη.

Όταν ήταν ώρα για την επισφράγιση, ο Αλόνσο 
περπάτησε μέσα σε ένα όμορφο δωμάτιο με καθρέφτες 
στους τοίχους. Ένας λειτουργός του ναού έδειξε στον 
Αλόνσο, στην Abuela και στους Σίλβα πώς να γονατί
σουν γύρω από ένα ειδικό τραπέζι που λέγετε βωμός. 
Ήταν καλυμμένος με μαλακό ύφασμα.

Ο αδελφός και η αδελφή Σίλβα ήταν εκεί αντί της 
μαμάς και του μπαμπά του Αλόνσο. Η Abuela ήταν 
εκεί αντί για την αδελφή του, η οποία πέθανε προτού 
γεννηθεί ο Αλόνσο.

Κλείνοντας τα μάτια του, ο Αλόνσο φαντάστηκε 
όλη την οικογένειά του μαζί. 

Ανυπομονώ να τους δω ξανά, σκέφτηκε ο Αλόνσο. 
Είμαι τόσο ευγνώμων που οι οικογένειες μπορούν να είναι 
μαζί για πάντα! ●
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Πριν αποκατασταθεί η Εκκλησία, οι άνθρωποι 
πίστευαν ότι αν κάποιος στην οικογένειά τους 

πέθαινε χωρίς να βαπτιστεί, δεν θα τον έβλεπαν ποτέ 
ξανά. Αλλά λόγω της Αποκατάστασης, μπορούμε να 
βαπτιστούμε για αυτούς στον ναό. Μπορούμε να επι
σφραγιστούμε μαζί για την αιωνιότητα!

Όπως ο Τζόζεφ Σμιθ, εσείς επίσης έχετε επιλεγεί από 
τον Επουράνιο Πατέρα για να κάνετε σημαντικό έργο 
στη ζωή σας. Μέρος αυτού του έργου μπορεί να γίνει 
στον ναό. Μπορείτε να συγκεντρώσετε τα ονόματα των 
προγόνων σας, οι οποίοι δεν βαπτίστηκαν όταν ζούσαν 
επάνω στη γη. Μετά, αφού λάβετε εγκριτικό ναού, μπο
ρείτε να πάτε στον ναό και να βαπτιστείτε για αυτούς.

Καθώς κάνετε αυτό το έργο, προσευχηθείτε στον 

Επουράνιο Πατέρα να σας οδηγήσει. Οι πρόγονοί σας 
μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν. Τι σημαντική και 
ιερή ευλογία θα είναι για εσάς και για εκείνους! 

Μερικοί από εσάς μπορεί να μην είστε εις θέσιν να 
κάνετε έργο του ναού τώρα, αλλά θα μπορείτε κάποια 
ημέρα. Πάντα να θυμάστε ότι είστε ένα παιδί του 
Θεού. Σας αγαπά τέλεια.

Ακούστε τις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και 
ετοιμαστείτε να πάτε στον ναό κάποια ημέρα. Το να 
κάνετε αυτό θα σας βοηθήσει να κτίσετε μία υπέροχη 
ζωή για τον εαυτό σας και για την παρελθούσα, τωρι
νή και μελλοντική οικογένειά σας. Καθώς κάνετε το 
έργο του Κυρίου, Εκείνος θα σας βοηθήσει. Είστε ένα 
από τα πιο γενναία πνεύματά Του. ●

Ο ναός κι 
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Από την αδελφή  
Τζόυ Τζόουνς
Γενική Πρόεδρο  
Προκαταρκτικής
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Ο Πρεσβύτερος Ντέιλ Ρένλαντ της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων
Προσαρμοσμένο από το “The Blessing of the Restoration for You”, Λιαχόνα, Φεβ 2020, 52.

Είστε ένα αγαπημένο παιδί του Θεού, που σας γνωρίζει και σας  
αγαπά. Ο Θεός ήξερε τον Τζόζεφ Σμιθ. Το ίδιο ισχύει για εσάς.  

Ο Θεός σας γνωρίζει.



Στις αρχές της άνοιξης του 1820, ο Τζόζεφ Σμιθ προσευχήθηκε και 
είδε τον Επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Αυτό το περιοδικό 
μιλά για αυτήν την ιδιαίτερη εποχή. Ορίστε μερικές σελίδες για να 
αναζητήσετε:

•  Μία ιστορία με εικόνες λέει πώς η αποκατεστημένη Εκκλησία είναι 
μέρος του σχεδίου του Θεού (Φ4 10).

•  Ο Πρόεδρος Νέλσον λέει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην  
Αποκατάσταση (Φ2).

•  Ένα καινούργιο τραγούδι διδάσκει σχετικά με το Πρώτο Όραμα 
(Φ16 17).

•  Μία ιστορία διδάσκει πώς η Αποκατάσταση μπορεί να ευλογήσει 
την οικογένειά μας (Φ20 21).

Δεν είναι θαυμάσιο που ανήκουμε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού 
των Αγίων των Τελευταίων Ημερών; Ας διαδώσουμε στον κόσμο τα 
καλά νέα για τον Ιησού και την Εκκλησία Του!
Καλό Πάσχα,
Ο Φίλος

Αγαπητοί γονείς,

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Φ2	 Από την Πρώτη Προεδρία: Βοηθώντας με 
την Αποκατάσταση

Φ4	 Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει  
αποκατασταθεί!

Φ11	Διασκεδαστικά πράγματα: Βρείτε το!

Φ12	Σελίδα Χρωματισμού

Φ14	Μία Εκκλησία για την Σούλμα

Φ16	Μουσική: Το Πρώτο Όραμα

Φ18	Χαιρετίσματα από το Ιερό Άλσος!

Φ20	Η παντοτινή οικογένεια του Αλόνσο

Φ22	Ο ναός κι εσείς

Φ23	Φαεινή ιδέα
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Βρείτε τη Λιαχόνα κρυμμένη μέσα!

ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΉΣ Ή 

ΤΉΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΣΤΉ 

ΛΙΑΧΌΝΑ
Πηγαίνετε στο liahona .ChurchofJesusChrist .org και κάντε 
κλικ στο «Υποβολή άρθρου ή ανατροφοδότησης». Ή στείλτε 
το με ηλεκτρονικό μήνυμα σε εμάς στο liahona@ Chur-
chofJesusChrist .org μαζί με το όνομα, την ηλικία, την πόλη 
κατοικίας του παιδιού και αυτήν τη δήλωση αδείας: «Εγώ, 
[εισαγάγετε το όνομά σας], δίνω άδεια στην Εκκλησία του 
Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών να χρησι-
μοποιήσει την υποβολή του παιδιού μου στα περιοδικά της 
Εκκλησίας, σε ιστοτόπους της Εκκλησίας και σε πλατφόρμες 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πιθανώς σε άλλο υλικό της 
Εκκλησίας». Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς!


