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Eυλογίες του 
Ναού

Ακόμα θυμάμαι όταν οι γονείς μου πήγαν την 
οικογένειά μας στο νεο-ανεγερθέντα Ναό της 
Ελβετίας, τον πρώτο στην Ευρώπη, για να 

γίνουμε μια παντοτινή οικογένεια. Ήμουν 16 ετών τότε 
και ο μικρότερος από τα τέσσερα παιδιά. Γονατίσαμε 
μαζί στο βωμό για να επισφραγιστούμε στη γη με τη 
δύναμη της ιεροσύνης, με μία υπέροχη υπόσχεση ότι 
μπορούσαμε να επισφραγιστούμε για την αιωνιότητα. 
Δε θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη θαυμάσια στιγμή.

Ως αγόρι είχα εντυπωσιαστεί πολύ που περάσαμε 
τα σύνορα της χώρας για να επισφραγιστούμε ως 
οικογένεια. Για εμένα συμβολίζει τον τρόπο που το 
έργο ναού διασχίζει τα σύνορα του κόσμου για να 
φέρει αιώνιες ευλογίες σε όλους τους κατοίκους της γης. 
Οι ναοί της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων 
των Τελευταίων Ημερών οικοδομούνται πραγματικά 
προς όφελος όλου του κόσμου, ασχέτως εθνικότητας, 
πολιτισμού ή πολιτικού προσανατολισμού.

Οι ναοί είναι αδιάσειστος μάρτυρας ότι θα 
υπερισχύσει η καλοσύνη. Ο Πρόεδρος Τζωρτζ Κάνον 
(1827–1901), Πρώτος Σύμβουλος στην Πρώτη Προεδρία, 
είπε κάποτε: «Κάθε θεμέλιος λίθος που τίθεται για ένα 
Ναό και κάθε αποπερατωμένος Ναός… μειώνει τη 
δύναμη του Σατανά στη γη και αυξάνει τη δύναμη 
του Θεού και της θεϊκότητας». 1

Μολονότι κάθε ναός αυξάνει την επιρροή της 
χρηστότητας στη γη, οι μεγαλύτερες ευλογίες, βεβαίως, 
έρχονται σε εκείνους οι οποίοι παρευρίσκονται στο 
ναό. Εκεί λαμβάνουμε περισσότερο φως και γνώση και 
συνάπτουμε ιερές διαθήκες οι οποίες, αν ακολουθηθούν, 
μας βοηθούν να περπατάμε στο δρόμο της ιδιότητας 
του μαθητή. Με λίγα λόγια, ο ναός μάς διδάσκει για 
τον ιερό σκοπό της ζωής και μας βοηθά να βρούμε τη 
φυσική και πνευματική κατεύθυνσή μας.

Ωστόσο, δεν παρευρισκόμαστε στο ναό μόνο για τον 
εαυτό μας. Κάθε φορά που εισερχόμαστε σε εκείνα τα 
ιερά κτήρια, παίζουμε ένα ρόλο στο ιερό, λυτρωτικό έργο 
της σωτηρίας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα παιδιά 
του Θεού ως αποτέλεσμα της εξιλέωσης του Μονογενούς 
του Πατέρα. Είναι μία ανιδιοτελής και άγια υπηρέτηση 
και επιτρέπει σε εμάς, ως θνητοί, να συμμετέχουμε στο 
ένδοξο έργο να γίνουμε σωτήρες στο Όρος Σιών.

Για εκείνους που δεν μπορούν να παρευρεθούν 
τώρα στο ναό για οποιονδήποτε λόγο, σας 
παροτρύνω να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας 
ώστε να αποκτήσετε ένα ισχύον εγκριτικό ναού. 
Το εγκριτικό ναού είναι ένα σύμβολο της πίστης 
και της αποφασιστικότητάς μας να υπηρετούμε 
τον Κύριο. Είναι ένα σύμβολο της αγάπης μας για 
τον Κύριο, διότι, όπως δίδαξε ο Ιησούς: «Εκείνος που 

Μ ή ν υ Μ α  τ ή ς  Π ρ ώ τ ή ς  Π ρ ο ε δ ρ ί α ς ,  α υ γ ο υ ς τ ο ς  2 0 1 0

Από τον Πρόεδρο 
Ντίτερ Ούχτντορφ

Δεύτερο Σύμβουλο στην 
Πρώτη Προεδρία



2

έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με 
αγαπάει‧ κι εκείνος που με αγαπάει, θα αγαπηθεί από 
τον Πατέρα μου· κι εγώ θα τον αγαπήσω, και θα του 
φανερώσω τον εαυτό μου» (Κατά Ιωάννην 14:21).

Καθώς το τοπίο του κόσμου εξακολουθεί να 
εξωραΐζεται με αυτά τα ιερά κτήρια, τα αφιερωμένα 
στον Κύριο, προσεύχομαι ώστε να κάνουμε αυτό που 
μας αναλογεί στο να φέρουμε τους ουρανούς πιο κοντά 
στη γη, με το να είμαστε άξιοι να φέρουμε ένα εγκριτικό 
ναού και να το χρησιμοποιούμε. Πράττοντας αυτό, η 
χρηστότητα θα αυξηθεί ασφαλώς, όχι μόνο στη ζωή 
και το σπιτικό μας, αλλά και στις κοινότητές μας και 
σε όλο τον κόσμο.

ΣημείωΣη
 1. George Q. Cannon, in “The Logan Temple,” Millennial Star,  

Νοέμβρ. 1877, 743.

ΔιΔΑσκΑλιΑ ΑΠΟ ΑυτΟ τΟ μήΝυμΑ

οι περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα 
και θυμούνται για περισσότερο καιρό, όταν τους 

παρουσιάζετε ιδέες χρησιμοποιώντας οπτικά βοηθήματα, 
παρά όταν απλώς τους μιλάτε (βλέπε Teaching, No 
Greater Call (Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση) [1999], 
182). ςτη διάρκεια του μαθήματος, σκεφθείτε να δείξετε 
την απεικόνιση ενός ναού. αφού διαβάσετε το άρθρο, 
συζητήστε γιατί ο ναός είναι σημαντικός για τον Πρόεδρο 
ούχτντορφ. Ζητήστε από μικρά παιδιά στην οικογένεια να 
σχεδιάσουν μια απεικόνιση της οικογένειάς τους στο ναό.

Tο Τeaching, No Greater Call (Διδασκαλία, η μεγαλύτερη 
κλήση) δηλώνει: «ενθαρρύνετε εκείνους που διδάσκετε να 
θέσουν έναν ή περισσότερους στόχους που μπορούν να 
τους βοηθήσουν να ζήσουν την αρχή που έχετε διδάξει» 
(159). ςκεφθείτε να διαβάσετε το μήνυμα του Προέδρου 
ούχτντορφ με την οικογένεια και να ζητήσετε από μέλη 
της οικογένειας να σημειώσουν έναν προσωπικό στόχο 
που θα τα βοηθήσει να παραμείνουν άξια να κατέχουν και 
να χρησιμοποιούν ένα εγκριτικό ναού.

ΝέΟι
μια θεώρηση από ένα υψηλότερο 
επίπεδο
Από τον μάιντυ Ρέι Χολμς

ώς νέος είχα πολλές ευκαιρίες να τελέσω βαπτίσεις 
για τους νεκρούς στο ναό του ςαν ντιέγκο της 

Καλιφόρνια. Μολονότι είχα πάντοτε μια καλή εμπειρία, 
θυμάμαι ξεχωριστά ένα από τα ταξίδια εκεί.

Ήμουν 16 ετών και η μικρή αδελφή μου είχε 
μόλις κλείσει τα 12 και πραγματοποιούσε το πρώτο 
ταξίδι της για να τελέσει βαπτίσεις για τους νεκρούς. 
δεδομένου ότι ήταν η πρώτη της φορά, αποφασίσαμε 
να περπατήσουμε γύρω-γύρω από το εξωτερικό του 
ναού, αφού τελειώσαμε.

ή περιοχή γύρω από το ναό είχε μερικά σημεία με θέα 
στη μία πλευρά, κι έτσι κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί. 
επειδή ο ναός του ςαν ντιέγκο βρίσκεται δίπλα σε μια 
πολύβουη λεωφόρο, όταν στέκεσαι σε ένα σημείο με 
θέα, ουσιαστικά κοιτάς το δρόμο.

ςτέκοντας στο ψηλότερο επίπεδο του περίβολου 
του ναού εκείνη την ημέρα, είχα μια νέα προοπτική της 
ζωής. Κοιτούσα κάτω τον κόσμο με τα αυτοκίνητα που 
περνούσαν γρήγορα, τα γεμάτα κόσμο εμπορικά κέντρα 
και τις οδικές πινακίδες, καλυμμένες με γκράφιτι.

τότε πέρασε από το νου μου η σκέψη: «δε θέλεις 
να είσαι μέρος αυτού του πράγματος. δεν είναι αυτό η 
ζωή». διδασκόμουν πάντα ότι ο σκοπός της ζωής είναι 
να επιστρέψουμε για να ζήσουμε με τον επουράνιο 
Πατέρα μας και να γίνουμε όπως εκείνος. Ήξερα ότι δε 
χρειαζόμουν τα πράγματα του κόσμου για να επιτευχθεί 
αυτός ο σκοπός.

γύρισα το κεφάλι και κοίταξα τον όμορφο ναό και 
ήμουν ευγνώμων για τη γνώση του ευαγγελίου και 
την προοπτική που μου έδωσε. Ήξερα ότι στο μέσον 
του χαώδους και αναξιόπιστου κόσμου, είχα βρει ένα 
υψηλότερο επίπεδο να σταθώ.

εκείνη την ημέρα στο ναό, υποσχέθηκα στον επουράνιο 
Πατέρα μου ότι θα στεκόμουν πάντα στο πλευρό του και 
όχι στο πλευρό του κόσμου. Ό,τι κι αν μας επιρρίπτει ο 
κόσμος, μπορούμε να το υπερνικήσουμε τηρώντας τις 
διαθήκες που έχουμε συνάψει και στέκοντας σε άγιους 
τόπους (βλέπε δ&δ 87:8).

ΠΑιΔιΑ
κάνοντας τον κόσμο ωραιότερο

ο Πρόεδρος ούχτντορφ είπε πως όταν οικοδομείται 
ένας ναός, αυξάνει τη δύναμη του Θεού επάνω 

στη γη και κάνει τον κόσμο ένα ωραιότερο μέρος. 
Χρωματίστε την απεικόνιση πιο κάτω. οι ακόλουθες 
είναι μερικές από τις όμορφες ευλογίες που δίνει ο 
ναός στους ανθρώπους. Καθώς ζείτε άξια για να πάτε 
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μια ημέρα στο ναό, μπορεί να γίνει δική σας η καθεμία 
από αυτές τις ευλογίες!

Ένας τόπος αγάπης και ομορφιάς
το βάπτισμα για ανθρώπους που δεν βαπτίστηκαν 

όσο ζούσαν

Ένας γάμος που μπορεί να διαρκέσει παντοτινά
Παιδιά που επισφραγίζονται στους γονείς για πάντα
Ένας τόπος για να μάθουμε σχετικά με τον 

επουράνιο Πατέρα και τον ίησού Χριστό
Μια άξια, υπάκουη ζωή
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να αυξήσουμε την πίστη και  
την προσωπική χρηστότητα
Μελετήστε αυτό το υλικό και συζητήστε το, όπως κρίνετε καλύτερα, με τις αδελφές που επισκέπτεστε. 
Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε τις αδελφές σας και να κάνετε  
την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό μέρος της ζωής σας.

Από τις γραφές: Ησαΐας 2:2–3, 
Δ&Δ 109:22–23, 110:8–10

Η ευθύνη μας να είμαστε άξιες 
για τη λατρεία του ναού

 «οι διαθήκες που συνάπτουμε 
με τις αντίστοιχες διατάξεις 

που λαμβάνουμε στο ναό, 
γίνονται τα διαπιστευτήριά 
μας για είσοδο στην παρουσία 
του Θεού. Αυτές οι διαθήκες 
μας εξυψώνουν πάνω από τα 
όρια της δικής μας δύναμης 
και προοπτικής. Συνάπτουμε 
διαθήκες για να δείξουμε την 
αφοσίωσή μας στην οικοδόμηση 
του βασιλείου. Γινόμαστε λαός 
της διαθήκης καθώς τιθέμεθα υπό 
διαθήκην προς τον Θεό. Όλες οι 
υπεσχημένες ευλογίες είναι δικές 
μας, μέσω της πίστης μας στις 
διαθήκες αυτές…

»Τι μπορούν να κάνουν οι 
γυναίκες της Εκκλησίας για  
να διεκδικήσουν τις ευλογίες  
του ναού;

»Μέσω των προφητών Του,  
ο Κύριος προσκαλεί εκείνες  
που δεν έχουν λάβει ακόμα  
τις ευλογίες του ναού, να κάνουν 
ό,τι είναι απαραίτητο ώστε  
να αποκτήσουν τα προσόντα 
για να τις λάβουν. Προσκαλεί 
εκείνες που ήδη έχουν λάβει  
αυτές τις ευλογίες, να επιστρέφουν  
όσο το δυνατόν συχνότερα  
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ώστε να απολαύσουν ξανά την 
εμπειρία, να αυξήσουν το όραμα 
και την κατανόησή τους για το 
αιώνιο σχέδιό Του.

»Ας είμαστε άξιες να έχουμε ένα 
ισχύον εγκριτικό ναού. Ας πάμε 
στο ναό για να επισφραγίσουμε 
παντοτινά τις οικογένειές μας. 
Ας επιστρέφουμε στο ναό το 
συχνότερο δυνατόν, όσο το 
επιτρέπουν οι περιστάσεις μας. 
Ας δώσουμε στους νεκρούς 
συγγενείς μας την ευκαιρία 
να λάβουν τις διατάξεις της 
υπερύψωσης. Ας απολαύσουμε 
την πνευματική δύναμη και την 
αποκάλυψη που λαμβάνουμε 
καθώς παρευρισκόμαστε τακτικά 
στο ναό. Ας είμαστε πιστές και 
ας συνάπτουμε και να τηρούμε 
τις διαθήκες του ναού, για να 
λάβουμε τις πλήρεις ευλογίες της 
Εξιλέωσης». 1

Σίλβια Όλρεντ, πρώτη σύμβουλος στη 
γενική προεδρία της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας.

Από την Ιστορία μας
Ο Πρόεδρος Γκόρντον  

Χίνκλι (1910–2008), δίδαξε 
ότι η Ανακουφιστική Εταιρεία 
αναπτύχθηκε από την επιθυμία  
των αδελφών να λατρεύουν σε 
ναούς:

«Κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του Ναού του 

Κίρτλαντ, οι γυναίκες κλήθηκαν 
να θρυμματίσουν τα πορσελάνινα 
σερβίτσια τους για να αναμιχθούν 
με το σοβά που χρησιμοποιήθηκε 
στους τοίχους του ναού και με τον 
τρόπο αυτό θα εγκώβιζε το φως 
του ήλιου και του φεγγαριού και 
θα αντικαθρέφτιζε αυτό το φως 
για να ωραιοποιήσει την όψη του 
κτηρίου.

»Εκείνα τα χρόνια όπου 
τα χρήματα ήταν λιγοστά 
αλλά η πίστη αφθονούσε, 
οι εργάτες πρόσφεραν από 
τη δύναμη και τις πηγές 
τους για την οικοδόμηση 
του οίκου του Κυρίου. Οι 
γυναίκες τούς εφοδίαζαν με 
φαγητό, το καλύτερο που 
μπορούσαν να ετοιμάσουν. Ο 
Έντουαρντ Τιούλιτζ ανέφερε 
πως όταν οι γυναίκες έραβαν 
τα καταπετάσματα του ναού, 
ο Τζόζεφ Σμιθ, παρατηρώντας 
τις, είπε: ‘Αδελφές, είστε πάντοτε 
παρούσες. Οι αδελφές είναι 
πάντα πρώτες και καλύτερες  
σε όλα τα καλά έργα. Η  
Μαρία ήταν πρώτη κατά  
την ανάσταση‧ και τώρα οι 
αδελφές είναι οι πρώτες που 
εργάζονται στο εσωτερικό  
του ναού’ …

»Ξανά στη Ναβού, όταν 
ήταν υπό κατασκευήν ο ναός, 
συγκεντρώθηκαν κάποιες γυναίκες 

Πίστη • Οικογένεια • Υπηρέτηση
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για να φτιάξουν πουκάμισα για 
τους εργάτες. Κάτω από αυτές 
τις συνθήκες είκοσι από αυτές 
συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 17 
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Τι μπορούμε να κάνουμε;
1. Ποια στήριξη μπορώ 
να προσφέρω, ώστε να 
βοηθήσω τις αδελφές μου να 
προετοιμαστούν για το ναό και 
να παρευρεθούν εκεί;

2. Πώς μπορώ να δώσω το 
παράδειγμα της κληρονομιάς 
των πρώτων αδελφών, οι 
οποίες θυσιάστηκαν για να 
λάβουν ευλογίες του ναού;

3. Πώς μπορώ να διεκδικήσω 
τις ευλογίες του ναού;

Για περισσότερες πληροφορίες, 
πηγαίνετε στο www.reliefsociety 
.lds.org.

Μαρτίου 1842 στο ανώγειο του 
καταστήματος του προφήτη». 2  
Έτσι ξεκίνησε η Ανακουφιστική 
Εταιρεία.

ΣημείωΣείΣ
 1. Σίλβια Όλρεντ «Άγιοι ναοί, ιερές  

διαθήκες», Λιαχόνα, Νοέμβρ. 2008,  
113, 114.

 2. Gordon B. Hinckley, “Ambitious to  
Do Good,” Ensign, Μάρτ. 1992, 2.


