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Ο Κύριος χρειάζεται 
ιεραπόστολους

Τον περασμένο Οκτώβριο στη γενική συνέλευση, 
ζήτησα περισσότερους ιεραπόστολους. Κάθε 
άξιος, ικανός νέος άνδρας πρέπει να προε

τοιμαστεί για να υπηρετήσει μια ιεραποστολή. Αυτή 
η υπηρέτηση είναι ένα καθήκον της ιεροσύνης – μια 
υποχρέωση που αναμένει ο Κύριος από εμάς, οι οποίοι 
έχουμε λάβει τόσα πολλά. Νέοι άνδρες, σας νουθετώ 
να προετοιμαστείτε να υπηρετήσετε ως ιεραπόστολοι. 
Κρατήστε τον εαυτό σας καθαρό, αγνό και άξιο να 
αντιπροσωπεύσει τον Κύριο. Διατηρήστε την υγεία και 
τη δύναμή σας. Να μελετάμε τις γραφές. Όπου είναι 
δυνατόν, να συμμετέχετε σε σεμινάριο και ινστιτούτο. 
Εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο του ιεραποστόλου Να 
κηρύττετε το ευαγγέλιό μου.

Αδελφές, μολονότι δεν έχετε την ίδια ευθύνη της 
ιεροσύνης όπως οι νέοι άνδρες να υπηρετήσετε ως 
πλήρους απασχόλησης ιεραπόστολοι, η συνεισφορά 
σας ως ιεραπόστολοι είναι εξίσου πολύτιμη και καλω
σορίζουμε την υπηρέτησή σας.

Προς τους ώριμους στην ηλικία αδελφούς και 
αδελφές της Εκκλησίας, θυμίζω ότι ο Κύριος χρειάζε
ται πολλούς, πολλούς περισσότερους από εσάς για 
να υπηρετήσετε ως πλήρους απασχόλησης ιεραπό
στολοι. Εάν δεν είστε ακόμα στην περίοδο εκείνη της 
ζωής ώστε να υπηρετήσετε ιεραποστολή ζεύγους, σας 

παροτρύνω να προετοιμαστείτε τώρα για την ημέρα 
όπου, όπως θα το επιτρέψουν οι περιστάσεις σας, θα 
μπορέσετε να το πράξετε εσείς και ο/η σύζυγός σας. 
Είναι λιγοστές οι φορές στη ζωή σας όπου θα απολαύ
σετε το γλυκό πνεύμα και την ικανοποίηση που έρχε
ται προσφέρονται πλήρους απασχόληση υπηρέτηση 
μαζί στο έργο του Διδασκάλου.

Μερικοί από εσάς, μπορεί να είστε ντροπαλοί  
από τη φύση σας ή μπορεί να θεωρείτε τον εαυτό 
σας ανεπαρκή να ανταποκριθεί καταφατικά στην 
κλήση για υπηρέτηση. Να θυμάστε ότι αυτό είναι το 
έργο του Κυρίου και όταν πράττουμε την παραγγελία 
του Κυρίου, δικαιούμαστε τη βοήθεια του Κυρίου. Να 
θυμάστε ότι ο Κύριος θα μας καταστήσει ικανούς, για 
να φέρουμε τις ευθύνες που θα μας δώσει.

Άλλοι, μολονότι άξιοι να υπηρετήσουν, ίσως νιώθουν 
ότι έχουν σημαντικότερες προτεραιότητες. Θυμάμαι 
καλά την υπόσχεση του Κυρίου: «Επειδή, αυτούς που με 
δοξάζουν θα τους δοξάσω» (Σαμουήλ Α΄ 2:30). Κανένας 
μας δε θα δοξάσει περισσότερο τον Επουράνιο Πατέρα 
μας και τον Σωτήρα μας, από το να υπηρετήσει ως 
αφοσιωμένος, ευσπλαχνικός ιεραπόστολος.

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας υπηρέτησης ήταν η 
ιεραποστολική εμπειρία του Τζούλιους και της Ντόροθι  
Φούσεκ, οι οποίοι κλήθηκαν να υπηρετήσουν μία 
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Από τον Πρόεδρο  
Τόμας Μόνσον
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ιεραποστολή στην Πολωνία. Ο αδελφός Φούσεκ είχε 
γεννηθεί στην Πολωνία. Μιλούσε τη γλώσσα. Αγαπούσε 
τους ανθρώπους. Η αδελφή Φούσεκ είχε γεννηθεί στην 
Αγγλία και ήξερε λίγα για την Πολωνία και τίποτα για 
το λαό της. Έχοντας εμπιστοσύνη στον Κύριο, άρχισαν 
την επιτέλεση της ανάθεσής τους. Το έργο ήταν μονα
χικό, το καθήκον τους τεράστιο. Εκείνο τον καιρό δεν 
είχε εδραιωθεί ιεραποστολή στην Πολωνία. Η ανάθεση 
που είχε δοθεί στους Φούσεκ ήταν να προετοιμάσουν το 
δρόμο, ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί μια ιεραποστολή.

Ήρθαν σε απόγνωση ο πρεσβύτερος και η αδελφή 
Φούσεκ, εξαιτίας του μεγέθους της ανάθεσής τους; 
Ούτε για μια στιγμή. Ήξεραν ότι η κλήση τους ήταν 
από τον Θεό. Προσεύχονταν για την ουράνια βοήθεια 
Του, και αφιερώθηκαν ολόψυχα στο έργο τους.

Εγκαίρως, ο Πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον της  
Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων, ο Πρεσβύτερος 
Χανς Ρίνγκερ, τότε των Εβδομήκοντα και εγώ, συ
νοδευόμενοι από τον Πρεσβύτερο Φούσεκ, συνα
ντηθήκαμε με τον υπουργό Θρησκευμάτων, Άνταμ 
Γουοπάτκα, της πολωνικής κυβέρνησης. Τον ακού
σαμε να λέει: «Η εκκλησία σας είναι ευπρόσδεκτη 
εδώ. Μπορείτε να οικοδομήσετε τα κτήριά σας, μπο
ρείτε να αποστείλετε τους ιεραποστόλους σας. Αυτός 
ο άνδρας», δείχνοντας τον Τζούλιους Φούσεκ, «έχει 
υπηρετήσει την εκκλησία σας καλά. Μπορείτε να είστε 
ευγνώμονες για το παράδειγμα και το έργο του».

Όπως οι Φούσεκ, ας κάνουμε αυτό που πρέπει 
στο έργο του Κυρίου. Τότε θα μπορούμε μαζί με τον 
Τζούλιους και την Ντόροθι Φούσεκ να επαναλάβουμε 
τον Ψαλμό:

«Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος 
δημιούργησε τον ουρανό και τη γη.

»… ούτε θα νυστάξει αυτός που σε φυλάττει.
Ναι, δεν θα νυστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί αυτός 

που φυλάττει τον Ισραήλ» (Ψαλμοί 121:2–4).

ΔιΔΑσκΑλιΑ ΑΠό ΑυΤό Τό ΜήνυΜΑ

Tο Teaching, No Greater Call (διδασκαλία, η μεγα
λύτερη κλήση) δηλώνει: «Μιλήστε για μια προσωπική 
εμπειρία, όπου ζώντας μια αρχή του ευαγγελίου, ευλό
γησε τη ζωή σας. Ζητήστε από εκείνους που διδάσκετε 
να μιλήσουν σύντομα για τις εμπειρίες τους» ([1999], 
159). διαβάστε αυτό το μήνυμα και κατόπιν ρωτήστε  

τα μέλη της οικογένειας ποιοι κατά τον Πρόεδρο 
Μόνσον θα πρέπει να υπηρετήσουν μια ιεραποστολή. 
Μιλήστε για προσωπικές εμπειρίες τις οποίες είχατε 
εσείς ή άλλοι υπηρετώντας ως πλήρους απασχόλησης 
ιεραπόστολοι. Ή μιλήστε για τα σχέδιά σας να υπηρε
τήσετε ως ιεραπόστολοι στο μέλλον. Ζητήστε από τα 
μέλη της οικογένειας να μιλήσουν για τα σχέδιά σας 
και τις θετικές εμπειρίες.

νέόι
Το ποδήλατο για το μέλλον
Από τους Πίτερ Ίβανς και Ρίτσαρντ Ρόμνυ

Πολλοί νέοι άνδρες προετοιμάζονται οικονομικώς 
για να υπηρετήσουν μια ιεραποστολή. ςτην α

φρική, ένα τμήμα αυτής της προετοιμασίας καλύπτει τα 
χρήματα μόνο για ένα διαβατήριο. ο ςέντρικ τσιαμπίνε 
συγκέντρωσε όσα χρειαζόταν με έναν τολμηρό τρόπο: 
πουλώντας μπανάνες φορτωμένες στο πίσω μέρος του 
ποδηλάτου του.

ο ςέντρικ ζει στο Λουπούτα, στη Λαϊκή δημοκρατία 
του Κογκό. είναι ένας από τους 45 νέους άνδρες στην 
περιφέρεια Λουπούτα, ο οποίος εργάζεται για να εξοι
κονομήσει χρήματα για ένα διαβατήριο, ώστε να πάει 
σε ιεραποστολή. ςτη Λαϊκή δημοκρατία του Κογκό, ένα 
διαβατήριο κοστίζει 250 δολάρια, τα δύο τρίτα περίπου 
του κόστους οικοδόμησης μια κατοικίας.

Όμως ο ςέντρικ δεν αποθαρρύνθηκε. εξοικονόμησε τα 
χρήματα για την ιεραποστολή του οδηγώντας το ποδή
λατο 15–30 χιλιόμετρα (9–19 μίλια) από το Λουπούτα σε 
μικρά χωριά, όπου αγόραζε μπανάνες και κατόπιν διέ
σχιζε την καυτή αφρικανική σαβάνα με το ποδήλατο βαριά 
φορτωμένο φρούτα για να τα πουλήσει στην πόλη. Κάθε 
εβδομάδα ταξίδευε περίπου 180 χιλιόμετρα (112 μίλια) 
στους σκονισμένους δρόμους και μόνο μια φορά που δεν 
ήταν ισορροπημένο το φορτίο, ανατράπηκε το ποδήλατο.

Με τις προσπάθειές του αυτές, ο ςέντρικ κέρδιζε 
περίπου 1,25 δολάρια την εβδομάδα ή 65 δολάρια το 
χρόνο. Χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να εξοικονομή
σει αρκετά χρήματα ώστε να αγοράσει το διαβατήριό 
του, όμως τώρα ξέρει ότι το μέλλον του θα περιλαμβά
νει μια πλήρους απασχόλησης ιεραποστολή, διότι είναι 
οικονομικώς έτοιμος να ανταποκριθεί στην κλήση για 
υπηρέτηση.
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ΠΑιΔιΑ
Θα προετοιμαστώ ενόσω  
είμαι νέος

Για να βοηθήσετε τα παιδιά να θυμούνται την πρό
σκληση του Προέδρου Μόνσον να προετοιμαστούν 

για να υπηρετήσουν μια ιεραποστολή, σκεφθείτε να κά
νετε ένα πιστοποιητικό με το κείμενο παρακάτω, ώστε 
να υπογράψουν τα παιδιά σας και να το κρατήσουν ως 
υπενθύμιση, ίσως στον τοίχο του σπιτιού τους ή στο 
ημερολόγιό τους.

ΘΑ ΠΡόέΤόιΜΑσΤώ
ο Πρόεδρος τόμας Μόνσον με κάλεσε να προετοι

μαστώ για να υπηρετήσω μια ιεραποστολή. Θα:

•	 Κρατώ	τον	εαυτό	μου	καθαρό	και	αγνό	και	άξιο	
να αντιπροσωπεύω τον Κύριο.

•	 Διατηρώ	την	υγεία	και	τη	δύναμή	μου.
•	 Προσεύχομαι	και	θα	μελετώ	τις	γραφές.

Προετοιμαστώ να υπηρετήσω μια ιεραποστολή.

(υπογραφή)
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ή Ιλάιζα Σνόου, θυμήθηκε τη 
διδασκαλία του Προφήτη  

Τζόζεφ Σμιθ ότι «μολονότι το όνομα 
[Ανακουφιστική Εταιρεία] έχει σύγ
χρονη ημερομηνία, ο θεσμός έχει 
αρχαία προέλευση». 1

Ο Επουράνιος Πατέρας και ο 
Υιός Του, Ιησούς Χριστός, επισκέ
φθηκαν τον Τζόζεφ Σμιθ και μέσω 
αυτού αποκατέστησαν την πληρό
τητα του ευαγγελίου στη γη. Η Ανα
κουφιστική Εταιρεία αποτελούσε 
τμήμα εκείνης της αποκατάστα
σης. Η οργάνωση της Εκκλησίας 
δεν ήταν ολοκληρωμένη μέχρι που 
οργανώθηκαν οι αδελφές. 2

Κατά τους επόμενους μήνες, 
κάθε Μήνυμα επισκεπτριών διδα
σκαλισσών θα μας δίνει την ευκαι
ρία να μαθαίνουμε περισσότερα 
για την ιστορία της Ανακουφιστι
κής Εταιρείας και το ρόλο της στο 
αποκατεστημένο ευαγγέλιο. Για 
πολλούς λόγους, η κατανόηση της 
ιστορίας μας δεν είναι μόνο σημα
ντική αλλά και απαραίτητη. 

Πρώτον, η κατανόηση της ιστο
ρίας μας, μας εμπνέει να είμαστε οι 
γυναίκες του Θεού που πρέπει να εί
μαστε. Ακολουθώντας τα παραδείγ
ματα των ευγενών γυναικών Αγίων 
των Τελευταίων Ημερών, μπορούμε 
να μάθουμε από το παρελθόν πώς 
να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. 3

Δεύτερον, η ιστορία μας, διδά
σκει ότι οι ίδιες αρχές που υπήρ
χαν στην πρωταρχική Εκκλησία 

ή ιστορία και η κληρονομιά της 
ανακουφιστικής εταιρείας
Μελετήστε αυτό το υλικό και, όπως κρίνετε κατάλληλο, συζητήστε το με τις αδελφές που 
επισκέπτεστε. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε τις 
αδελφές σας και να κάνετε την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό τμήμα της ζωής σας.
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αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές 
μας σήμερα. Αυτή η γνώση και οι 
σκοποί μας – να αυξήσουμε την 
πίστη και την προσωπική χρηστό
τητα, να ενδυναμώσουμε οικογένειες 
και σπιτικά και να βοηθήσουμε τους 
έχοντες ανάγκη – να τραβήξουν μία 
γραμμή που να συνδέει το παρελθόν 
μας και το μέλλον μας.

Τρίτον, καθώς αξιολογούμε την 
ιστορία μας, μπορούμε να συμμε
τέχουμε καλύτερα στην πνευματική 
κληρονομιά μας. Ο Πρόεδρος 
Χένρυ Άιρινγκ, Πρώτος Σύμβουλος 
στην Πρώτη Προεδρία, είπε: «Περ
νάτε στους άλλους την κληρονομιά 
καθώς τους βοηθάτε να λάβουν το 
χάρισμα της χριστιανικής αγάπης… 
Η ιστορία της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας καταγράφεται με λόγια 
και αριθμούς, όμως η κληρονομιά 
περνά από καρδιά σε καρδιά». 4

Τέλος, η κατανόηση της ιστορίας 
μας, βοηθά να γίνουμε αποτελε
σματικό τμήμα του μέλλοντος της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας. Ο Πρόε
δρος Σπένσερ Κίμπαλ (1895–1985), 
εξήγησε: «Ξέρουμε ότι οι γυναίκες που 
τρέφουν βαθιά εκτίμηση για το πα
ρελθόν, θα ασχοληθούν για τη δια
μόρφωση ενός ενάρετου μέλλοντος». 5

Τζούλυ Μπεκ, γενική πρόεδρος 
Ανακουφιστικής Εταιρείας.

Από τις γραφές
Εσθήρ 9:28–29, Προς Ρωμαίους 

16:1–2, Άλμα 37:8, Μορόνι 7:45–47

Από την Ιστορία μας
«Η Ανακουφιστική Εταιρεία είναι 

η οργάνωση του Κυρίου για τις γυ
ναίκες». 6 Κατά την αξιότητά του ως 
Προφήτης, ο Τζόζεφ Σμιθ οργάνωσε 
την Ανακουφιστική Εταιρεία στις 17 
Μαρτίου 1842. Η μικρή, από διαφο
ρετικά άτομα αποτελούμενη ομάδα 
σε εκείνη την πρώτη συγκέντρωση, 
ήταν αφοσιωμένες γυναίκες, όμοιες 
με τις σημερινές αδελφές της Ανα
κουφιστικής Εταιρείας. «Οι νεότερες 
ήταν τρεις έφηβες και η μεγαλύτερη, 
μια γυναίκα πενήντα ετών. Έντεκα 
από τις γυναίκες ήταν παντρεμένες, 
δύο ήταν χήρες, έξι ήταν ανύπα
ντρες και η έγγαμη κατάσταση της 
μίας, είναι άγνωστη. Η μόρφωση και 
οι περιστάσεις τους ποικίλαν ιδιαί
τερα πολύ, καθώς και οι οικονομικές 
συνθήκες ζωής τους. Η ποικιλότητα 
των συνθηκών τους μεγεθυνόταν 
κατά πολύ καθώς εξακολουθούσε 
να αυξάνει ο αριθμός των μελών 
της οργάνωσης, όμως ήταν και θα 
εξακολουθήσουν να είναι ένα». 7
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Τι μπορώ να κάνω;
1. τι μπορώ να κάνω για να 
βοηθήσω τις αδελφές που επι
σκέπτομαι να λάβουν το δώρο 
της χριστιανικής αγάπης;

2. τι μπορώ να αρχίσω να κάνω 
αυτό το μήνα ώστε να βοηθήσω 
στη διαμόρφωση ενός χρηστού 
μέλλοντος για εμένα; Για την 
οικογένειά μου; Για τους άλλους;

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


