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Γιατί χρειαζόμαστε 
Προφήτες;

Επειδή ο Επουράνιος Πατέρας αγαπά τα τέκνα 
Του, δεν τα έχει αφήσει να βαδίζουν μέσα σε 
αυτήν τη θνητή ζωή χωρίς οδηγίες και καθο-

δήγηση. Οι διδασκαλίες του Επουράνιου Πατέρα δεν 
είναι οι συνήθεις, προβλέψιμες, κοινής κατηγορίας τις 
οποίες μπορείτε να διαλέξετε στο χαρτόδετο βιβλίο 
στο τοπικό βιβλιοπωλείο. Είναι η σοφία ενός παντοδύ-
ναμου, πάνσοφου σελέστιου Όντος, το οποίο αγαπά 
τα τέκνα Του.  Περικυκλωμένο από τα λόγια Του είναι 
το καλύτερο μυστικό—το κλειδί της ευτυχίας σε αυτή 
τη ζωή και στον κόσμο που θα έλθει.

Ο Επουράνιος πατέρας αποκαλύπτει αυτή τη σοφία 
στα τέκνα Του επάνω στη γη μέσω των δούλων Του των 
προφητών (βλέπε Αμώς 3:7). Από την εποχή του Αδάμ, 
ο Θεός έχει μιλήσει στα τέκνα Του μέσω διορισμέ-
νων προφητών οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την 
αποκάλυψη του θελήματος και των συμβουλών Του σε 
άλλους. Οι προφήτες είναι εμπνευσμένοι διδάσκαλοι 
και είναι πάντα ειδικοί μάρτυρες του Ιησού Χριστού 
(βλέπε Δ&Δ 107:23). Οι προφήτες μιλούν όχι μόνον για 
τους ανθρώπους της εποχής τους, αλλά μιλούν επίσης 
για τους ανθρώπους όλων των εποχών. Τα λόγια τους 
αντηχούν μέσω των αιώνων ως μία μαρτυρία του θελή-
ματος του Θεού στα τέκνα Του. 

Σήμερα δεν είναι διαφορετικά από τις περασμένες 
εποχές. Ο Κύριος δεν αγαπά τους ανθρώπους των 
ημερών μας λιγότερο από άλλες εποχές. Ένα από τα 
ένδοξα μηνύματα της αποκατάστασης της Εκκλησίας 
του Ιησού Χριστού είναι ότι ο Θεός συνεχίζει να μιλά 
στα τέκνα Του! Δεν είναι κρυμμένος στους ουρανούς, 
αλλά μιλά σήμερα, όπως έκανε κατά την αρχαία 
εποχή.

Πολλά από αυτά που ο Κύριος αποκαλύπτει στους 
προφήτες Του έχουν σκοπό να εμποδίσουν τη θλίψη 
για εμάς ως άτομα και ως κοινωνίες. Όταν ο Κύριος 
μιλά, το κάνει ώστε να διδάξει, να εμπνεύσει, να 
εξευγενίσει και να προειδοποιήσει τα τέκνα Του. Όταν 
άτομα και κοινωνίες αγνοούν τις οδηγίες του Επου-
ράνιου Πατέρα, το κάνουν με κίνδυνο δοκιμασιών, 
βασάνων και κόπων.

Ο Θεός αγαπά όλα τα τέκνα Του. Για αυτό κάνει 
έκκληση τόσο ειλικρινώς σε εμάς μέσω των προ-
φητών Του. Ακριβώς όπως εμείς επιθυμούμε αυτό 
που είναι καλύτερο για τους αγαπημένους μας, ο 
Επουράνιος Πατέρας επιθυμεί αυτό που είναι καλύ-
τερο για εμάς. Για αυτό οι οδηγίες Του είναι τόσο 
αποφασιστικές και μερικές φορές τόσο επείγουσες. 
Για αυτό δεν μας έχει εγκαταλείψει σήμερα, αλλά 
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συνεχίζει να αποκαλύπτει το θέλημά Του σε μας 
μέσω των προφητών Του. Η μοίρα μας και η μοίρα 
του κόσμου μας βασίζεται στην ακρόαση και την 
προσοχή του αποκεκαλυμμένου λόγων του Θεού 
προς τα τέκνα Του. 

Οι ανεκτίμητες οδηγίες του Θεού προς την αν-
θρωπότητα βρίσκονται στη Βίβλο, στο Βιβλίο του 
Μόρμον, στο Διδαχή και Διαθήκες και στο Πολύτιμο 
Μαργαριτάρι. Επιπλέον, ο Κύριος μάς μιλά μέσω των 
δούλων Του, όπως θα το κάνει πάλι στην προσεχή 
γενική συνέλευση.

Σε αυτούς οι οποίοι αναρωτιούνται εάν κάτι τέτοιο 
είναι δυνατόν—οι οποίοι θα μπορούσαν να ρωτή-
σουν: «Είναι δυνατόν ο Θεός να μιλά σε εμάς σή-
μερα;»—με όλη την καρδιά μου σας καλώ να «έλθετε 
και να δείτε» (Κατά Ιωάννην 1:46). Διαβάστε τον 
λόγο του Θεού όπως βρίσκεται στις γραφές. Προσέ-
ξτε τη γενική συνέλευση με πρόθυμα ώτα, ώστε να 
ακούσετε τη φωνή του Θεού μέσω των προφητών Του 
των τελευταίων ημερών.  Ελάτε, ακούστε και δείτε με 
την καρδιά σας! Και αν το ζητήσετε «με καρδιά ει-
λικρινή, με πρόθεση πραγματική, έχοντας πίστη στο 
Χριστό, [ο Θεός] θα σας φανερώσει ότι αυτά είναι 
αλήθεια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος» (Μορόνι 
10:4). Διαμέσου αυτής της δυνάμεως, γνωρίζω ότι ο 
Ιησούς Χριστός ζει και ηγείται της Εκκλησίας του 
μέσω ενός ζώντος προφήτου, δηλαδή του Προέδρου 
Τόμας Μόνσον.

Αδελφοί και αδελφές, ο Θεός όντως μας μιλά σή-
μερα. Και επιθυμεί όλα τα τέκνα Του να ακούν και 
να προσέχουν τη φωνή Του. Καθώς το κάνουμε αυτό, 
ο Κύριος θα μας ευλογεί και θα μας υποστηρίζει σε 
μεγάλο βαθμό, τόσο σε αυτή τη ζωή όσο και στους 
κόσμους του μέλλοντος.

ΝΈΟΙ

Οδηγούμαστε από έναν ζώντα 
προφήτη
Από την Κρίστι Ρίπα 

Όταν ήμουν 16 ετών, είχα την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσω τη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως 

για πρώτη φορά. Ή οικογένειά μου ζούσε στο δυτικό 
Όρεγκον των Ή.Π.Α. και ταξίδεψε οδικώς για να παρακο-
λουθήσει τη συνέλευση και να αφήσει τον μεγαλύτερο 
αδελφό μου στο ιεραποστολικό εκπαιδευτικό κέντρο.

Πήγα στη συνέλευση με την επιθυμία να διδαχθώ 
από το Άγιο Πνεύμα. Ώς αποτέλεσμα, είχα μια φανέ-
ρωση από το Πνεύμα, την οποία πιθανώς δεν θα την 
ελάμβανα, εάν δεν είχα προετοιμαστεί. 

Κατά τη διάρκεια μίας συνεδριάσεως, όλοι σηκώ-
θηκαν και τραγούδησαν τον ύμνο του εκκλησιάσμα-
τος: «Οδήγησέ μας, Εσύ, Μεγάλε Ίεχωβά». Καθώς 
τραγουδούσαμε, είχα την έντονη αίσθηση να κοιτάξω 
γύρω στο Κέντρο Συνελεύσεων. Το έκανα και εντυπω-
σιάστηκα από τη δύναμη της ενότητας των χιλιάδων 
ανθρώπων εκεί, καθώς όλοι υψώναμε τις φωνές μας 
υμνώντας τον Θεό.    

Τότε είχα μία εμπειρία όπου ένιωσα σαν τον Νεφί, 
όταν είδε το όραμα του δένδρου της ζωής, επειδή 
το Πνεύμα μου είπε: «Ίδές» (βλέπε Νεφί Α΄ 11–14). 
Έστρεψα το βλέμμα μου προς τον Πρόεδρο Τόμας Μόν-
σον και αισθάνθηκα ότι η ενότητα της Εκκλησίας 
υπήρχε, επειδή οδηγούμαστε από έναν ζώντα προφήτη. 
Μέσω της μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος, γνωρίζω 
ότι ο Πρόεδρος Μόνσον είναι ο αληθινός προφήτης 
των ημερών μας και γνωρίζω ότι ο Ίησούς Χριστός 
ηγείται αυτής της Εκκλησίας μέσω αυτού. 
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Είμαστε θυγατέρες του Πατέρα 
μας στους Ουρανούς. Μας 

γνωρίζει, μας αγαπά και έχει ένα 
σχέδιο για εμάς. Μέρος του σχεδίου 
περιλαμβάνει τον ερχομό στη γη, 
για να μάθουμε να επιλέγουμε το 
καλό από το κακό. Όταν επιλέ-
γουμε να τηρούμε τις εντολές του 
Θεού, Τον τιμούμε και αναγνωρί-
ζουμε την ταυτότητά μας ως θυγα-
τέρων του Θεού. Η Ανακουφιστική 
Εταιρεία μάς βοηθά να θυμόμαστε 
αυτήν τη θεϊκή κληρονομιά.

Η Ανακουφιστική Εταιρεία και 
η ιστορία της μας ενδυναμώνει και 
μας υποστηρίζει. Η Τζούλυ Μπεκ, 
γενική πρόεδρος της Ανακουφι-
στική Εταιρεία είπε: «Ως θυγατέρες 
του Θεού, προετοιμάζεστε για αιώ-
νιους διορισμούς και καθεμία από 
εσάς έχει μία γυναικεία ταυτότητα, 
φύση και ευθύνη. Η επιτυχία της 
οικογένειας, των κοινοτήτων, αυτής 
της Εκκλησίας και το πολύτιμο 
σχέδιο της σωτηρίας εξαρτώνται 
από την πίστη σας. … [Ο Επουρά-
νιος Πατέρας μας] προόριζε την 
Ανακουφιστική Εταιρεία να βοη-
θήσει στην οικοδόμηση του λαού 
Του και την προετοιμασία του για 
τις ευλογίες του ναού. Ίδρυσε [την 
Ανακουφιστική Εταιρεία] για να 
ευθυγραμμίσει τις θυγατέρες Του 
και να εξασφαλίσει τη βοήθειά 
τους στην οικοδόμηση της βασι-
λείας Του και την ενδυνάμωση των 
σπιτικών της Σιών».1
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Θυγατέρες στο βασίλειό μου
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 μέρος της ζωής σας.

Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς 
μάς έχει δώσει συγκεκριμένο έργο 
για να βοηθήσουμε στην οικοδό-
μηση της βασιλείας Του. Μας έχει 
ευλογήσει επίσης με τα πνευματικά 
χαρίσματα που χρειαζόμαστε για 
να επιτελέσουμε αυτό το συγκεκρι-
μένο έργο. Μέσω της Ανακουφιστι-
κής Εταιρείας έχουμε ευκαιρίες να 
χρησιμοποιήσουμε τα χαρίσματά 
μας για να ενδυναμώσουμε την οι-
κογένειά μας, να βοηθήσουμε τους 
έχοντας ανάγκη και να μάθουμε 
να ζούμε ως μαθήτριες του Ιησού 
Χριστού. 

Πρόεδρος Ντίτερ Ούχτντορφ, 
Δεύτερος Σύμβουλος στην Πρώτη 
Προεδρία, είπε για την ιδιότητα 
του μαθητού: «Βαδίζοντας υπομο-
νετικά στο μονοπάτι της ιδιότητος 
του μαθητού, επιδεικνύουμε στον 
εαυτό μας το επίπεδο της πίστεώς 
μας και της προθυμίας μας να 
αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού 
παρά το δικό μας».2 

Ας θυμόμαστε ότι είμαστε 
θυγατέρες του Θεού και ας αγω-
νιζόμαστε να ζούμε ως μαθήτριές 
Του. Καθώς το κάνουμε αυτό, θα 
βοηθούμε στην οικοδόμηση της βα-
σιλείας του Θεού επάνω στη γη και 
θα γίνουμε άξιες να επιστρέψουμε 
στην παρουσία Του.

Από την Ιστορία μας
Στις 28 Απριλίου 1842, ο Προφή-

της Τζόζεφ Σμιθ είπε στις αδελφές 

στην Ανακουφιστική Εταιρεία: 
«Έχετε τεθεί τώρα σε μία κατά-
σταση στην οποία μπορείτε να  
ενεργείτε σύμφωνα με τα συναισθή-
ματα τα οποία έχει εμφυτεύσει  
ο Θεός σε [εσάς]. … Αν ζείτε σύμ-
φωνα με τα προνόμιά σας, οι  
άγγελοι δεν μπορούν να συγκρα-
τηθούν από το να είναι σύντροφοί 
σας».3

Αναγνωρίζοντας τη δύναμη 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας να 
υπηρετεί άλλους και να βοηθά τα 
άτομα να μεγαλώνουν σε πίστη, 
η Ζίνα Γιανγκ, τρίτη γενική πρόε-
δρος της Ανακουφιστικής Εται-
ρείας, υποσχέθηκε στις αδελφές το 
1893: «Αν ψάξετε μέσα στην καρ-
διά σας, θα βρείτε, με τη βοήθεια 
του Πνεύματος του Κυρίου, το πο-
λύτιμο μαργαριτάρι, τη μαρτυρία 
γι’ αυτό το έργο».4
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Τι μπορώ να κάνω;
1. Πώς μπορώ να βοηθήσω τις 
αδελφές μου να φθάσουν τις 
δυνατότητές τους ως θυγατέρες 
του Θεού;

2. Πώς μπορώ να εφαρμόσω 
στη ζωή μου τις συμβουλές και 
τις προειδοποιήσεις που δόθη-
καν στις γυναίκες στο Διδαχή 
και Διαθήκες 25;

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