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Οικογένεια και φίλοι  
για πάντα

Οπουδήποτε και αν ζείτε, έχετε φίλους οι οποίοι 
αναζητούν τη μεγαλύτερη ευτυχία που έχετε 
βρει, με το να ζείτε το αποκατεστημένο Ευαγ

γέλιο του Ιησού Χριστού. Μπορεί να μην κατορθώνουν 
να περιγράψουν αυτή την ευτυχία με λόγια, όμως 
μπορούν να την αναγνωρίσουν, όταν την βλέπουν 
στη ζωή σας. Θα είναι πρόθυμοι να μάθουν την πηγή 
αυτής της ευτυχίας, ειδικά όταν βλέπουν ότι αντιμετω
πίζετε δοκιμασίες ακριβώς όπως και εκείνοι. 

Έχετε αισθανθεί ευτυχία καθώς έχετε τηρήσει τις 
εντολές του Θεού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ή η υπε
σχημένη ευλογία από το να ζούμε σύμφωνα με το 
Ευαγγέλιο (βλέπε Μωσία 2:41). Δεν υπακούετε με πίστη 
στις εντολές του Κυρίου, έτσι ώστε οι άλλοι άνθρωποι 
να σας προσέξουν, αλλά εκείνοι οι οποίοι παρατη
ρούν την ευτυχία σας προετοιμάζονται από τον Κύ
ριο να ακούσουν τα καλά νέα της αποκατάστασης 
του Ευαγγελίου. 

Οι ευλογίες που σας έχουν δοθεί έχουν δημιουργήσει 
υποχρεώσεις και θαυμάσιες ευκαιρίες για εσάς. Ως μα
θητής που έχει συνάψει διαθήκη με τον Ιησού Χριστό, 
υποχρεούστε να δώσετε στους άλλους την ευκαιρία να 
βρουν την επιπλέον ευτυχία, ειδικά στους φίλους και 
στα μέλη της οικογένειάς σας.

Ο Κύριος είδε την ευκαιρία σας και περιέγραψε την 
υποχρέωσή σας με αυτή την εντολή: «Αρμόζει κάθε 

άνθρωπος που έχει προειδοποιηθεί να προειδοποιήσει 
τον πλησίον του» (Δ&Δ 88:81).

Ο Κύριος έκανε αυτή την εντολή πιο εύκολη να 
την υπακούετε μέσω της αλλαγής που συμβαίνει στην 
καρδιά σας καθώς δέχεσθε και ζείτε το Ευαγγέλιο του 
Ιησού Χριστού. Ως αποτέλεσμα, η αγάπη σας για τους 
άλλους μεγαλώνει, όπως και η επιθυμία σας να έχουν 
αυτοί την ίδια ευτυχία που έχετε βιώσει.

Ένα παράδειγμα αυτής της αλλαγής είναι το πώς 
καλωσορίζουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε στο 
ιεραποστολικό έργο του Κυρίου. Οι ιεραπόστολοι πλή
ρους απασχόλησης σύντομα μαθαίνουν ότι μπορούν 
να αναμένουν από έναν αληθινά μεταστραφέντα μία 
θερμή ανταπόκριση, όταν του ζητούν να προτείνει κά
ποιον άλλον για διδασκαλία. Ο μεταστραφείς επιζητεί 
φίλοι και μέλη της οικογένειας να συμμετάσχουν στην 
ευτυχία του.

Είναι μεγάλη φιλοφρόνηση για εσάς, όταν ο ηγέτης 
ιεραποστολής του τομέα σας ή οι ιεραπόστολοι σάς 
ζητήσουν τα ονόματα κάποιων άλλων για να τους 
διδάξουν. Γνωρίζουν ότι οι φίλοι έχουν δει την ευτυχία 
σας και επομένως εκείνοι οι φίλοι έχουν προετοιμα
στεί να ακούσουν και να επιλέξουν να αποδεχθούν 
το Ευαγγέλιο. Και έχουν εμπιστοσύνη ότι εσείς θα 
είστε ο φίλος που χρειάζονται καθώς εισέρχονται στη 
βασιλεία. 
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Από τον  
Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ

Πρώτο Σύμβουλο  
στην Πρώτη Προεδρία
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Δεν χρειάζεται να φοβάσθε ότι θα χάσετε φίλους, 
προσκαλώντας τους ιεραποστόλους να τους συναντή
σουν. Έχω φίλους οι οποίοι απέρριψαν τους ιεραπο
στόλους, όμως με έχουν ευχαριστήσει εδώ και πολλά 
χρόνια που τους προσέφερα κάτι που γνώριζαν ότι 
ήταν τόσο πολύτιμο για εμένα. Μπορείτε να κάνετε 
παντοτινούς φίλους προσφέροντας το Ευαγγέλιο, το 
οποίο βλέπουν ότι σας έχει φέρει ευτυχία. Ποτέ να μην 
χάνετε ευκαιρία να προσκαλείτε έναν φίλο και ειδικά 
ένα μέλος της οικογένειας να επιλέξει να ακολουθήσει 
το σχέδιο της ευδαιμονίας. 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία για αυτή την 
πρόσκληση από ό,τι στους ναούς της Εκκλησίας. 
Εκεί ο Κύριος μπορεί να προσφέρει τις διατάξεις της 
σωτηρίας στους προγόνους μας, οι οποίοι δεν τις 
έλαβαν εν ζωή. Σας κοιτούν με αγάπη και ελπίδα. Ο 
Κύριος έχει υποσχεθεί πως θα έχουν την ευκαιρία να 
κληρονομήσουν το βασίλειό Του (βλέπε Δ&Δ 137:7–8) 
και Εκείνος έχει εμφυτεύσει αγάπη για αυτούς στην 
καρδιά σας.

Πολλοί από εσάς έχετε αισθανθεί χαρά στο να 
προσφέρετε τις διατάξεις του ναού σε άλλους, όπως 
ακριβώς κάνετε όταν δίνετε ονόματα ανθρώπων 
στους ιεραποστόλους για να τους συναντήσουν. Έχετε 
αισθανθεί ακόμη μεγαλύτερη χαρά με το να εκτελείτε 
διατάξεις για τους προγόνους σας. Αποκαλύφθηκε 
στον Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ ότι η αιώνια ευδαιμονία 
μας είναι δυνατή μόνον εάν προσφέρουμε τον τρόπο 
προς αυτή την ευλογία στους προγόνους μας μέσω 
των εξ υποκαταστάσεως διατάξεων του ναού (βλέπε 
Δ&Δ 128:18). 

Η εποχή των Χριστουγέννων στρέφει την καρδιά 
μας στον Σωτήρα και στη χαρά που το Ευαγγέλιό 
Του έχει φέρει σε εμάς. Δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας 
καλύτερα σε Εκείνον, όταν προσφέρουμε αυτή την 
ευτυχία σε άλλους. Η ευγνωμοσύνη μετατρέπεται σε 
χαρά, όταν προσφέρουμε ονόματα στους ιεραποστό
λους και όταν πηγαίνουμε τα ονόματα των προγόνων 
μας στον ναό. Αυτή η απόδειξη της ευγνωμοσύνης μας 
μπορεί να κάνει φίλους και οικογένειες που θα διαρκέ
σουν για πάντα.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Ο Πρόεδρος Άιρινγκ εξηγεί ότι μπορούμε να δεί-
ξουμε την ευγνωμοσύνη μας για τον Σωτήρα με το να 
διαδίδουμε το Ευαγγέλιο στους άλλους. Μπορείτε να 
συζητήσετε με αυτούς που διδάσκετε πώς η δωρεά του 
Ευαγγελίου έχει ευλογήσει τη ζωή τους. Σκεφτείτε να 
τους καλέσετε να προσδιορίσουν με προσευχή εκείνους 
με τους οποίους επιθυμούν να μοιρασθούν τη δωρεά 
του Ευαγγελίου και πώς θα μπορούσαν να το κάνουν. 

ΠΑΙΔΙΑ
Καταθέστε τη μαρτυρία σας

Μπορείτε να μοιρασθείτε τη δωρεά του Ευαγγελίου 
αυτά τα Χριστούγεννα, δίνοντας σε ένα φίλο ή 

γείτονα ένα αντίτυπο του Βιβλίου του Μόρμον, με τη 
μαρτυρία σας γραμμένη εντός. Ακολουθήστε αυτά τα 
βήματα για να το ετοιμάσετε:

1. Σε ένα κομμάτι χαρτί, μετρήστε ένα ορθογώνιο 
περίπου 11½ x 16½ εκ. και κόψτε το με τη βοήθεια 
ενός ενηλίκου.

2. Προσθέστε μία εικόνα του εαυτού σας—είτε ένα 
σχέδιο ή μία φωτογραφία—στο επάνω μέρος της 
σελίδας.

3. Γράψτε τη μαρτυρία σας κάτω από την εικόνα σας.
4. Επισυνάψτε το χαρτί στο εσωτερικό του εξωφύλ-

λου του Βιβλίου του Μόρμον, με τη βοήθεια ενός 
ενηλίκου.

ΝΈΌΙ
Θα μπορούσα να δώσω ένα  
Βιβλίο του Μόρμον;
Από τον Τζος Άρνετ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μου έτους στο γυμνά-
σιο, ο δάσκαλός μου στο σεμινάριο κάλεσε την 

τάξη μου να δώσει αντίτυπα του Βιβλίου του Μόρμον 
σε φίλους μη μέλη. Μολονότι ήμουν απίστευτα συνε-
σταλμένος, δέχθηκα την πρόσκληση.
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Μου πήρε κάνα δυο μέρες για να αποκτήσω 
το θάρρος, αλλά στο τέλος έδωσα στην φίλη μου 
Μπρίτνυ το βιβλίο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
για μεσημεριανό και κατέθεσα μία σύντομη μαρτυρία. 
Ή Μπρίντυ με ευχαρίστησε για το βιβλίο.

Στο τέλος εκείνου του σχολικού έτους η Μπρίτνυ 
μετακόμισε, αλλά κρατήσαμε επαφή. Μου είπε για το 
νέο της σχολείο και πως σχεδόν όλοι οι φίλοι της ήταν 
μέλη της Εκκλησίας, όμως δεν μίλησε ποτέ για οτιδή-
ποτε πνευματικό μαζί μου.

Αυτό άλλαξε προτού φύγω για την ιεραποστολή 
μου. Πήρα ένα μήνυμα από την Μπρίτνυ που έλεγε ότι 
είχε σπουδαία νέα για εμένα: επρόκειτο να βαπτισθεί 

© 2013 υπό Intellectual Reserve, Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Printed in Germany. Έγκριση αγγλικού κειμένου: 6/13. Έγκριση μετάφρασης: 6/13. 
Μετάφραση του First Presidency Message, December 2013. Greek. 10672 133

και ήθελε να με ευχαριστήσει που ήμουν φίλος της 
και που είχα θέσει ένα καλό παράδειγμα.

Ο Θεός πήρε ένα ντροπαλό 15χρονο αγόρι χωρίς 
ιεραποστολική εμπειρία και το οδήγησε να κηρύξει το 
Ευαγγέλιο σε κάποιον που Εκείνος γνώριζε ότι θα το 
δεχόταν. Γνωρίζω ότι με το να ακούμε το Πνεύμα, μπο-
ρούμε να βρούμε ανθρώπους γύρω μας, οι οποίοι περι-
μένουν να μάθουν για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο. 
Γνωρίζω ότι εάν βοηθήσουμε στο να φέρουμε έστω 
μόνο μία ψυχή προς τον Κύριο, «πόσο μεγάλη θα είναι 
η χαρά [μας] μαζί του [ή της] στη βασιλεία του Πατέρα 
[μας]!» (Δ&Δ 18:15).
Ο συγγραφέας ζει στην Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. 
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Ή ουράνια αποστολή του Ιησού 
Χριστού: Ο Μονογενής Υιός
Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και ζητήστε να γνωρίσετε τι να διδάξετε. Πώς  
η κατανόηση της ζωής και της αποστολής του Σωτήρος θα αυξήσει την πίστη σας σε 
Αυτόν και θα ευλογήσει εκείνους που προστατεύετε μέσω της επίσκεψης διδασκαλισσών; 
Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

Τι μπορώ να κάνω;
1. Γιατί είναι σημαντικό για 
εμένα να κατανοήσω τον ρόλο 
του Ιησού Χριστού;

2. Πώς μπορεί να αυξηθεί η 
πίστη μας καθώς τηρούμε τις 
διαθήκες μας;
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Πίστη, Οικογένεια,  
Ανακούφιση

Αυτό είναι μέρος μίας σειράς μηνυμάτων 
επισκεπτριών διδασκαλισσών που 
αναδεικνύει διάφορες πλευρές της 
αποστολής του Σωτήρος.

Ο Σωτήρας μας, Ιησούς Χρι-
στός, αποκαλείται ο Μονογε-

νής Υιός, διότι είναι το μοναδικό 
πρόσωπο επί της γης που γεννή-
θηκε από μία θνητή μητέρα και 
έναν αθάνατο Πατέρα. Κληρονό-
μησε ουράνιες δυνάμεις από τον 
Θεό, τον Πατέρα Του. Από τη μη-
τέρα Του, Μαρία, κληρονόμησε τη 
θνητότητα και υπετάχθη σε πείνα, 
δίψα, κόπωση, πόνο και θάνατο.1

Επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι 
ο Μονογενής του Πατέρα, μπο-
ρούσε να εγκαταλείψει το θνητό 
Του σώμα (να πεθάνει) και να το 
πάρει εκ νέου (μέσω της αναστά-
σεως). Οι γραφές διδάσκουν ότι: 
«μέσω της εξιλέωσης του Χριστού, 
θα αποκτήσ[ουμε] ανάσταση» 
(Ιακώβ 4:11). Επίσης μαθαίνουμε 
ότι όλοι «θα μπορέσ[ουμε] να 
αναστηθ[ούμε] στην αθανασία», 
εάν «θα πιστεύ[ουμε]» (Δ&Δ 29:43).

Καθώς φτάνουμε στο σημείο να 
κατανοούμε πληρέστερα τι σημαί-
νει για τον Ιησού να είναι ο Μο-
νογενής Υιός του Πατέρα, η πίστη 

μας στον Χριστό θα αυξάνεται. Ο 
Πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον 
της Απαρτίας των Δώδεκα Απο-
στόλων είπε: «Πίστη στον Ιησού 
Χριστό είναι η πεποίθηση και η 
διαβεβαίωση (1) της θέσης Του 
ως Μονογενούς Υιού του Θεού, 
(2) της απέραντης εξιλέωσής Του 
και (3) της αληθινής ανάστασής 
Του». 2 Σύγχρονοι προφήτες έχουν 
καταθέσει: «[Ο Ιησούς Χριστός] 
ήταν… ο Μονογενής Υιός κατά τη 
σάρκα, ο Λυτρωτής του κόσμου».3

Από τις γραφές
Κατά Ιωάννην 3:16, Διδαχή και 

Διαθήκες 20:21–24, Μωυσή 5:6–9

Από την Ιστορία μας
Στην Καινή Διαθήκη διαβά-

ζουμε για γυναίκες επώνυμες και 
ανώνυμες, οι οποίες ασκούσαν 
πίστη στον Ιησού Χριστό, μάθαι-
ναν και ζούσαν τις διδασκαλίες 
Του και κατέθεταν μαρτυρία για 
τη διακονία, τα θαύματα και το 
μεγαλείο Του. Αυτές οι γυναίκες 
έγιναν υποδειγματικές μαθήτριες 
και σημαντικές μάρτυρες στο έργο 
της σωτηρίας.

Παραδείγματος χάριν, η Μάρθα 

κατέθεσε ισχυρή μαρτυρία για τη 
θειότητα του Σωτήρος, όταν είπε σε 
Εκείνον: «Εγώ πιστεύω ότι, εσύ είσαι 
ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός 
που έρχεται στον κόσμο» (Κατά 
Ιωάννην 11:27).

Μερικές από τις πρώτες μάρ-
τυρες της θειότητας του Σωτήρος 
ήταν η μητέρα Του Μαρία και η 
εξαδέλφη της Ελισάβετ. Λίγο μετά 
την επίσκεψη του αγγέλου Γαβριήλ 
στη Μαρία, εκείνη επισκέφθηκε 
την Ελισάβετ. Μόλις η Ελισάβετ 
άκουσε τον χαιρετισμό της Μα-
ρίας, «έγινε πλήρης με Άγιο Πνεύμα» 
(Κατά Λουκάν 1:41) και κατέθεσε 
μαρτυρία ότι η Μαρία θα γινόταν 
μητέρα του Υιού του Θεού.
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