
1

Επίσπευση του έργου

Συνειδητοποιείτε ότι η αποκατεστημένη Εκκλησία 
ήταν 98 ετών προτού αποκτήσει 100 πασσάλους; 
Όμως λιγότερο από 30 έτη μετά, η Εκκλησία είχε 

οργανώσει τη δεύτερη της εκατοντάδα πασσάλων. Και 
μόνον οκτώ έτη μετά από αυτό η Εκκλησία είχε περισ-
σότερους από 300 πασσάλους. Σήμερα έχουμε άνω των 
3.000 πασσάλων.

Γιατί αυτή η ανάπτυξη λαμβάνει χώρα με επιταχυ-
νόμενο ρυθμό; Είναι επειδή είμαστε καλύτερα γνωστοί; 
Είναι επειδή έχουμε όμορφα παρεκκλήσια;

Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, όμως ο λόγος 
που η Εκκλησία αναπτύσσεται σήμερα είναι ότι ο Κύριος 
υπέδειξε ότι έτσι θα γίνει. Στο Διδαχή και Διαθήκες, είπε: 
«Ιδέστε, θα επιταχύνω το έργο μου κατά τον καιρό μου» 1.

Εμείς ως παιδιά-πνεύματα του Επουράνιου Πατέρα 
μας, έχουμε σταλεί στη γη, αυτήν τη στιγμή, ώστε να 
μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην επίσπευση αυτού 
του μεγάλου έργου.

Ο Κύριος δεν είχε ποτέ, εξ όσων γνωρίζω, υποδείξει ότι 
το έργο Του περιορίζεται μόνον στη θνητότητα. Αντιθέ-
τως, το έργο Του αγκαλιάζει την αιωνιότητα. Πιστεύω ότι 
επισπεύδει το έργο Του στον κόσμο των πνευμάτων. Επί-
σης πιστεύω ότι ο Κύριος, μέσω των υπηρετών Του εκεί, 
προετοιμάζει πολλά πνεύματα να δεχθούν το Ευαγγέλιο. 
Το καθήκον μας είναι να αναζητήσουμε τους νεκρούς 
μας και μετά να πάμε στον ναό και να τελέσουμε τις ιε-
ρές διατάξεις οι οποίες θα φέρουν σε εκείνους πέραν του 
πέπλου τις ίδιες ευκαιρίες που έχουμε εμείς.

Κάθε καλός Άγιος των Τελευταίων Ημερών στον κόσμο 
των πνευμάτων είναι απασχολημένος είπε ο Πρόεδρος 
Μπρίγκαμ Γιανγκ (1801–77). «Τι κάνουν εκεί; Κηρύττουν, 
κηρύττουν συνεχώς και προετοιμάζουν τον δρόμο για 
εμάς να επισπεύσουμε το έργο μας, για την οικοδόμηση 
ναών εδώ και αλλού» 2.

Τώρα, το έργο οικογενειακής ιστορίας δεν είναι εύκολο. 
Συμμερίζομαι την απογοήτευση που νιώθετε όλοι εσείς που 
είστε από τη Σκανδιναβία. Για παράδειγμα, μεταξύ των 
Σουηδών προγόνων μου, το όνομα του παππού μου ήταν 
Νελς Μόνσον· το όνομα του πατέρα του δεν ήταν καθό-
λου Μόνσον αλλά Μονς Όκεσον. Το όνομα του πατέρα 
τού Μονς ήταν Όκε Πέντερσον και το όνομα του πατέρα 
του ήταν Πήτερ Μόνσον — πάλι πίσω σε Μόνσον. 

Ο Κύριος αναμένει εσείς και εγώ να επιτελούμε το έργο 
της οικογενειακής μας ιστορίας καλά. Πιστεύω ότι το 
πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, εάν θέλουμε να 
επιτελούμε το έργο μας καλά, είναι να έχουμε το Πνεύμα 
του Επουράνιου Πατέρα μας μαζί μας. Όταν ζούμε τόσο 
ενάρετα όσο γνωρίζουμε ότι πρέπει να ζούμε, Εκείνος 
θα ανοίξει την οδό για την εκπλήρωση των ευλογιών, τις 
οποίες τόσο ειλικρινώς και επιμελώς αναζητούμε.

Πρόκειται να κάνουμε λάθη, όμως κανένας από 
εμάς δεν μπορεί να γίνει ειδικός στο έργο οικογενειακής 
ιστορίας χωρίς πρώτα να υπάρξει αρχάριος. Επομένως, 
πρέπει να κάνουμε επιμελώς αυτό το έργο και πρέπει  
να προετοιμασθούμε να βιώσουμε δυσκολίες ενώ το κά-
νουμε. Αυτό δεν είναι εύκολο έργο, όμως ο Κύριος το έχει 
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Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον
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αναθέσει σε εσάς και το έχει αναθέσει σε εμένα.
Καθώς επιτελείτε το έργο οικογενειακής ιστορίας,  

θα βιώσετε δυσκολίες και εμπόδια και θα πείτε στον 
εαυτό σας: «Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορώ να 
κάνω». Όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο, γονατίστε και 
ζητήστε από τον Κύριο να παράσχει μία λύση και Εκεί-
νος θα σας δείξει τον δρόμο. Καταθέτω μαρτυρία ότι 
αυτό είναι αληθινό.

Ο Επουράνιος Πατέρας αγαπά τα τέκνα Του στον 
κόσμο των πνευμάτων, ακριβώς όπως αγαπά εσάς και 
εμένα. Όσον αφορά στο έργο της σωτηρίας των νεκρών 
μας, ο Προφήτης Τζόζεφ Σμιθ είπε: «Και τώρα καθώς οι 
μεγάλοι σκοποί του Θεού πλησιάζουν γρήγορα προς 
την ολοκλήρωσή τους και τα πράγματα που ειπώθη-
καν στους Προφήτες εκπληρώνονται, καθώς το βασίλειο 
του Θεού ιδρύεται στη γη και η αρχαία τάξη αποκαθί-
σταται, ο Κύριος έχει καταδείξει σε εμάς αυτό το καθή-
κον και προνόμιο» 3.

Όσον αφορά στους προγόνους μας που έχουν πεθά-
νει χωρίς γνώση του Ευαγγελίου, ο Πρόεδρος Τζόζεφ Φ. 
Σμιθ (1838–1918) δήλωσε: «Μέσω των προσπαθειών μας 
για λογαριασμό τους, οι αλυσίδες της δουλείας τους θα 
πέσουν και το σκότος που τους περιβάλλει, θα διαλυθεί, 
ώστε το φως να μπορέσει να λάμψει επάνω τους και θα 
ακούσουν στον κόσμο των πνευμάτων περί του έργου, 
το οποίο γίνεται για εκείνους από τα παιδιά τους εδώ 
και θα αγαλλιάσουν μαζί σας στην επιτέλεση αυτών 
των καθηκόντων» 4.

Υπάρχουν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων παιδιά-πνεύ-
ματα του Επουράνιου Πατέρα μας που ποτέ δεν άκουσαν 
το όνομα του Χριστού προτού πεθάνουν και πάνε στον 
κόσμο των πνευμάτων. Όμως τώρα έχουν διδαχθεί το 
Ευαγγέλιο και αναμένουν την ημέρα όταν εσείς και εγώ 
θα κάνουμε την απαραίτητη έρευνα να καθαρίσουμε τον 
δρόμο, ώστε να μπορέσουμε να εισέλθουμε στον οίκο του 
Κυρίου και να επιτελέσουμε εκ μέρους τους το έργο που οι 
ίδιοι δεν μπορούν να επιτελέσουν. 

Αδελφοί και αδελφές μου, καταθέτω μαρτυρία ότι ο 
Κύριος θα μας ευλογήσει καθώς δεχόμαστε και ανταπο-
κρινόμαστε σε αυτή τη δύσκολη ευθύνη.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Σκεφθείτε μία αγαπημένη ιστορία από την οικογε-
νειακή σας ιστορία και μοιρασθείτε αυτή την ιστορία 

με εκείνους που επισκέπτεσθε. Μπορεί να θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε τις ερωτήσεις από το τμήμα των παι-
διών του Μηνύματος της Πρώτης Προεδρίας (σελίδα 
6) για να ενθαρρύνετε εκείνους που επισκέπτεσθε να 
μοιρασθούν τις ιστορίες τους. Σκεφθείτε το ενδεχόμενο 
να διαβάσετε το Διδαχή και Διαθήκες 128:15 και να 
συζητήσετε τη σπουδαιότητα της επιτέλεσης διατάξεων 
ναού για λογαριασμό των προγόνων μας. 

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
 1. Διδαχή και Διαθήκες 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 280.
 3. Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζόζεφ Σμιθ (2007), 409.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 247.

ΝΈΌΙ
Μπορώ να διασκεδάσω με  
τη δημιουργία ευρετηρίου;
Από την Έμμα Αβρίλ Τολέδο Σισνέρος

Συμμετείχα στον στόχο του πασσάλου μας να δη-
μιουργήσουμε ένα ευρετήριο για 50.000 ονόματα. 

Στην αρχή ήταν δύσκολο. Σε αρκετές περιπτώσεις η 
δεσμίδα που κατέβασα είχε δύσκολο γραφικό χαρα-
κτήρα και μερικές φορές ήθελα να την επιστρέψω και 
να κατεβάσω μία διαφορετική. Όμως τότε συνειδητο-
ποίησα ότι εάν ο καθένας σκεφτόταν έτσι, εκείνες οι 
δεσμίδες θα έμεναν τελευταίες. Θα μπορούσα να φα-
ντασθώ πολλές γενιές ανθρώπων να περιμένουν στον 
κόσμο των πνευμάτων και αποφάσισα να συνεχίσω την 
προσπάθεια να διαβάσω εκείνα τα ονόματα και να τα 
αντιγράψω χωρίς να κάνω λάθος.

Έμαθα να έχω αγάπη για εκείνους τους ανθρώπους. 
Κατάλαβα ότι όντως χρειάζονταν βοήθεια και ότι εμείς 
επίσης χρειαζόμασταν βοήθεια από εκείνους. Κατέληξα 
να καταλάβω καλύτερα ότι το τέλειο σχέδιο του Επου-
ράνιου Πατέρα λαμβάνει τους πάντες υπ’ όψιν. Όταν 
ακολουθούμε την έμπνευση και τις οδηγίες των εκλε-
κτών ηγετών Του, θα γίνουμε μάρτυρες της ευσπλα-
χνίας και της απέραντης αγάπης Του. 

Ή δημιουργία ευρετηρίου υπήρξε μία ωραία εμπει-
ρία για εμένα. Έμαθα να εκτιμώ και να αγαπώ πολλά 
πράγματα σχετικά με την οικογενειακή ιστορία. Επίσης 
απέκτησα δωρεές μεγάλης αξίας από τον Κύριό μας με 
το να υπακούω σε κάτι τόσο απλό όσο η συμμετοχή 
στη δημιουργία ευρετηρίου.
Η συγγραφέας ζει στη Βερακρούς του Μεξικού.
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ΠΑΙΔΙΑ
Μάθετε την οικογενειακή  
σας ιστορία

Οι γονείς και οι παππούδες σας είχαν πολλές 
περιπέτειες — κάποιες από τις οποίες ούτε καν 

γνωρίζετε! Κάποιες από τις ιστορίες τους θα σας 
κάνουν να γελάσετε και μπορούν να σας βοηθήσουν 
να έχετε πίστη στον Επουράνιο Πατέρα. Όμως και 
οι ενήλικοι αισθάνονται ντροπαλοί μερικές φορές. 
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Χρησιμοποιήστε αυτές τις ερωτήσεις για να τους βοη-
θήσετε να θυμηθούν κάποιες από τις αγαπημένες τους 
ιστορίες και γράψτε ή ζωγραφίστε εικόνες από τις 
απαντήσεις τους.

1. Πείτε μου για τις τρεις πιο ευτυχισμένες αναμνή-
σεις σας.

2. Πότε βρεθήκατε σε μεγαλύτερη αμηχανία;
3. Πείτε μου για την ημέρα που γεννήθηκα.
4. Τι σας άρεσε να κάνετε όταν ήσαστε παιδί;
5. Πώς αποκτήσατε τη μαρτυρία σας για το Ευαγγέλιο;
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Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση

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

Καθώς εκτελούμε διακονία  
στους άλλους, γινόμαστε αλη-

θινοί οπαδοί του Ιησού Χριστού, 
ο οποίος έθεσε το παράδειγμα για 
εμάς. Ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον 
είπε: «Περιτριγυριζόμαστε από  
εκείνους που έχουν ανάγκη.  
…Είμαστε τα χέρια τού Κυρίου εδώ 
επάνω στη γη, με την εντολή να 
υπηρετήσουμε και να ανυψώσουμε 
τα παιδιά Του» 1.

Η Λίντα Μπέρτον, γενική πρόε-
δρος της Ανακουφιστικής Εται-
ρείας, δίδαξε: «Με την εξάσκηση, 
ο καθένας μας μπορεί να γίνει 
περισσότερο σαν τον Σωτήρα 
καθώς υπηρετούμε τα παιδιά του 
Θεού. Για να βοηθηθούμε [να εκτε-
λούμε διακονία] καλύτερα ο ένας 
στον άλλον, θα ήθελα να προτείνω 
τέσσερεις λέξεις να θυμόμαστε: 
“Πρώτα παρατηρήστε, μετά υπηρε-
τήστε”. …Καθώς θα το πράττουμε, 
τηρούμε διαθήκες και η υπηρέτησή 
μας, όπως του Προέδρου Μόνσον, 
θα είναι η απόδειξη της ιδιότητός 
μας του μαθητή» 2.

Μπορούμε να προσευχόμαστε 
κάθε πρωί να αναγνωρίζουμε 
ευκαιρίες να υπηρετούμε άλλους. 
«Ο Επουράνιος Πατέρας θα σας 

Ή ουράνια αποστολή του Ιησού 
Χριστού: ο εκτελών διακονία
Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και επιζητήστε 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 εκείνες για τις οποίες είσθε υπεύθυνες μέσω της επίσκεψης 
διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

καθοδηγεί και οι άγγελοι θα σας 
βοηθούν» είπε ο Ντέιβιντ Μπεκ,  
Γενικός Πρόεδρος των Νέων  
Ανδρών. «Θα σας δοθεί η δύναμη 
να ευλογείτε ζωές και να σώσετε 
ψυχές» 3.

Από τις γραφές
Κατά Ματθαίον 20:25–28, Νεφί Α΄ 
11:27–28, Νεφί Γ΄ 28:18

Από την Ιστορία μας
Στη Γενική Συνέλευση του 1856 ο 

Πρόεδρος Μπρίγκαμ Γιανγκ (1801–
77) ανακοίνωσε ότι πρωτοπόροι 
με χειράμαξες διέσχιζαν ακόμη 
τις πεδιάδες και ότι όλοι έπρεπε 
να βοηθήσουν να συγκεντρωθούν 
προμήθειες για αυτούς αμέσως. 
Η Λούσυ Μιζέρβ Σμιθ έγραψε ότι 
εκείνες οι γυναίκες «έβγαλαν τα με-
σοφόρια [μακριά μεσοφόρια] τους, 
τις κάλτσες και κάθε πράγμα που 
θα μπορούσαν να διαθέσουν, εδώ 
στο Ταμπερνάκλ και [τα] συσσώ-
ρευσαν μέσα στις άμαξες».

Καθώς οι διασωθέντες πρωτοπό-
ροι άρχισαν να φθάνουν στη Σωλτ 
Λέηκ Σίτυ, η Λούσυ έγραψε: «Ποτέ 
δεν ένιωσα περισσότερη… ευχα-
ρίστηση από εργασία που επιτέ-
λεσα στη ζωή μου, τέτοια αίσθηση 
ενότητας επικράτησε μεταξύ των 
ανθρώπων. Μόνον έπρεπε να πάω 
σε ένα κατάστημα και να εξηγήσω 

τι υλικά χρειαζόμουν. Εάν ήταν 
ύφασμα, αυτό μετριόταν, κοβόταν 
και μου το έδιναν χωρίς χρέωση» 4.

Ο Πρόεδρος Τζωρτζ Άλμπερτ 
Σμιθ (1870–1951) είπε σχετικώς με 
τη διακονία προς τους άλλους:  
«Η αιώνια ευτυχία μας θα είναι  
σε αναλογία με τον τρόπο που  
αφιερώνουμε τον εαυτό μας για  
να βοηθήσουμε άλλους» 5.

Σκέψου αυτό
1. Πώς μπορεί η προσευχή να 
μας οδηγήσει να γίνουμε όργανα 
στα χέρια του Κυρίου;

2. Πώς η εκτέλεση διακονίας 
προς τους άλλους μας βοηθά  
να τηρούμε τις διαθήκες μας;

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Τόμας Μόνσον, «Τι έχω κάνει για κάποιον 

σήμερα;» Λιαχόνα, Νοέμβρ. 2009, 86.
2. Λίντα Μπέρτον, “First Observe, Then Serve,” 

Λιαχόνα, Νοέμβρ. 2012, 78, 80.
3. Ντέιβιντ Μπεκ, “Your Sacred Duty to 

Minister,” Λιαχόνα, Μάιος 2013, 56.
4. Λούσυ Μιζέρβ Σμιθ, στο Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 36–37.

5. Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ, στο Daughters in  
My Kingdom, 77.
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