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Η δύναμη της ιεροσύνης να δένει οικογένειες αιω - 
νίως είναι μία από τις μεγαλύτερες δωρεές του 
Θεού. Καθένας που κατανοεί το σχέδιο σωτηρίας 

επιθυμεί διακαώς αυτήν την αιώνια ευλογία. Μόνον στις 
τελετές επισφράγισης που τελούνται σε αφιερωμένους 
ναούς της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των 
Τελευταίων Ημερών όντως ο Θεός προσφέρει την υπό-
σχεση ότι οι οικογένειες μπορούν να δεθούν μαζί για πάντα.

Τα κλειδιά της ιεροσύνης τα οποία το κάνουν δυνα-
τόν, αποκαταστάθηκαν στη γη από τον Προφήτη Ηλία 
τον Θεσβίτη στον Τζόζεφ Σμιθ στον Ναό του Κίρτλαντ. 
Αυτά τα κλειδιά της ιεροσύνης έχουν περάσει με μία 
αδιάσπαστη σειρά διαδοχής μέσω των ζώντων προφη-
τών στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των 
Τελευταίων Ημερών στην παρούσα εποχή.

Ο Σωτήρας στη θνητή διακονία Του μίλησε για τη 
δύναμη να επισφραγίζει οικογένειες με λόγια στον Πέτρο, 
τον επικεφαλής Απόστολό Του, όταν του είπε: «Σας δια-
βεβαιώνω: Όσα αν δέσετε επάνω στη γη, θα είναι δεμένα 
στον ουρανό και όσα αν λύσετε επάνω στη γη, θα είναι 
λυμένα στον ουρανό» (Κατά Ματθαίον 18:18).

Είναι μόνο στο σελέστιο βασίλειο που μπορούμε να 
ζήσουμε σε παντοτινές οικογένειες. Εκεί μπορούμε να 
είμαστε σε οικογένειες στην παρουσία του Επουράνιου 
Πατέρα μας και του Σωτήρος. Ο Προφήτης Τζόζεφ Σμιθ 
περιέγραψε αυτή τη θαυμάσια εμπειρία με αυτόν τον 
τρόπο στο Διδαχή και Διαθήκες:

«Όταν ο Σωτήρας θα παρουσιαστεί, θα τον δούμε 
όπως είναι. Θα δούμε ότι είναι άνθρωπος σαν εμάς.

»Και αυτή η ίδια κοινωνικότητα που υφίσταται ανά-
μεσά μας εδώ, θα υφίσταται ανάμεσά μας εκεί, μόνο 
που θα συνοδεύεται με αιώνια δόξα, την οποία δόξα 
δεν απολαμβάνουμε τώρα» (Δ&Δ 130:1- 2).

Αυτή η γραφή υποδηλοί ότι μπορούμε με εμπιστοσύνη 
να στοχεύουμε να εγκαθιδρύσουμε ένα ουράνιο πρότυπο 
στις σχέσεις μας μέσα στις οικογένειές μας. Μπορούμε 
να ενδιαφερόμαστε αρκετά για τα μέλη της οικογένειάς 
μας, ζωντανά ή νεκρά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
τους προσφέρουμε τις διατάξεις της ιεροσύνης που θα 
μας δένουν στους ουρανούς.

Πολλοί από εσάς, νέοι και ηλικιωμένοι, το κάνουν. 
Έχετε αναζητήσει ονόματα προγόνων που δεν έχουν 
ακόμη λάβει τις διατάξεις που μπορούν να σας επι-
σφραγίσουν μαζί.

Σχεδόν όλοι σας έχετε ζώντες συγγενείς οι οποίοι δεν 
έχουν επισφραγισθεί σε οικογένειες με τη δύναμη της 
ιεροσύνης. Πολλοί έχουν ζώντες συγγενείς οι οποίοι έχουν 
λάβει τις διατάξεις της ιεροσύνης, αλλά δεν τηρούν τις 
διαθήκες που συνήψαν με τον Θεό. Ο Θεός θα σας ευλο-
γήσει, ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε να προσεγγισθούν 
όλοι εκείνοι οι συγγενείς που πιστεύουν. Έχετε μία υπό-
σχεση την οποία ο Κύριος έδωσε στους μαθητές Του που 
πήγαν να φέρουν άλλους σε Εκείνον:

«Και όποιος σας δεχτεί, εκεί θα είμαι και εγώ, γιατί εγώ 
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θα βαδίζω ενώπιον του προσώπου σας. Θα βρίσκομαι 
στα δεξιά σας και στα αριστερά σας, και το Πνεύμα 
μου θα είναι μέσα στην καρδιά σας, και οι άγγελοί μου 
τριγύρω σας, για να σας σηκώνουν» (Δ&Δ 84:88).

Από το παράθυρο του γραφείου μου βλέπω νύφες 
και γαμπρούς κάθε ημέρα να παίρνουν φωτογραφίες 
ανάμεσα σε όμορφα άνθη και σιντριβάνια. Ο γαμπρός 
συχνά βαστά τη νύφη στην αγκαλιά του για μερικά 
τουλάχιστον βήματα τρεκλίζοντας, ενώ ο φωτογράφος 
παίρνει γαμήλιες φωτογραφίες. Κάθε φορά που το βλέπω 
αυτό, σκέπτομαι τα ζευγάρια που έχω γνωρίσει, τα 
οποία τελικώς - - μερικές φορές σε σύντομο χρόνο μετά 
την ημέρα του γάμου τους- -  έχουν να υποστηρίξουν ο 
ένας τον άλλο με διαφορετικό τρόπο, όταν η ζωή γίνεται 
δύσκολη. Εργασίες μπορούν να χαθούν. Παιδιά μπορεί 
να γεννηθούν με μεγάλες δυσκολίες. Ασθένεια μπορεί να 
έλθει. Και τότε συνήθειες του να κάνουμε σε άλλους όσα 
θα θέλαμε να κάνουν σε εμάς - - όταν ήταν ευκολότερο- -  
θα μας κάνουν να φαινόμαστε σαν ήρωες και ηρωί-
δες κατά τη διάρκεια εκείνων των δύσκολων στιγμών, 
όταν απαιτούνται περισσότερα από ό,τι νομίζαμε 
ότι κατείχαμε.

Οφείλουμε στην οικογένειά μας το είδος της σχέσης 
που μπορούμε να πάρουμε στην παρουσία του Θεού. 
Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην προσβάλουμε ή να 
δεχθούμε προσβολή. Μπορούμε να αποφασίσουμε να 
συγχωρούμε γρήγορα και τελείως. Μπορούμε να προ-
σπαθούμε να επιζητούμε την ευτυχία των άλλων πάνω 
από τη δική μας. Μπορούμε να μιλούμε στους άλλους με 
ευγένεια. Καθώς προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά τα 
πράγματα, θα προσκαλούμε το Άγιο Πνεύμα στην οικο-
γένειά μας και στη ζωή μας.

Η διαβεβαίωση μου σε εσάς είναι ότι με τη βοήθεια 
του Κυρίου και με μεταμελημένη καρδιά, μπορούμε να 
δούμε φευγαλέα σε αυτή τη ζωή το είδος της ζωής που 
επιθυμούμε να έχουμε παντοτινά. Ο Επουράνιος Πατέρας 
μάς αγαπά. Θέλει να ζήσουμε πάλι με Εκείνον. Ο Σωτή-
ρας, μέσω της δύναμης της εξιλέωσής Του, κάνει δυνατή 
την αλλαγή στην καρδιά μας, την οποία χρειαζόμαστε 
με σκοπό να εισέλθουμε στους άγιους ναούς, να συνά-
πτουμε διαθήκες τις οποίες να μπορούμε να τηρούμε 
μετά και εν καιρώ να μπορέσουμε να ζήσουμε για πά-
ντα στη σελέστια δόξα - -  πάλι στο σπίτι.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Καθώς μοιράζεστε τη διδαχή των αιώνιων οικογε
νειών σκεφθείτε ότι ο Πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ της 
Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων έχει πει: «Πάντοτε 
να επιζητείτε να ενδυναμώνετε οικογένειες. Διδάσκετε 
με όραμα τη σημασία να επισφραγίζονται οι οικογέ
νειες στον ναό. …Όταν έχετε το όραμα των διατάξεων 
επισφράγισης του ναού, θα βοηθήσετε στην οικοδό
μηση του βασιλείου του Θεού επάνω στη γη» («Πα
ράδειγμα έδωσα σε σας» Λιαχόνα, Μάιος 2014, 34). 
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε εκείνους που διδάσκετε 
να αναπτύξουν ένα όραμα της σπουδαιότητας να επι
σφραγίζονται στον ναό; Προσκαλέστε εκείνους που δεν 
έχουν ακόμη επισφραγισθεί να συζητήσουν τα βήματα 
που μπορούν να κάνουν προς αυτή τη διάταξη. Προ
σκαλέστε εκείνους που έχουν επισφραγισθεί να συζη
τήσουν πώς μπορούν να τηρούν το όραμα της αιώνιας 
οικογένειάς τους και να εργαστούν για να βελτιώσουν 
τις σχέσεις τους μεταξύ τους.

ΝΈΌΙ
Αιωνίως συνδεδεμένη με την 
οικογένειά μου
Από τη Λώρα Μπέρτον

Όταν υιοθετήθηκα στην ηλικία των τριών ετών, η 
βιολογική μου μητέρα επέτρεψε να ολοκληρωθεί 

η υιοθεσία μόνο εάν οι γονείς μου συμφωνούσαν να 
γίνουν οι διατάξεις της Εκκλησίας μου, αφού γινόμουν 
12 ετών. Σκέφτηκε ότι χρειαζόμουν να είμαι αρκετά 
μεγάλη για να κάνω την επιλογή μου μόνη μου, όμως 
ήταν αρκετά δύσκολο να περιμένω.

Ναι, ήταν σκληρό να βλέπω πολλούς από τους 
φίλους μου να βαπτίζονται, όταν γίνονταν οκτώ, όμως 
αυτό που ήταν ακόμη πιο δύσκολο ήταν να γνωρίζω 
ότι δεν μπορούσα να επισφραγισθώ με τους θετούς γο
νείς μου και πέντε μεγαλύτερα αδέλφια μέχρι να γίνω 
12 ετών. Φοβόμουν ότι κάτι θα μου συνέβαινε και δεν 
θα μπορούσα να επισφραγισθώ με εκείνους.

Καθώς τα 12α γενέθλιά μου πλησίαζαν, αρχίσαμε 
τον σχεδιασμό για τη βάπτισή μου και την επισφράγιση 
με την οικογένειά μου. Οι γονείς μου με άφησαν να 
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επιλέξω σε ποιον ναό θα επισφραγιζόμασταν. Πάντα 
πίστευα ότι ο Ναός του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας 
ήταν ο πιο όμορφος, έτσι όλη μου η οικογένεια συμ
φώνησε να πάμε με αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια για 
την επισφράγιση.

Δεν μπορούσα να περιμένω να γίνω μία αιώνια 
οικογένεια με τους γονείς και τα αδέλφια μου. Κατά τη 
διάρκεια της επισφράγισής μου, αισθάνθηκα το Πνεύμα 
τόσο δυνατά, ώστε είναι δύσκολο να το εκφράσω με 
λόγια. Τώρα που είμαι τελικά επισφραγισμένη με την 
οικογένειά μου, τα αισθήματά μου ανησυχίας έχουν  
αντικατασταθεί από παρηγοριά και γαλήνη, γνωρίζο
ντας ότι είμαι αιωνίως συνδεδεμένη με αυτούς.
Η συγγραφέας ζει στη Γιούτα των Η.Π.Α.

ΠΑΙΔΙΑ
Ατενίστε προς τον Ναό

Ο Πρόεδρος Άιρινγκ εξηγεί ότι χάριν της ιεροσύ
νης έχουμε την ευκαιρία να πάμε στον ναό να 

επισφραγιστούμε μαζί με την οικογένειά μας για την 
αιωνιότητα. Ζωγραφίστε ή βρείτε μία εικόνα του 
αγαπημένου σας ναού και φυλάξτε την σε ένα μέρος 
όπου θα την βλέπετε κάθε ημέρα. Κάντε έναν κατά
λογο για το πώς θα προετοιμαστείτε να πάτε στον ναό 
κάποια ημέρα.
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Αυτό είναι μέρος μίας σειράς μηνυμά-
των επισκεπτριών διδασκαλισσών που 
αναδεικνύει τα θεία στοιχεία χαρακτήρα 
του Σωτήρος.

«Ή αρετή να στολίζει τις σκέ-
ψεις σου ακατάπαυστα. Τότε 

η πεποίθησή σου θα γίνει ισχυρή 
στην παρουσία του Θεού, και η 
διδαχή της ιεροσύνης θα καταστα-
λάζει επάνω στην ψυχή σου όπως οι 
δροσοσταλίδες από τον ουρανό» 
(Δ&Δ 121:45).

Τι είναι η αρετή; Ο Πρόεδρος 
Τζέιμς Φάουστ (1920- 2007) είπε: 
«Η αρετή στην πιο πλήρη της 
έννοια περικλείει όλα τα χαρακτη-
ριστικά της χρηστότητος η οποία 
μας βοηθά να διαπλάσουμε τον 
χαρακτήρα μας» 1. Ο Πρόεδρος 
Χίνκλι (1910- 2008) προσέθεσε: 
«Η αγάπη του Θεού είναι η ρίζα 
όλης της αρετής, όλης της καλο-
σύνης όλων των δυνατών στοι-
χείων του χαρακτήρα» 2. 

Για τη σχέση μεταξύ των γυναι-
κών και της αρετής ο Πρεσβύτερος 
Τοντ Κριστόφερσον της Απαρτίας 
των Δώδεκα Αποστόλων είπε: «Οι 
γυναίκες φέρνουν μαζί τους στον 
κόσμο μία συγκεκριμένη αρετή, 
μία θεία δωρεά που τις καθιστά 
ειδήμονες στο να εμπνέουν τέτοια 
χαρακτηριστικά όπως η πίστη, 
το θάρρος, η ενσυναίσθηση και 

Τα θεία στοιχεία χαρακτήρα 
του Ίησού Χριστού: Αρετή

η βελτίωση σε σχέσεις και σε 
πολιτισμούς…

»Αδελφές, από όλες τις συνανα-
στροφές σας, η σχέση σας με τον 
Θεό, τον Επουράνιο Πατέρα σας, 
ο οποίος είναι η πηγή της ηθι-
κής σας δύναμης, είναι αυτή που 
πρέπει να βάζετε πρώτη στη ζωή 
σας. Να θυμάστε ότι η δύναμη του 
Ιησού προερχόταν από την προση-
λωμένη αφοσίωσή Του στο θέλημα 
του Πατέρα. …Προσπαθήστε να 
είσθε αυτό το είδος μαθήτριας του 
Πατέρα και του Υιού και η επιρ-
ροή σας δεν θα ξεθωριάσει ποτέ» 3.

Επιπρόσθετες γραφές
Ψαλμοί 24:3- 5, Προς Φιλιππησίους 
4:8, Πέτρου Β΄ 1:3- 5, Άλμα 31:5, 
Δ&Δ 38:23- 24

Από τις γραφές
Σήμερα, ενάρετες γυναίκες 

γεμάτες πίστη, απλώνουν το χέρι 
για να φτάσουν στον Σωτήρα. Στο 
Κατά Λουκάν 8 διαβάζουμε για μία 
γυναίκα που είχε αιμορραγία για 
12 χρόνια και η οποία δεν μπο-
ρούσε να θεραπευθεί. Αναζητούσε 
ίαση όταν «πλησίασε από πίσω 
[τον Ιησού] και άγγιξε την άκρη του 
ιματίου του και αμέσως σταμάτησε 
η αιμορραγία της. …Και ο Ιησούς 
είπε: Κάποιος με άγγιξε· επειδή, εγώ 

κατάλαβα ότι δύναμη 4 βγήκε από 
μένα». Αυτή η ενάρετη, πιστή γυ-
ναίκα έπεσε μπροστά Του, αναγ-
γέλλοντας «σ’ αυτόν μπροστά 
σε ολόκληρο τον λαό» ότι «Τον 
άγγιξε» και «αμέσως θεραπεύτηκε. 
Και εκείνος της είπε: Θυγατέρα 
μου, έχε θάρρος, η πίστη σου σε 
έσωσε» (βλέπε Κατά Λουκάν 
8:43- 48. Βλέπε, επίσης, 6:17- 19).

Μέσω της αρετής Του,5 ο 
Χριστός μπορεί να θεραπεύσει, 
να μας καταστήσει ικανούς, να 
ενδυναμώσει, να παρηγορήσει 
και να χαροποιήσει, όταν επιλέ-
γουμε με κουράγιο και πίστη να 
απλώσουμε χέρι σε Εκείνον.
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4. Η αρετή έχει δύναμη (βλέπε Κατά Μάρ-
κον 5:30).

5. Στον οδηγό των γραφών, η «Ιεροσύνη» 
ορίζεται ως: «η εξουσία και η δύναμη την 
οποία ο Θεός δίνει στον άνδρα να ενεργεί 
σε όλα τα πράγματα για τη σωτηρία του 
ανθρώπου» (Δ&Δ 50:26- 27).
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Σκεφθείτε αυτό
Πώς η αρετή μάς ενισχύει και μας 
ενδυναμώνει;

Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και ζητήστε να γνωρίσετε τι να αναφέρετε. Πώς 
η κατανόηση των θείων στοιχείων χαρακτήρα του Σωτήρος θα αυξήσει την πίστη σας 
σε Εκείνον και θα ευλογήσει εκείνες για τις οποίες είστε υπεύθυνες μέσω της επίσκεψης 
διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

Πίστη, Οικογένεια,  
Ανακούφιση


