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Ο Τζων Λίνφορντ ήταν 43 όταν εκείνος και η σύζυ-
γός του, Μαρία, και τρεις από τους γιους τους 
αποφάσισαν να αφήσουν το σπίτι τους στο 

Γκρέιβλι της Αγγλίας, για να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιό-
μετρα ώστε να ενωθούν με τους Αγίους στην κοιλάδα της 
Μεγάλης Σωλτ Λέηκ. Άφησαν πίσω τους τον τέταρτο τους 
γιο, ο οποίος υπηρετούσε ως ιεραπόστολος, πώλησαν τα 
υπάρχοντά τους και πέρασαν από το Λίβερπουλ μέσα 
στο πλοίο Θόρντον.

Το ταξίδι μέσω θαλάσσης προς την πόλη της 
Νέας Υόρκης και από εκεί διά ξηράς στην Άιοβα απο-
δείχθηκε χωρίς εκπλήξεις. Οι μπελάδες άρχισαν, ωστό-
σο, λίγο μετά αφού οι Λίνφορντ και άλλοι Άγιοι των 
Τελευταίων Ημερών που είχαν αποπλεύσει με το Θόρ-
ντον έφυγαν από την πόλη της Άιοβας στις 15 Ιουλίου 
1856, ως μέρος της άτυχης ομάδας χειραμαξών Τζέιμς 
Γουίλλι.

Ο δριμύς καιρός και το κοπιαστικό ταξίδι είχαν 
επιπτώσεις σε πολλούς στην ομάδα συμπεριλαμβα-
νομένου του Τζων. Τελικώς έγινε τόσο άρρωστος και 
αδύναμος που έπρεπε να τον σύρουν με χειράμαξα. 
Μέχρι την ώρα που η ομάδα έφθασε στο Γουαϊόμινγκ 
η κατάσταση του επιδεινώθηκε σημαντικά. Μια ομάδα 
διάσωσης από τη Σωλτ Λέηκ έφθασε στις 21 Οκτωβρίου, 
μερικές ώρες αφού το θνητό ταξίδι του Τζων τελείωσε. 
Είχε πεθάνει νωρίς εκείνο το πρωί δίπλα στην όχθη του 
ποταμού Σουιτγουότερ.

Ήταν λυπημένος ο Τζων που είχε ανταλλάξει την 
άνεση και ηρεμία για τους αγώνες, τις στερήσεις και τις 
δυσχέρειες που πήρε την οικογένεια του στην Σιών;

«Όχι Μαρία» είπε στη σύζυγό του λίγο πριν πεθάνει. 
«Χαίρομαι που ήρθαμε. Δεν θα ζήσω ώστε να φθάσω στη 
Σωλτ Λέηκ, αλλά εσύ και τα αγόρια θα φθάσετε και δεν 
μετανιώνω για όλα αυτά που περάσαμε, εάν τα αγόρια 
μας μπορούν να μεγαλώσουν και να αναθρέψουν τις 
οικογένειες τους στη Σιών» 1.

Η Μαρία και οι γιοι της ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους. 
Όταν η Μαρία πέθανε σχεδόν 30 χρόνια μετά, εκείνη και 
ο Τζων άφησαν πίσω μια κληρονομιά πίστης, υπηρέτη-
σης, αφοσίωσης και θυσίας. 

Το να είσαι Άγιος των Τελευταίων Ημερών σημαίνει 
να είσαι πρωτοπόρος, επειδή ο ορισμός του πρωτοπό-
ρου είναι «κάποιος που πάει μπροστά ώστε να προε-
τοιμάσει ή να ανοίξει τον δρόμο για να ακολουθήσουν 
άλλοι» 2. Και το να είσαι πρωτοπόρος σημαίνει να 
είσαι εξοικειωμένος με τη θυσία. Παρόλο που σε μέλη 
της Εκκλησίας δεν ζητείται πλέον να αποχωριστούν 
τα σπίτια τους για να κάνουν το ταξίδι προς τη Σιών, 
συχνά πρέπει να αφήσουν πίσω τους παλιές συνήθειες, 
παλιά έθιμα και λατρεμένους φίλους. Κάποιοι παίρνουν 
την επίπονη απόφαση να αφήσουν πίσω τους μέλη της 
οικογένειας τα οποία εναντιώνονται στην ιδιότητα 
τους ως μέλη. Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών προχω-
ρούν μπροστά με το να προσεύχονται, ωστόσο, ώστε 
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οι αγαπημένοι να καταλάβουν παρόλα αυτά και να 
δεχθούν. 

Το μονοπάτι ενός πρωτοπόρου δεν είναι εύκολο, 
αλλά ακολουθούμε τα βήματα του τέλειου πρωτοπόρου 
- - δηλαδή του Σωτήρα- -  ο οποίος πήγε μπροστά δείχνο-
ντάς μας τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε. 

«Έλα, ακολούθα με» 3 προσκάλεσε.
«Εγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, και η ζωή» 4 

δήλωσε.
«Ελάτε προς εμένα» 5 είπε.
Ο δρόμος μπορεί να είναι δύσκολος. Ορισμένοι το 

βρίσκουν δύσκολο να αντισταθούν στους χλευασμούς 
και στα ανούσια σχόλια ανόητων ανθρώπων οι οποίοι 
εξευτελίζουν την αγνότητα, την τιμιότητα και την υπακοή 
στις εντολές του Θεού. Ο κόσμος πάντα υποτιμούσε την 
τήρηση των αρχών. Όταν ο Νώε έλαβε οδηγίες για να 
κατασκευάσει την κιβωτό, οι μάζες ανόητων ανθρώπων 
κοιτούσαν τον ανέφελο ουρανό και κατόπιν χλεύαζαν 
και αποδοκίμαζαν - -  μέχρι που ήλθε η βροχή.

Στην αμερικανική ήπειρο πολλούς αιώνες πριν, οι 
άνθρωποι αμφέβαλαν, διαφωνούσαν και απειθούσαν 
μέχρι που η φωτιά κατέκαψε την πόλη της Ζαραχέμλα. 
Η γη ανυψώθηκε επάνω από την πόλη του Μορονιχά και 
το νερό καταπόντισε την πόλη του Μορόνι. Ειρωνεία, 
κοροϊδία, αισχρολογία και αμαρτία δεν υπήρχαν πια. 
Αντικαταστάθηκαν από ζοφερή σιωπή, απόλυτο σκοτά-
δι. Η υπομονή του Θεού είχε λήξει, το χρονοδιάγραμμά 
Του εκπληρώθηκε. 

Η Μαρία Λίνφορντ ποτέ δεν έχασε την πίστη της 
παρά τους διωγμούς στην Αγγλία, τις δυσκολίες του ταξι-
διού της για «το μέρος το οποίο ο Θεός… ετοίμασε» 6 και 
τις επακόλουθες δοκιμασίες που άντεξε για την οικογέ-
νειά της και την Εκκλησία.

Σε μια επιμνημόσυνο τελετή το 1937 αφιερωμένη στη 
μνήμη της Μαρίας, ο Πρεσβύτερος Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ 
(1870- 1951) ρώτησε τους απογόνους της: «Θα ζείτε σύμ-
φωνα με την πίστη των προγόνων σας; …Πασχίζετε να 
είστε άξιοι για όλες τις θυσίες που έκαναν για εσάς» 7.

Καθώς επιζητούμε να οικοδομούμε τη Σιών στην 
καρδιά μας, στα σπίτια μας, στις κοινότητές μας και 
στις χώρες μας είθε να θυμόμαστε το ανένδοτο κουράγιο 
και την αδιάκοπη πίστη εκείνων που έδωσαν ό,τι είχαν 
ώστε εμείς να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ευλογίες 
του αποκατεστημένου Ευαγγελίου με την ελπίδα και την 
υπόσχεσή του μέσω της Εξιλέωσης του Ιησού Χριστού.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Βλέπε Άντριου Όλσεν, The Price We Paid (2006), 45- 46, 136- 37.
2. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (1971), “pioneer.”
3. Κατά Λουκάν 18:22.
4. Κατά Ιωάννην 14:6.
5. Κατά Ιωάννην 7:37. Βλέπε, επίσης, Νεφί Γ΄ 9:22.
6. «Ελάτε σεις, οι Άγιοι της γης», Ύμνοι και παιδικά τραγούδια αρ. 2.
7. Βλέπε Όλσεν, The Price We Paid 203- 4.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Σκεφθείτε να ζητήσετε από αυτούς που διδάσκε-
τε να σκεφτούν ανθρώπους στη ζωή τους οι οποίοι 
πήγαν μπροστά και υπήρξαν πρωτοπόροι για αυτούς. 
Κατόπιν ρωτήστε τους πότε έπρεπε να είναι πρωτο-
πόροι και να προετοιμάσουν τον δρόμο για άλλους. 
Καλέστε τους να συλλογισθούν τις στιγμές που έπρε-
πε να θυσιάσουν και γιατί άξιζε τον κόπο. Θα μπορού-
σατε τότε να τους παροτρύνετε να καταγράψουν τη 
μαρτυρία τους για τον «απόλυτο Πρωτοπόρο», τον 
Σωτήρα.

ΝΈΌΙ
Αληθινοί στην πίστη τους

Ο Πρόεδρος Μόνσον λέει μια ιστορία για μια οικο-
γένεια πρωτοπόρων και μετά παραθέτει από τον 

Πρόεδρο Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ: «Θα ζείτε σύμφωνα 
με την πίστη των προγόνων σας; …Πασχίζετε να είστε 
άξιοι για όλες τις θυσίες που έκαναν για εσάς». Είτε 
έχετε καταγωγή πρωτοπόρων είτε είστε μέλος πρώτης 
γενεάς της Εκκλησίας, αναλογίζεστε παραδείγματα 
πίστης για καθοδήγηση και δύναμη; Ορίστε ένας καλός 
τρόπος που μπορείτε να ξεκινήσετε:

1. Κάντε μια λίστα με ανθρώπους που θαυμάζετε. 
Μπορούν να είναι μέλη της δικής σας οικογενείας 
(παρελθούσης ή παρούσης), φίλοι, ηγέτες της Εκκλη-
σίας ή άνθρωποι στις γραφές. 

2. Καταγράψτε τις αρετές που έχουν και σας αρέ-
σουν. Είναι η μαμά σας πραγματικά υπομονετική; Ίσως 
ο φίλος σας είναι ευγενικός με τους άλλους. Ίσως να 
αγαπάτε το κουράγιο του αρχιστράτηγου Μορόνι. 

3. Διαλέξτε μία αρετή από τη λίστα σας και αναρω-
τηθείτε: «Πώς μπορώ να αποκτήσω αυτήν την αρετή; Τι 
χρειάζεται να κάνω για να αναπτύξω αυτήν την αρετή 
στη ζωή μου;»

4. Καταγράψτε τα σχέδια σας για την ανάπτυξη 
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αυτής της αρετής και τοποθετήστε το κάπου που θα το 
βλέπετε συχνά για να σας υπενθυμίζει τον στόχο σας. 
Προσευχηθείτε για τη βοήθεια του Επουράνιου Πατέρα 
και ελέγχετε την πρόοδο σας τακτικά. Μόλις νιώσετε 
ότι έχετε αναπτύξει επαρκώς αυτήν την αρετή, μπορεί-
τε να επιλέξετε μία καινούργια αρετή για να δουλέψετε 
πάνω σε αυτήν. 

Θυμηθείτε ότι όταν αναπτύσσουμε υπέροχες αρετές 
στον εαυτό μας, δεν τιμούμε μόνο την πίστη των προ-
γόνων μας και τις θυσίες που έκαναν, αλλά μπορούμε 
επίσης να είμαστε θετική επιρροή για τους γύρω μας. 

ΠΑΙΔΙΑ
Έίσαι και εσύ ένας πρωτοπόρος!

Οι πρωτοπόροι είναι αυτοί που προετοιμάζουν τον 
δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι.

Ζωγράφισε ή βρες μια φωτογραφία ενός προγόνου 
σου. Μπορείς να βρεις μια ιστορία για το πώς προετοί-
μασαν τον δρόμο για να ακολουθήσεις εσύ; Γράψε δύο 
τρόπους που μπορείς να είσαι πρωτοπόρος σήμερα. 
Μπορείς να μοιραστείς τις ιδέες σου στην επόμενη 
οικογενειακή βραδιά!
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»Ήταν απαραίτητο τα παιδιά- 
πνεύματα του Θεού να έχουν 

θνητή γέννηση και μία ευκαιρία να 
προοδεύσουν προς την αιώνια ζωή» 
δίδαξε ο Πρεσβύτερος Ντάλλιν 
Όουκς της Απαρτίας των Δώδεκα 
Αποστόλων. «Λόγω του ανώτατου 
σκοπού του σχεδίου ευδαιμονίας 
πιστεύω ότι οι απόλυτοι θησαυροί 
στη γη και στους ουρανούς είναι 
τα παιδιά μας και οι απόγονοί 
μας» 1.

Ο Πρεσβύτερος Τοντ Κριστό-
φερσον της Απαρτίας των Δώδεκα 
Αποστόλων είπε:

«Πιστεύουμε στις οικογένειες και 
πιστεύουμε στα παιδιά…

»“…Ο Θεός είπε προς τον Αδάμ 
και την Εύα: Αυξάνεστε και πλη-
θύνεστε και γεμίστε τη γη”[Γένεση 
1:28]…

»Αυτή η γραφή δεν έχει ξεχαστεί 
ή παραμεριστεί στην Εκκλησία 
του Ιησού Χριστού των Αγίων των 
Τελευταίων Ημερών» 2.

Αν και όλοι μας δεν γινόμα-
στε γονείς σε αυτήν τη ζωή, μπο-
ρούμε να αναθρέφουμε παιδιά 
κάθε ηλικίας. Απολαμβάνουμε 
τις ευλογίες του να είμαστε μέρος 

Ή προοπτική μας για τη γονική 
ιδιότητα

της οικογένειας του Επουράνιου 
Πατέρα και βιώνουμε τις χαρές και 
τις δυσκολίες του να είμαστε μέλος 
μιας επίγειας οικογένειας. Και 
πολλούς η γονική ιδιότητα τούς 
αναμένει στην αιωνιότητα.

Επιπρόσθετες γραφές
Ψαλμοί 127:3, Κατά Ματθαίον 
18:3- 5, Νεφί Α΄7:1, Μωσία 5:2- 3

Αληθινές Ιστορίες
«Πολλές φωνές στον κόσμο σήμε-

ρα περιθωριοποιούν τη σπουδαιό-
τητα να έχουν παιδιά ή προτείνουν 
την αναβολή ή τον περιορισμό των 
παιδιών σε μια οικογένεια» είπε ο 
Πρεσβύτερος Άντερσεν. «Οι κόρες 
μου προσφάτως μου έκαναν λόγο 
για ένα ιστολόγιο γραμμένο από 
μια χριστιανή μητέρα (όχι του 
δόγματός μας) με πέντε παιδιά. 
Σχολίασε: “Μεγαλώνοντας σε 
αυτόν τον πολιτισμό είναι πολύ 
δύσκολο να αποκτήσεις βιβλική 
αντίληψη για τη μητρότητα. …Τα 
παιδιά κατατάσσονται κάτω 
από το επίπεδο του κολλεγίου. 
Σίγουρα περιορίζεσθε να ταξιδεύε-
τε ανά τον κόσμο. Χαμηλότερη 

δυνατότητα να βγαίνετε έξω 
το βράδυ στον ελεύθερό σας 
χρόνο. Χαμηλότερη βελτίωση 
του σώματός σας στο γυμνα-
στήριο. Κατώτερη εργασία που 
μπορείτε να έχετε ή που ελπίζετε 
να έχετε”. Και τότε προσθέτει: “Η 
μητρότητα δεν είναι χόμπι, είναι 
μία κλήση. Δεν συλλέγετε παιδιά, 
επειδή τα βρίσκετε πιο χαριτωμέ-
να από τα γραμματόσημα. Δεν 
είναι κάτι να κάνετε αν μπορείτε 
να τα χωρέσετε στο πολυάσχο-
λο πρόγραμμά σας. Είναι αυτό 
για το οποίο ο Θεός σας έδωσε 
χρόνο”» 3.
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Ντάλλιν Όουκς, “The Great Plan of 
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Με προσευχή, μελετήστε αυτό το υλικό και ζητήστε να γνωρίσετε τι να αναφέρετε. Πώς η 
κατανόηση του «Η Οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλον τον κόσμο» θα αυξήσει  
την πίστη σας στον Θεό και θα ευλογεί εκείνες για τις οποίες είστε υπεύθυνες μέσω της 
επίσκεψης διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση

Σκεφθείτε αυτό
Με ποιους τρόπους μοιάζει η 
επίγεια οικογένειά μας με την 
επουράνια οικογένειά μας;


