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Από όλα τα δώρα που ο στοργικός Επουρά-
νιος Πατέρας έχει παράσχει στα τέκνα Του, το 
μεγαλύτερο είναι η αιώνια ζωή (βλέπε Δ&Δ 14:7). 

Αυτό το δώρο είναι να ζήσουμε στην παρουσία του Θεού 
Πατέρα και του Αγαπητού Του Υιού για πάντα σε οικογέ-
νειες. Μόνον στο ανώτατο από τα βασίλεια του Θεού, το 
σελέστιο, οι στοργικοί δεσμοί της οικογενειακής ζωής θα 
συνεχίζουν να υπάρχουν. 

Όλοι μας ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να ζούμε 
σε στοργικές οικογένειες. Για μερικούς από εμάς, είναι 
ένα συναίσθημα που δεν έχουμε βιώσει -- ένα συναί-
σθημα που γνωρίζουμε ότι είναι δυνατό, αλλά δεν 
έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει. Μπορεί να το έχουμε 
δει στη ζωή των άλλων. Για κάποιους άλλους από 
εμάς, η οικογενειακή αγάπη έχει φανεί πιο πραγματική 
και πιο πολύτιμη, όταν ο θάνατος μάς έχει χωρίσει 
από ένα παιδί, μητέρα, πατέρα, έναν αδελφό, μία 
αδελφή ή από έναν/μία στοργικό/ή και αγαπημένο/η 
παππού ή γιαγιά.

Έχουμε όλοι αισθανθεί την ελπίδα ότι κάποια μέρα 
θα μπορέσουμε να αισθανθούμε ξανά τη θερμή στορ-
γή αυτού του μέλους της οικογένειας που αγαπούσαμε 
τόσο πολύ και τώρα λαχταρούμε να αγκαλιάσουμε 
και πάλι.

Ο στοργικός Επουράνιος Πατέρας μας γνωρίζει την 
καρδιά μας. Ο σκοπός Του είναι να μας δώσει ευδαιμο-
νία (βλέπε Νεφί Β΄ 2:25). Και έτσι έδωσε το δώρο του Υιού 

Του για να κάνει δυνατή τη χαρά των οικογενειακών 
δεσμών που συνεχίζουν για πάντα. Επειδή ο Σωτήρας 
έσπασε τα δεσμά του θανάτου, θα αναστηθούμε. Χάρη 
στην Εξιλέωσή Του για τις αμαρτίες μας, μπορούμε, μέσω 
της πίστης και της μετανοίας μας, να γίνουμε άξιοι του 
σελέστιου βασιλείου, όπου οικογένειες είναι δεμένες με 
αγάπη παντοτινά.

Ο Σωτήρας έστειλε τον Προφήτη Ηλία τον Θεσβίτη 
στον Τζόζεφ Σμιθ για να αποκαταστήσει τα κλειδιά της 
ιεροσύνης (βλέπε Δ&Δ 110). Με εκείνα τα κλειδιά ήλθε η 
επισφραγιστική δύναμη, που προσέφερε το μεγαλύτερο 
δώρο στα τέκνα Του -- αιώνια ζωή σε οικογένειες δεμένες 
μαζί για πάντα.

Είναι μία προσφορά την οποία μπορεί να διεκδικήσει 
κάθε τέκνο του Θεού που έρχεται στον κόσμο. Ένα τρίτο 
από τα παιδιά- πνεύματά Του απέρριψαν την προσφο-
ρά Του στον κόσμο των πνευμάτων. Από έλλειψη επαρ-
κούς πίστης και στη συνέχεια λόγω ανοικτής εξέγερσης, 
επέλεξαν να μην γνωρίσουν ποτέ τη χαρά του δώρου του 
Επουράνιου Πατέρα για τις αιώνιες οικογένειες. 

Για εκείνους από εμάς που περάσαμε την κρίσιμη 
δοκιμασία στον προγήινο κόσμο των πνευμάτων και 
επομένως πληρούμε τις προϋποθέσεις να λάβουμε το 
δώρο των θνητών σωμάτων, η μεγάλη επιλογή της αιώ-
νιας ζωής είναι ακόμη δική μας. Εάν ευλογηθούμε να 
βρούμε το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, μπορούμε να 
επιλέξουμε να συνάψουμε και να τηρούμε τις διαθήκες 
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Η ελπίδα της αιώνιας 
οικογενειακής αγάπης
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με τον Θεό οι οποίες πληρούν για εμάς τις προϋποθέσεις 
για αιώνια ζωή. Καθώς υπομένουμε και συνεχίζουμε να 
είμαστε πιστοί, το Άγιο Πνεύμα θα επιβεβαιώσει την ελπί-
δα και την εμπιστοσύνη μας ότι είμαστε στο μονοπάτι 
της αιώνιας ζωής, για να ζήσουμε σε οικογένειες παντοτι-
νά στο σελέστιο βασίλειο.

Για μερικούς αυτή η αιώνια χαρά ίσως μοιάζει ισχνή 
ή ακόμη και μάταιη ελπίδα. Γονείς, παιδιά, αδελφοί και 
αδελφές μπορεί να έχουν κάνει επιλογές που φαίνονται 
ότι τους αποκλείουν από την αιώνια ζωή. Ενδεχομένως 
ακόμη να αναρωτιέστε εάν πληροίτε ήδη τις προϋποθέ-
σεις μέσω της Εξιλέωσης του Ιησού Χριστού.

Ένας προφήτης του Θεού κάποτε μου προσέφερε μια 
συμβουλή που μου έδωσε γαλήνη. Ανησυχούσα ότι οι επι-
λογές των άλλων θα μπορούσαν να κάνουν αδύνατον για 
την οικογένειά μας να είμαστε μαζί για πάντα. Είπε: «Ανη-
συχείς για το λάθος πρόβλημα. Απλώς ζήσε επάξια για το 
σελέστιο βασίλειο και τότε η οικογενειακή κατάσταση θα 
είναι πολύ καλύτερη από ό,τι μπορείς να φανταστείς».

Σε όλους εκείνους των οποίων η προσωπική εμπειρία 
ή των οποίων ο γάμος και τα παιδιά --ή η έλλειψη συζύ-
γου ή παιδιών--  επισκιάζει τις ελπίδες τους, προσφέρω 
τη μαρτυρία μου: Ο Επουράνιος Πατέρας σάς γνωρίζει 
και σας αγαπά ως παιδιά- πνεύματά Του. Ενώ ήσασταν 
με Εκείνον και τον Αγαπητό Του Υιό πριν από αυτήν 
τη ζωή, τοποθέτησαν στην καρδιά σας την ελπίδα ότι 
θα έχετε αιώνια ζωή. Με τη δύναμη της Εξιλέωσης του 
Ιησού Χριστού να ενεργεί και με την καθοδήγηση του 
Αγίου Πνεύματος, μπορείτε να αισθανθείτε τώρα και θα 
αισθανθείτε στον κόσμο που θα έλθει την οικογενειακή 
αγάπη που ο Πατέρας σας και ο Αγαπητός Υιός Του 
επιθυμούν τόσο πολύ να λάβετε.

Καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς ζείτε άξια για το σελέ-
στιο βασίλειο, η προφητική υπόσχεση ότι «η οικογενειακή 
κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι μπορείς να 
φανταστείς» θα γίνει δική σας. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Σκεφτείτε να αρχίσετε λέγοντας σε όσους διδάσκε-
τε για κάποιο περιστατικό που ήσασταν ευγνώμονες 
για την ελπίδα των αιώνιων οικογενειών. Προτρέψτε 

τους να συλλογισθούν τις στιγμές που έχουν αισθανθεί 
ευγνωμοσύνη για τις αιώνιες οικογένειες. Ρωτήστε τους 
εάν θα ήθελαν να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις. 
Θα μπορούσατε μετά να τους προτρέψετε να σκεφτούν 
τρόπους να βελτιωθούν και να ζήσουν πιο άξια για το 
σελέστιο βασίλειο, έτσι ώστε η προφητική υπόσχεση 
«η πολύ καλύτερη οικογενειακή κατάσταση… από ό,τι 
μπορείς να φανταστείς» να μπορεί να γίνει δική τους.

ΝΈΌΙ
Μοιράζοντας αιώνια ευτυχία

Ένα από τα καλύτερα πράγματα σχετικά με το 
Ευαγγέλιο είναι η γνώση του σχεδίου σωτηρίας. 

Έχουμε την εκπληκτική ευκαιρία να είμαστε μαζί με την 
οικογένειά μας για την αιωνιότητα. Αυτή η γνώση μάς 
βοηθά να έχουμε ελπίδα οποτεδήποτε αισθανόμαστε 
καταβεβλημένοι από τον κόσμο. Ο Πρόεδρος Άιρινγκ 
διδάσκει: «Ο στοργικός Επουράνιος Πατέρας μας 
γνωρίζει την καρδιά μας. Ο σκοπός Του είναι να μας 
δώσει ευδαιμονία (βλέπε Νεφί Β΄ 2:25). Και έτσι έδωσε 
το δώρο του Υιού Του για να κάνει δυνατή τη χαρά των 
οικογενειακών δεσμών που συνεχίζουν για πάντα.  
…Είναι μία προσφορά την οποία μπορεί να διεκδικήσει 
κάθε τέκνο του Θεού που έρχεται στον κόσμο».

Αυτή η ευλογία ισχύει για εμάς που ζούμε τώρα και 
για εκείνους που έχουν πεθάνει --  αλλά μόνον μέσω της 
δικής μας βοήθειας. Οι πρόγονοί μας είναι στον κόσμο 
των πνευμάτων τώρα, περιμένοντάς μας να προετοι-
μάσουμε τα ονόματά τους για τις διατάξεις του ναού 
που πρέπει να εκτελεστούν για λογαριασμό τους. Όμως 
μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να κάνουμε το 
έργο για αυτούς. Μπορεί να είμαστε πολύ απασχολημέ-
νοι ή μπορεί να ζούμε πολύ μακριά από έναν ναό για να 
πηγαίνουμε πολύ συχνά.

Ευτυχώς, υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούμε να 
βοηθούμε τους προγόνους μας, όπως το να κάνουμε 
έργο οικογενειακής ιστορίας, ευρετηρίαση ή προσέχο-
ντας τα αδέλφια μας, ενώ οι γονείς μας πηγαίνουν στον 
ναό. Με το να βοηθούμε, υπηρετούμε τον Κύριο και 
φέρνουμε την ελπίδα των αιώνιων οικογενειών σε εκεί-
νους που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του πέπλου.
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ΠΑΙΔΙΑ
Όι οικογένειες είναι παντοτινές

Χάρη στην Εξιλέωση του Ίησού Χριστού και στην 
αποκατάσταση των κλειδιών της ιεροσύνης, 

μπορούμε να ζήσουμε με τις οικογένειές μας για 
πάντα! Τι αγαπάτε σχετικά με την οικογένειά σας; 
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, ώστε να φτιάξετε 
αυτή την χάρτινη αλυσίδα για να τιμήσετε την οικογέ-
νειά σας.

1. Διπλώστε ένα κομμάτι χαρτί στη μέση, δύο φορές,  
ώστε να έχετε μία μακριά λωρίδα.

2. Ζωγραφίστε έναν άνθρωπο με τα χέρια του να φτάνουν 
στις διπλωμένες άκρες. 

3. Κόψτε το περίγραμμα του ανθρώπου. Μην κόψετε εκεί 
όπου τα χέρια αγγίζουν τις διπλωμένες άκρες.

4. Ξεδιπλώστε το. Γράψτε ή ζωγραφίστε κάτι που αγαπάτε 
για κάθε μέλος της οικογένειας.

5. Κολλήστε πολλές αλυσίδες μαζί, εάν έχετε μεγάλη 
οικογένεια!
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Οι «σύζυγοι έχουν την ιερή 
υποχρέωση να αγαπούν και 

να φροντίζουν τόσο ο ένας τον 
άλλο όσο και τα παιδιά αυτών» 1. 
«Το σπίτι προορίζεται να είναι το 
εργαστήριο του Θεού για αγάπη 
και υπηρέτηση» είπε ο Πρόεδρος 
Ράσσελ Νέλσον, Πρόεδρος της 
Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων.

«Ο Επουράνιος Πατέρας μας 
θέλει οι σύζυγοι να είναι πιστοί 
ο ένας προς τον άλλον και να 
σέβονται τα παιδιά τους και να 
τους φέρονται ως κληρονομιά 
από τον Κύριο» 2.

Στο Βιβλίο του Μόρμον, ο 
Ιακώβ είπε ότι η αγάπη που έχουν 
οι άνδρες για τις γυναίκες τους, η 
αγάπη που οι γυναίκες έχουν προς 
τους άνδρες τους και η αγάπη που 
και οι δύο έχουν για τα παιδιά 
τους ήταν μεταξύ των λόγων που 
οι Λαμανίτες ήταν για μία περίο-
δο πιο ενάρετοι από τους Νεφίτες 
(βλέπε Ιακώβ 3:7).

Ένας από τους καλύτερους 
τρόπους για να προσκαλούμε την 
αγάπη και την αρμονία στο σπίτι 
μας είναι με το να μιλάμε με καλο-
σύνη στα μέλη της οικογένειάς μας. 
Το να μιλάμε με καλοσύνη προ-
σελκύει το Άγιο Πνεύμα. Η αδελφή 

Φροντίζοντας τις οικογένειες μαζί

Λίντα Μπέρτον, γενική πρόεδρος 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας, μας 
ζήτησε να σκεφτούμε: «Πόσο συχνά 
“λέμε καλοσυνάτα λόγια ο ένας 
στον άλλον”;» 3

Επιπρόσθετες γραφές
Προς Ρωμαίους 12:10, Μωσία 4:15, 
Διδαχή και Διαθήκες 25:5

Αληθινές Ιστορίες
Ο Πρεσβύτερος Τοντ Κριστό-

φερσον της Απαρτίας των Δώδεκα 
Αποστόλων ανέφερε μία εμπειρία 
της παιδικής ηλικίας που τον δίδα-
ξε με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα 
ξεχνούσε τη σημασία μίας στοργι-
κής οικογένειας. Όταν εκείνος και 
οι αδελφοί του ήταν μικρά αγόρια, 
η μητέρα τους υποβλήθηκε σε μία 
εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση 
καρκίνου, που έκανε πολύ οδυ-
νηρό για εκείνη να χρησιμοποιεί 
τον δεξιό της βραχίονα. Σε μία 
οικογένεια με αγόρια, υπήρχε πολύ 
σιδέρωμα, αλλά ενώ η μητέρα του 
σιδέρωνε, συχνά σταματούσε και 
πήγαινε στο υπνοδωμάτιο να κλά-
ψει έως ότου ο πόνος υποχωρούσε. 

Όταν ο πατέρας του Πρεσβυ-
τέρου Κριστόφερσον συνειδητο-
ποίησε τι συνέβαινε, κρυφά δεν 

γευμάτιζε για σχεδόν έναν χρόνο, 
προκειμένου να αποταμιεύσει 
αρκετά χρήματα για να αγορά-
σει μία συσκευή που θα έκανε το 
σιδέρωμα πιο εύκολο. Εκτός από 
την αγάπη του για τη σύζυγό 
του, έθεσε για τα αγόρια του 
το παράδειγμα της γαλούχησης 
μέσα στην οικογένεια. Από αυτό 
το παράδειγμα καλοσύνης, ο 
Πρεσβύτερος Κριστόφερσον 
είπε: «Δεν ήμουν ενήμερος για 
τη θυσία και την πράξη αγάπης 
του πατέρα μου για τη μητέρα 
μου εκείνη την περίοδο, αλλά 
τώρα που γνωρίζω, λέω στον 
εαυτό μου: “Αυτός είναι αληθινός 
άνδρας”» 4.
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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 ευλογήσει εκείνες για τις οποίες είστε υπεύθυνες μέσω της 
επίσκεψης διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

Πίστη, Οικογένεια,  
Ανακούφιση

Σκεφθείτε αυτό
Πώς η αγάπη και η φροντίδα του 
ενός για τον άλλον προσκαλούν 
το Πνεύμα στο σπίτι μας;


