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Σε κάθε συγκέντρωση μεταλήψεως, έχουμε το προνό-
μιο να υποσχόμαστε στον Επουράνιο Πατέρα ότι 
θα θυμόμαστε πάντα τον Σωτήρα και θα τηρούμε 

τις εντολές Του ώστε να έχουμε το Πνεύμα Του μαζί μας 
(βλέπε Μορόνι 4:3, 5:2, Δ&Δ 20:77, 79). Το να Τον θυμό-
μαστε θα έλθει φυσικά σε εμάς καθώς θα παίρνουμε 
επάνω μας το όνομά Του. Το κάνουμε αυτό με πολλούς 
τρόπους, αλλά ειδικώς όταν υπηρετούμε άλλους στο 
όνομά Του, διαβάζουμε τα άγια λόγια Του και προσευχό-
μαστε να γνωρίζουμε τι θα ήθελε εμείς να κάνουμε.

Μου συνέβη, όταν τέλεσα το βάπτισμα ενός νέου 
άνδρα. Γνώριζα ότι είχα κληθεί από τους χειροτονημέ-
νους υπηρέτες του Σωτήρος ως ιεραπόστολος για να 
διδάξω το Ευαγγέλιό Του και να καταθέσω μαρτυρία 
για Εκείνον και την αληθινή Του Εκκλησία. Ο συνάδελ-
φός μου ιεραπόστολος και εγώ είχαμε υποσχεθεί στον 
νέο άνδρα ότι θα καθαριζόταν μέσω της δύναμης της 
Εξιλέωσης του Ιησού Χριστού καθώς μετανόησε με πίστη 
στον Σωτήρα και βαπτίσθηκε από έναν από τους εξου-
σιοδοτημένους υπηρέτες Του.

Όταν σήκωσα τον νέο άνδρα από τα νερά του βαπτι-
στηρίου, ψιθύρισε στο αφτί μου: «Είμαι καθαρός, είμαι 
καθαρός». Εκείνη τη στιγμή, θυμήθηκα το βάπτισμα του 
Σωτήρος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό 
Ιορδάνη. Ακόμη περισσότερο, θυμήθηκα ότι έκανα το 
σωτήριο έργο του ανεστημένου και ζώντος Σωτήρος - -  
συνοδευόμενος από το Άγιο Πνεύμα, όπως και ο Ιωάννης.

Για μένα και για τον καθένα από εμάς, η ανάμνηση 
του Σωτήρος μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από το 
να βασιζόμαστε στη μνήμη της γνώσης και των εμπει-
ριών μας μαζί Του. Μπορούμε να κάνουμε επιλογές κάθε 
ημέρα που μας οδηγούν τώρα πιο κοντά σε Εκείνον.

Η πιο απλή επιλογή μπορεί να είναι να διαβάζουμε τις 
γραφές. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε τα 
συναισθήματα ότι είμαστε κοντά σε Εκείνον. Για εμένα, η 
εγγύτητα έρχεται πιο συχνά όταν διαβάζω το Βιβλίο του 
Μόρμον. Τα πρώτα λεπτά που διαβάζω στα κεφάλαια του 
Νεφί Β΄, ακούω στον νου μου τις φωνές του Νεφί και του 
Λεχί να περιγράφουν τον Σωτήρα σαν να Τον γνώριζαν 
προσωπικώς. Ένα συναίσθημα εγγύτητας έρχεται.

Για εσάς, άλλα μέρη στις γραφές μπορούν ειδικώς να 
σας οδηγήσουν σε Εκείνον. Όμως οπουδήποτε και οπο-
τεδήποτε διαβάζετε τον λόγο του Θεού, με ταπεινή και 
αληθινή πρόθεση να θυμηθείτε τον Σωτήρα, θα αυξηθεί 
η επιθυμία σας να πάρετε επάνω σας το όνομά Του στην 
καθημερινή σας ζωή.

Αυτή η επιθυμία θα αλλάξει τον τρόπο που υπηρετείτε 
στην Εκκλησία του Κυρίου. Θα προσεύχεσθε στον Επου-
ράνιο Πατέρα για βοήθεια να μεγαλύνει ακόμη και ό,τι 
θεωρείτε ότι είναι μία ασήμαντη κλήση. Η βοήθεια που 
θα ζητήσετε είναι η ικανότητα να εστιάσετε σε άλλους 
εκτός από τον εαυτό σας και να εστιάσετε ακόμη 
περισσότερο σε ό,τι ο Σωτήρας επιθυμεί για εκείνους που 
καλείστε να υπηρετήσετε.
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Να γίνουμε  
αληθινοί μαθητές

Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ
Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία
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Έχω αισθανθεί το χέρι Του και την εγγύτητά Του στην 
υπηρέτησή μου με τα παιδιά μας, όταν προσευχήθηκα 
για να μάθω πώς να τα βοηθήσω να βρουν τη γαλήνη 
που μόνον το Ευαγγέλιο φέρνει. Σε τέτοιες στιγμές, λίγο 
με ενδιέφερε να θεωρηθώ ότι είμαι επιτυχημένος γονέας, 
αλλά ενδιαφερόμουν βαθιά για την επιτυχία και την 
ευημερία των παιδιών μου. 

Η επιθυμία να δώσουμε σε εκείνους που υπηρετούμε 
ό,τι ο Σωτήρας θα τους έδινε οδηγεί σε προσευχές που 
είναι μία ικεσία στον Επουράνιο Πατέρα, αληθινά στο 
όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν προσευχόμαστε με 
αυτόν τον τρόπο - - στο όνομα του Σωτήρος, με πίστη σε 
Εκείνον- -  ο Πατέρας απαντά. Στέλνει το Άγιο Πνεύμα 
να οδηγήσει, να παρηγορήσει και να μας ενθαρρύνει. 
Επειδή το Πνεύμα πάντα καταθέτει μαρτυρία για τον 
Σωτήρα (βλέπε Νεφί Γ´ 11:32, 36, 28:11, Εθέρ 12:41), η 
ικανότητά μας να αγαπούμε τον Κύριο με όλη την καρ-
διά, τον νου και τη δύναμή μας αυξάνεται (βλέπε Κατά 
Μάρκον 12:30, Κατά Λουκάν 10:27, Δ&Δ 59:5).

Οι ευλογίες της καθημερινής και της παρούσης ενθύ-
μησης θα έλθουν αργά και σταθερά καθώς Τον υπηρε-
τούμε, χορταίνουμε από τα λόγια Του και προσευχόμαστε 
με πίστη στο όνομά Του. Και αυτή η ενθύμηση θα μας 
επηρεάσει να γίνουμε αληθινοί μαθητές του Κυρίου Ιησού 
Χριστού στο βασίλειό Του σε αυτή τη γη - -  και αργότερα 
με τον Πατέρα Του στον ένδοξο κόσμο που θα έλθει.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Ο Πρόεδρος Άιρινγκ μας συμβουλεύει να θυμόμα
στε πάντα τον Σωτήρα κάνοντας καθημερινές επιλο
γές για να έλθουμε πιο κοντά σε Εκείνον. Με αυτούς 
που διδάσκετε, μπορείτε να διαβάσετε τις προσευχές 
της μεταλήψεως, που σκιαγραφούν τη διαθήκη να 
Τον θυμόμαστε πάντα (βλέπε Μορόνι 4:3, 5:2, Δ&Δ 
20:77, 79). Σκεφθείτε να προσκαλέσετε εκείνους που 
διδάσκετε να γράψουν έναν κατάλογο με τα πράγ
ματα που θα μπορούσαν να κάνουν κάθε ημέρα για 
να θυμούνται τον Σωτήρα. Θα μπορούσατε επίσης 
να σκεφθείτε να τους προσκαλέσετε να προσεύχο
νται στον Επουράνιο Πατέρα για την επιτυχία και την 

ευημερία ο ένας του άλλου. Σκεφθείτε να προσεύχε
σθε για αυτούς με τον ίδιο τρόπο.

ΝΈΌΙ
Να θυμόμαστε τον Κύριο κάθε 
ημέρα

Φίλοι, δουλειές, σχολική εργασία, τηλεόραση 
   υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που θέλουν 

την προσοχή μας. Όμως κάθε εβδομάδα, υποσχόμαστε 
στον Επουράνιο Πατέρα «ότι θα θυμόμαστε πάντα [τον 
Υιό Του, Ίησού Χριστό]» (Δ&Δ 20:79).

Ο Πρόεδρος Άιρινγκ λέει ότι μπορούμε «να κάνουμε 
επιλογές κάθε ημέρα» που μας βοηθούν να θυμόμαστε 
τον Σωτήρα. Σκεφθείτε να θέσετε στόχο αυτόν τον 
μήνα να θυμάστε τον Σωτήρα περισσότερο κάθε ημέρα. 
Θα μπορούσατε να κάνετε ένα ημερολόγιο και να 
δεσμευτείτε σε ένα πράγμα κάθε ημέρα για να ενδυνα
μώσετε τη σχέση σας με Εκείνον. Ο Πρόεδρος Άιρινγκ 
απαριθμεί πράγματα όπως η ανάγνωση των γραφών, 
η προσευχή με πίστη και η υπηρέτηση του Σωτήρος και 
άλλων. Υπάρχει επίσης η τήρηση ημερολογίου, η προ
σέλευση στις συγκεντρώσεις της Εκκλησίας, η ακρόα
ση της γενικής συνέλευσης, η μετάβαση στον ναό, το 
τραγούδισμα ύμνων    και ο κατάλογος συνεχίζεται! 
Καθώς θυμόμαστε τον Σωτήρα καθημερινά, ο Πρόε
δρος Άιρινγκ υπόσχεται ότι «οι ευλογίες… θα έρθουν 
αργά και σταθερά… [και] θα μας επηρεάσουν να γίνου
με αληθινοί μαθητές του Κυρίου Ίησού Χριστού».

ΠΑΙΔΙΑ
Πολλή αγάπη

Όταν διαβάζουμε τις γραφές ή προσευχόμαστε, μπο
ρούμε να αισθανθούμε πόσο πολύ ο Επουράνιος 

Πατέρας και ο Ίησούς μας αγαπούν. Ζωγραφίστε μερικές 
μικρές καρδιές μέσα σε μία μεγαλύτερη καρδιά. Χρωματί
στε μία καρδιά κάθε φορά που προσεύχεσθε ή διαβάζετε 
τις γραφές σας. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να αι
σθανθείτε κοντά στον Επουράνιο Πατέρα και τον Ίησού;
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«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν 
υπάρχουν τέλειες οικογένειες…» 

είπε ο Πρόεδρος Ντίτερ Ούχτντορφ, 
Δεύτερος Σύμβουλος στην Πρώτη 
Προεδρία. «Όποια προβλήματα κι 
αν αντιμετωπίζει η οικογένειά σας, 
ό,τι κι αν πρέπει να κάνετε για να 
τα λύσετε, η αρχή και το τέλος της 
λύσης είναι η χριστιανική αγάπη, η 
αγνή αγάπη του Χριστού» 1.

Σχετικά με εκείνους που δεν 
συμμετέχουν πλήρως στο Ευαγγέ-
λιο, η Λίντα Μπέρτον, πρώην Γενική 
Πρόεδρος της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας, είπε: «Ο Επουράνιος 
Πατέρας αγαπά όλα τα τέκνα 
Του… Ασχέτως πού είναι - - εντός 
ή εκτός του μονοπατιού- -  τα θέλει 
πίσω στον οίκο Του» 2.

«Όσο αλλοπρόσαλλα και αν 
είναι [τα παιδιά σας], …όταν τους 
μιλάτε, μην το κάνετε με θυμό, μην 
το κάνετε αυστηρά, με στάση που 
καταδικάζει» δίδαξε ο Πρόεδρος 
Τζόζεφ Φ. Σμιθ (1838- 1918). «Μιλή-
στε τους ευγενικά» 3.

Ο Πρεσβύτερος Μπρεντ Νίλσον 
των Εβδομήκοντα επανέλαβε τις 

Περιβάλλετε με αγάπη  
εκείνους που ξεστρατίζουν

οδηγίες του Σωτήρος προς εκείνους 
που έχουν 10 ασημένια νομίσματα 
και χάνουν ένα: «Ψάξτε μέχρι να 
το βρείτε. Όταν ο χαμένος είναι ο 
υιός σας ή η κόρη σας, ο αδελφός 
σας ή η αδελφή σας, …παρ’ όλα 
όσα μπορούμε να κάνουμε, αγα-
πούμε αυτό το άτομο με όλη την 
καρδιά μας…

»Είθε εσείς κι εγώ να λάβουμε 
αποκάλυψη, ώστε να γνωρίζουμε 
πώς θα προσεγγίσουμε καλύτερα 
εκείνους στη ζωή μας, οι οποίοι 
έχουν χαθεί και, όταν είναι ανα-
γκαίο, να έχουμε την υπομονή και 
την αγάπη του Πατέρα μας στους 
Ουρανούς και του Υιού Του, Ιησού 
Χριστού, καθώς αγαπούμε, παρα-
κολουθούμε και περιμένουμε τον 
άσωτο» 4.

Ο Πρόεδρος Χένρυ Άιρινγκ, 
Πρώτος Σύμβουλος στην Πρώτη 
Προεδρία, είπε: «Έχω προσευχηθεί 
με πίστη, ώστε κάποιοι που αγα-
πούσα να επιζητούσαν και να αι - 
σθανθούν τη δύναμη της Εξιλέωσης. 
Έχω προσευχηθεί με πίστη, ώστε οι 
ανθρώπινοι άγγελοι να τους 

βοηθήσουν και τους βοήθησαν.
»Ο Θεός έχει εφεύρει μέσα για 

να σώσει καθένα από τα τέκνα 
Του» 5.

Επιπρόσθετες γραφές και 
πληροφορίες
Κατά Ματθαίον 18:12, Άλμα 
31:35, Νεφί Γ´ 13:32, Δ&Δ 121:41- 42
reliefsociety .lds .org
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Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και αναζητήστε έμπνευση για να γνωρίσετε 
τι να αναφέρετε. Πώς η κατανόηση του σκοπού της Ανακουφιστικής Εταιρείας θα 
προετοιμάσει τις θυγατέρες του Θεού για τις ευλογίες της αιώνιας ζωής;

Σκεφθείτε αυτό
Πώς μπορούμε συνεχίσουμε να 
δείχνουμε χριστιανική αγάπη σε 
εκείνους που δεν θέλουν να ζουν 
τις αρχές του Ευαγγελίου;

Πίστη Οικογένεια  
Ανακούφιση 


