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Να στέκεστε σε  
άγιους τόπους
Η επικοινωνία με τον Πατέρα μας στους Ουρανούς – 
συμπεριλαμβανομένων των προσευχών μας προς Εκείνον 
και των εμπνεύσεών Του προς εμάς – είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις καταιγίδες και τις 
δοκιμασίες της ζωής.

Αγαπημένοι μου αδελφοί και 
αδελφές, έχουμε ακούσει 
υπέροχα μηνύματα αυτό 

το πρωί και επαινώ όλους όσοι 
συμμετείχαν. Είμαστε ιδιαιτέρως 
ευχαριστημένοι που έχουμε τον 
Πρεσβύτερο Ρόμπερτ Χέιλς μαζί 
μας και πάλι και που αισθάνεται 
καλύτερα. Σε αγαπούμε, Μπομπ.

Καθώς συλλογίσθηκα τι θα ήθελα 
να σας πω αυτό το πρωινό, είχα την 
έμπνευση να μοιρασθώ μαζί σας 
ορισμένες σκέψεις και συναισθήματα 
τα οποία θεωρώ συναφή και 
επίκαιρα. Προσεύχομαι ώστε να 
καθοδηγηθώ στα σχόλιά μου.

Έχω ζήσει επί ταύτης της γης 
για 84 έτη τώρα. Για να σας δώσω 
λίγη προοπτική, γεννήθηκα το 
ίδιο έτος κατά το οποίο ο Τσαρλς 
Λίντμπεργκ πέταξε μόνος του για 
πρώτη φορά χωρίς στάση από 
τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι 

σε ένα μονοκινητήριο, μονοθέσιο 
μονοπλάνο. Πολλά έχουν αλλάξει 
κατά τα 84 χρόνια έκτοτε. Ο 
άνθρωπος έχει από μακρού πάει 
στη σελήνη και έχει επιστρέψει. Στην 
πραγματικότητα, η επιστημονική 
φαντασία του χθες έχει γίνει η 
πραγματικότητα του σήμερα. Και 
αυτή η πραγματικότητα, χάρις 
στην τεχνολογία της εποχής μας, 
αλλάζει τόσο γρήγορα που μετά 
βίας μπορούμε να συμβαδίσουμε 
μαζί της – αν το κάνουμε καθόλου. 
Για αυτούς από εμάς που θυμούνται 
τα τηλέφωνα με καντράν και 
τις χειροκίνητες γραφομηχανές, 
η σημερινή τεχνολογία είναι 
παραπάνω από απλώς εκπληκτική.

Τα ηθικά πρότυπα της κοινωνίας 
αλλάζουν ταχέως. Συμπεριφορές που 
κάποτε εθεωρούντο ακατάλληλες 
και ανήθικες τώρα όχι μόνον 
γίνονται ανεκτές, αλλά θεωρούνται 

Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον

από περισσότερους από ποτέ 
αποδεκτές.

Προσφάτως διάβασα στην 
εφημερίδα Wall Street Journal ένα 
άρθρο από τον Τζόναθαν Σακς, 
μέγα ραββίνο της Βρετανίας. 
Ανάμεσα στα άλλα, γράφει: 
«Ουσιαστικώς, σε κάθε δυτική 
κοινωνία τη δεκαετία του 1960 
υπήρξε μία ηθική επανάσταση, 
μία εγκατάλειψη ολόκληρης της 
παραδοσιακής ηθικότητος της 
αυτοσυγκράτησης. Αυτό που 
χρειάζεσαι μόνο, τραγουδούσαν 
οι Beatles, είναι αγάπη. Τα 
παραδοσιακά ηθικά πρότυπα του 
ιουδαϊσμού και του χριστιανισμού 
εγκαταλείφθηκαν. Στη θέση τους 
ήλθε [το ρητό]: [Κάνε] ό,τι σε ωφελεί. 
Οι Δέκα Εντολές εγράφησαν εκ νέου 
ως Δέκα Δημιουργικές Προτάσεις».

Ο ραββίνος Σακς συνεχίζει, 
εκφράζοντας τη θλίψη του:

«Δαπανούμε τα ηθικά μας 
κεφάλαια με την ίδια απερίσκεπτη 
εγκατάλειψη με την οποία 
δαπανούμε τα οικονομικά μας 
κεφάλαια…

»Υπάρχουν μεγάλη μέρη του 
[κόσμου], όπου η θρησκεία είναι 
κάτι του παρελθόντος και δεν 
υπάρχει μία αντίθετη φωνή στις 
πολιτιστικές ιδέες που παροτρύνουν 
τους ανθρώπους να αγοράζουν 
πράγματα, να δαπανούν χρήματα, 
να φορούν φανταχτερά ρούχα 
και να κάνουν επίδειξη, επειδή το 
αξίζουμε. Το μήνυμα είναι ότι η 
ηθικότητα είναι πεπερασμένη, η 
συνείδηση είναι για ανθρωπάρια 
και η πιο σημαντική εντολή είναι: 
‘Ουκ ανακαλυφθείς’».1

Αδελφοί και αδελφές μου, αυτό 
– δυστυχώς – περιγράφει πολλά 
από τα του κόσμου γύρω μας. 
Ανησυχούμε απεγνωσμένα και 
διερωτώμεθα πώς θα επιβιώσουμε σε 
έναν τέτοιον κόσμο; Όχι. Πράγματι, 
έχουμε στη ζωή μας το ευαγγέλιο του 
Ιησού Χριστού και γνωρίζουμε ότι η 
ηθικότητα δεν είναι πεπερασμένη, 
ότι η συνείδησή μας είναι εκεί για 
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να μας καθοδηγεί και ότι είμαστε 
υπεύθυνοι για τις πράξεις μας.

Μολονότι έχει αλλάξει ο κόσμος, 
οι νόμοι του Θεού παραμένουν 
σταθεροί. Δεν έχουν αλλάξει. Δεν 
θα αλλάξουν. Οι Δέκα Εντολές είναι 
μόνον αυτό – εντολές. Δεν είναι 
προτάσεις. Είναι εξίσου απαραίτητες 
σήμερα όπως ήσαν όταν ο Θεός τις 
έδωσε στα τέκνα του Ισραήλ. Αν 
ενωτισθούμε απλώς, ακούμε τότε την 
ηχώ από τη φωνή του Θεού, η οποία 
μας μιλά εδώ και τώρα:

«Μη έχεις άλλους θεούς εκτός από 
μένα.

»Μη κάνεις για τον εαυτό σου 
είδωλο…

»Μη πάρεις το όνομα του Κυρίου 
του Θεού σου μάταια…

»Να θυμάσαι την ημέρα του 
σαββάτου, για να την αγιάζεις…

»Τίμα τον πατέρα σου και τη 
μητέρα σου…

»Μη φονεύσεις.
»Μη μοιχεύσεις.
»Μη κλέψεις.
»Μη ψευδομαρτυρήσεις…
»Μη επιθυμήσεις το σπίτι του 

πλησίον σου».2
Ο κώδικας διαγωγής μας 

είναι οριστικός‧ δεν είναι 
διαπραγματεύσιμος. Δεν ευρίσκεται 
μόνον στις Δέκα Εντολές, αλλά 
επίσης στην Επί του Όρους Ομιλία, 
η οποία μας εδόθη από τον 
Σωτήρα, όταν βάδιζε επάνω στη γη. 
Ευρίσκεται σε όλες τις διδασκαλίες 
Του. Ευρίσκεται στα λόγια της 
σύγχρονης αποκαλύψεως.

Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς 
είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και για 
πάντα. Ο προφήτης Μόρμον μάς 
λέει ότι ο Θεός είναι «αμετάβλητος 
από όλη την αιωνιότητα σε όλη την 
αιωνιότητα». 3 Σε αυτόν τον κόσμο 
όπου σχεδόν τα πάντα φαίνεται 
ότι αλλάζουν, η σταθερότητά Του 
είναι κάτι στην οποίαν μπορούμε 
να βασιζόμαστε, μία άγκυρα στην 
οποία μπορούμε να κρατούμαστε 
και να είμαστε ασφαλείς, ούτως 
ώστε να μην παρασυρθούμε σε 
άγνωστα νερά.

Ενδεχομένως να σας φαίνεται 

μερικές φορές ότι αυτοί έξω στον 
κόσμο διασκεδάζουν περισσότερο 
απ’ ό,τι εσείς. Ορισμένοι από εσάς 
να αισθάνονται περιορισμένοι από 
τον κώδικα διαγωγής τον οποίον 
τηρούμε στην Εκκλησία. Αδελφοί 
και αδελφές μου, σας διακηρύσσω, 
ωστόσο, ότι δεν υπάρχει τίποτε 
που μπορεί να φέρει περισσότερη 
αγαλλίαση στη ζωή μας ή 
περισσότερη γαλήνη στην ψυχή μας 
από το Πνεύμα το οποίο μπορούμε 
να λάβουμε καθώς ακολουθούμε τον 
Σωτήρα και τηρούμε τις εντολές. 
Αυτό το Πνεύμα δεν μπορεί να είναι 
παρόν σε είδη δραστηριοτήτων στις 
οποίες τόσο μέγα μέρος του κόσμου 
συμμετέχει. Ο Απόστολος Παύλος 
διεκήρυξε την αλήθεια: «Ο φυσικός 
άνθρωπος, όμως, δεν δέχεται αυτά 
που ανήκουν στο Πνεύμα του Θεού· 
επειδή, είναι σ’ αυτόν μωρία, και 
δεν μπορεί να τα γνωρίσει‧ επειδή, 
ανακρίνονται πνευματικώς». 4 Ο 
όρος φυσικός άνθρωπος μπορεί να 
αναφέρεται στον καθέναν από εμάς, 
αν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να 
είναι φυσικός άνθρωπος.

Πρέπει να επαγρυπνούμε σε έναν 
κόσμο ο οποίος έχει μετατοπισθεί 
τόσο μακριά από αυτό που είναι 
πνευματικό. Είναι ουσιώδες να 
απορρίπτουμε οτιδήποτε δεν 
συνάδει με τα πρότυπά μας, 
αρνούμενοι κατά τη διαδικασία να 
παραδώσουμε αυτό που επιθυμούμε 
περισσότερο: αιώνια ζωή στη 
βασιλεία του Θεού. Οι καταιγίδες 
θα κτυπούν ακόμη στη θύρα μας 
από καιρού εις καιρόν, διότι 
αποτελούν αναπόδραστο μέρος 
της υπάρξεώς μας στη θνητότητα. 
Ωστόσο, θα είμαστε κατά πολύν 
καλύτερα εξοπλισμένοι να τις 
αντιμετωπίσουμε, να μάθουμε από 
αυτές και να τις υπερνικήσουμε, 
αν έχουμε το ευαγγέλιο στον 
πυρήνα μας και την αγάπη του 
Σωτήρος στην καρδιά μας. Ο 
Ησαΐας διεκήρυξε: «Και το έργο της 
δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη· και 
το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, 
ησυχία και ασφάλεια στον αιώνα».5

Για να είμαστε στον κόσμο, 

αλλά όχι του κόσμου, είναι 
απαραίτητο να επικοινωνούμε 
με τον Επουράνιο Πατέρα μέσω 
προσευχής. Θέλει να το κάνουμε. 
Θα εισακούσει τις προσευχές μας. 
Ο Σωτήρας μάς νουθέτησε, όπως 
είναι καταγεγραμμένο στο Νεφί Γ΄ 
18, να «προσέχετε και πάντα να 
προσεύχεστε μην τυχόν και μπείτε 
σε πειρασμό. Γιατί ο Σατανάς σάς 
ζητάει …

»Γι’ αυτό πρέπει πάντοτε να 
προσεύχεστε προς τον Πατέρα στο 
όνομά μου.

»Και οτιδήποτε ζητήσετε από τον 
Πατέρα στο όνομά μου, το οποίο να 
είναι σωστό, πιστεύοντας ότι θα το 
λάβετε, ιδέστε, θα σας δοθεί».6

Απέκτησα τη μαρτυρία μου 
για τη δύναμη της προσευχής, 
όταν ήμουν περίπου 12 ετών. 
Είχα εργασθεί σκληρά για να 
κερδίσω κάποια χρήματα και 
είχα καταφέρει να αποταμιεύσω 
πέντε δολάρια. Αυτό ήταν κατά 
το Μεγάλο Κραχ, όταν πέντε 
δολάρια ήταν ένα αξιόλογο 
ποσόν χρημάτων – ειδικώς για 
ένα αγόρι 12 ετών. Έδωσα όλα 
τα νομίσματα στον πατέρα μου, 
τα οποία συμποσούνταν σε πέντε 
δολάρια και μου έδωσε πίσω ένα 
χαρτονόμισμα των 5 δολαρίων. 
Ξέρω ότι υπήρχε κάτι συγκεκριμένο 
το οποίο σχεδίαζα να αγοράσω με 
τα πέντε δολάρια, αν και όλα αυτά 
τα χρόνια αργότερα δεν μπορώ να 
ενθυμηθώ τι ήταν. Απλώς θυμάμαι 
πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα 
χρήματα για μένα.

Τότε δεν είχαμε δικό μας 
πλυντήριο, οπότε η μητέρα μου 
έστελνε στο κατάστημα με τα 
πλυντήρια κάθε εβδομάδα τα 
ρούχα μας που έπρεπε να πλυθούν. 
Ύστερα από δύο ημέρες, μας 
επιστρεφόταν ένα φορτίο αυτού που 
αποκαλούσαμε «βρεγμένα πλυμένα 
ρούχα» και η μητέρα τα κρεμούσε 
στα σχοινιά μας για να στεγνώσουν.

Είχα βάλει το χαρτονόμισμα των 
πέντε δολαρίων στην τσέπη του τζιν 
μου. Καθώς μπορείτε πιθανώς να 
μαντέψετε, το τζιν μου εστάλη στο 
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κατάστημα με τα πλυντήρια με τα 
χρήματα ακόμη μέσα στην τσέπη. 
Όταν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί, 
αρρώστησα από την ανησυχία μου. 
Ήξερα ότι οι τσέπες ελέγχονταν 
μηχανικά στο κατάστημα με τα 
πλυντήρια πριν από το πλύσιμο. Αν 
δεν είχαν ανακαλυφθεί και παρθεί 
τα χρήματά μου κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας, ήξερα ότι 
ήταν βέβαιο πως τα χρήματα θα 
είχαν πέσει από την τσέπη κατά 
τη διάρκεια της πλύσεως και θα 
τα διεκδικούσε ο υπάλληλος στο 
κατάστημα, ο οποίος δεν θα 
είχε ιδέα σε ποιον θα έπρεπε να 
επιστραφούν τα χρήματα, ακόμη 
και αν ήθελε να το κάνει. Οι 
πιθανότητες να πάρω πίσω τα πέντε 
δολάρια ήταν υπερβολικώς λίγες – 
ένα γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε η 
αγαπητή μου μητέρα, όταν της είπα 
ότι είχα αφήσει τα χρήματα στην 
τσέπη μου.

Ήθελα αυτά τα χρήματα. 
Χρειαζόμουν αυτά τα χρήματα. 
Είχα εργασθεί πολύ σκληρά για 
να κερδίσω αυτά τα χρήματα. 
Συνειδητοποίησα ότι υπήρχε 
μόνο ένα πράγμα να κάνω. Στην 
απελπισία μου, εστράφην στον 
Πατέρα μου στους Ουρανούς και Τον 
παρεκάλεσα να διατηρήσει ασφαλή 
τα χρήματά μου σε εκείνη την τσέπη 
κάπως μέχρι να επιστρέψουν τα 
βρεγμένα πλυμένα ρούχα.

Δύο μακρές ημέρες αργότερα, 
όταν ήξερα ότι ήταν καιρός να 
φέρει τα πλυμένα το φορτηγό της 
παραδόσεως, κάθισα στο παράθυρο, 
περιμένοντας. Καθώς το φορτηγό 
έκανε στην άκρη στο κράσπεδο, 
η καρδιά μου κτυπούσε δυνατά. 
Μόλις ήσαν τα βρεγμένα ρούχα 
μέσα στο σπίτι, άρπαξα το τζιν μου 
και έτρεξα στο υπνοδωμάτιό μου. 
Έφθασα στην τσέπη με τρεμάμενα 
χέρια. Όταν δεν ηύρα τίποτε αμέσως, 
νόμισα ότι όλα είχαν χαθεί. Και τότε 
τα δάκτυλά μου άγγιξαν εκείνο το 
βρεγμένο χαρτονόμισμα των πέντε 
δολαρίων. Καθώς το έβγαζα από την 
τσέπη, με πλημμύρισε ανακούφιση. 
Προσέφερα μία εγκάρδια προσευχή 

ευγνωμοσύνης στον Πατέρα μου 
στους Ουρανούς, διότι ήξερα ότι  
είχε εισακούσει την προσευχή μου.

Από εκείνον τον καιρό από 
μακρού, έχουν εισακουσθεί 
αμέτρητες προσευχές μου. Δεν έχει 
περάσει μία ημέρα που να μην έχω 
επικοινωνήσει με τον Πατέρα μου 
στους Ουρανούς μέσω προσευχής. 
Είναι μία σχέση που αγαπώ – μία 
σχέση χωρίς την οποίαν στην 
κυριολεξία θα ήμουν χαμένος. Αν 
δεν έχετε τώρα μία τέτοια σχέση με 
τον Πατέρα σας στους Ουρανούς, 
σας παροτρύνω να εργασθείτε προς 
αυτόν τον στόχο. Καθώς το κάνετε, 
θα αποκτήσετε το δικαίωμα της 
εμπνεύσεως και καθοδηγήσεώς Του 
στη ζωή σας – αναγκαιότητες για 
τον καθέναν από εμάς, αν θέλουμε 
να επιβιώσουμε πνευματικώς κατά 
τη διάρκεια της παραμονής μας 
εδώ επί της γης. Τέτοια έμπνευση 
και καθοδήγηση είναι δώρα που 
μας δίδει αφειδώς, αν απλώς τα 
ζητήσουμε. Τι θησαυροί είναι!

Νιώθω πάντοτε ταπεινοφροσύνη 
και είμαι ευγνώμων, όταν ο 
Επουράνιος Πατέρας μου 
επικοινωνεί μαζί μου μέσω της 
εμπνεύσεώς Του. Έχω μάθει να την 
αναγνωρίζω, να την εμπιστεύομαι 
και να την ακολουθώ. Κατ’ 
επανάληψιν είμαι αποδέκτης 
τέτοιας εμπνεύσεως. Μία μάλλον 
συγκλονιστική εμπειρία έλαβε χώρα 
τον Αύγουστο του 1987 κατά τη 
διάρκεια της αφιερώσεως του Ναού 
στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. 
Ο Πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον 
ήταν μαζί μας για την πρώτη ή και 
τη δεύτερη ημέρα της αφιερώσεως, 
αλλά είχε εντωμεταξύ επιστρέψει στο 
σπίτι και επομένως είχα την ευκαιρία 
να διευθύνω τις συγκεντρώσεις που 
είχαν απομείνει.

Το Σάββατο είχαμε μία 
συγκέντρωση για τα μέλη μας  
από την Ολλανδία, τα οποία ήσαν 
στην περιφέρεια του Ναού της 
Φρανκφούρτης. Γνώριζα καλά 
έναν εκ των εξαίρετων ηγετών μας 
από την Ολλανδία, τον αδελφό 
Πήτερ Μούρικ. Μόλις πριν από τη 

συγκέντρωση, είχα την ευδιάκριτη 
έμπνευση να καλέσω τον αδελφό 
Μούρικ να μιλήσει προς τα άλλα 
μέλη από την Ολλανδία κατά τη 
διάρκεια της συγκεντρώσεως και 
στην πραγματικότητα να είναι 
εκείνος ο πρώτος ομιλητής. Μη 
τον έχοντας δει στον ναό εκείνο 
το πρωί, έδωσα ένα σημείωμα 
στον Πρεσβύτερο Κάρλος Ασέι, 
τον Πρόεδρο Περιοχή μας, 
ερωτώντας αν ο Πήτερ Μούρικ 
παρευρίσκετο στη συγκέντρωση. 
Μόλις πριν σηκωθώ, για να αρχίσω 
τη συγκέντρωση, έλαβα πίσω ένα 
σημείωμα από τον Πρεσβύτερο 
Ασέι, λέγοντας ότι ο αδελφός 
Μούρικ όντως δεν παρευρίσκετο, 
ότι συμμετείχε κάπου αλλού και 
ότι σχεδίαζε να παρευρεθεί στη 
συγκέντρωση αφιερώσεως στον ναό 
την επομένη με τους στρατιωτικούς 
πασσάλους.

Καθώς σηκώθηκα στον άμβωνα 
να καλωσορίσω τους ανθρώπους και 
να περιγράψω το πρόγραμμα, έλαβα 
μία αλάνθαστη έμπνευση για άλλη 
μια φορά ότι έπρεπε να ανακοινώσω 
τον Πήτερ Μούρικ ως τον πρώτο 
ομιλητή. Αυτό ήταν αντίθετο προς 
το ένστικτό μου, διότι μόλις είχα 
ακούσει από τον Πρεσβύτερο Ασέι 
ότι ο αδελφός Μούρικ δεν ήταν επ’ 
ουδενί στον ναό. Ωστόσο, έχοντας 
εμπιστοσύνη στην έμπνευση, 
ανακοίνωσα την παρουσίαση της 
χορωδίας, την προσευχή και κατόπιν 
υπέδειξα ότι ο πρώτος μας ομιλητής 
θα ήταν ο αδελφός Πήτερ Μούρικ.

Καθώς επέστρεφα στη θέση μου, 
έριξα μια ματιά στον Πρεσβύτερο 
Ασέι‧ είδα στο πρόσωπό του ένα 
βλέμμα συναγερμού. Αργότερα 
μου είπε ότι όταν είχα ανακοινώσει 
τον αδελφό Μούρικ ως τον πρώτο 
ομιλητή, δεν μπορούσε να πιστέψει 
στα αφτιά του. Είπε ότι ήξερε πως 
είχα λάβει το σημείωμά του και 
πως όντως το είχα διαβάσει και 
δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί 
ανακοίνωσα τον αδελφό Μούρικ ως 
ομιλητή, γνωρίζοντας ότι δεν ήταν 
κάπου στον ναό.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού 
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ανακοινώνω: «Τώρα θα ακούσουμε 
τον αδελφό Πήτερ Μούρικ».

Προς έκπληξιν του Πρεσβυτέρου 
Ασέι, ο Πήτερ Μούρικ εισήλθε 
αμέσως της αιθούσης και πήρε τη 
θέση του στο βήμα.

Μετά τη συγκέντρωση, ο αδελφός 
Μούρικ και εγώ συζητήσαμε αυτό 
που είχε λάβει χώρα πριν από την 
ευκαιρία που είχε να μιλήσει. Έχω 
συλλογισθεί την έμπνευση που ήλθε 
εκείνη την ημέρα όχι μόνον σε 
εμένα, αλλά στον Πήτερ Μούρικ 
επίσης. Αυτή η αξιοσημείωτη 
εμπειρία μού έχει παράσχει μία 
αναντίρρητη μαρτυρία για τη 
σπουδαιότητα να είμαστε άξιοι να 
λαμβάνουμε τέτοια έμπνευση και 
μετά να έχουμε εμπιστοσύνη σε 
αυτήν – και να την ακολουθούμε 
– όταν έρχεται. Γνωρίζω χωρίς 
αμφιβολία ότι ο Κύριος προόριζε 
για όσους ήσαν παρόντες σε εκείνη 
τη συγκέντρωση της αφιερώσεως 
του Ναού στη Φρανκφούρτη να 
ακούσουν τη δυνατή, συγκινητική 
μαρτυρία του υπηρέτη Του, του 
αδελφού Πήτερ Μούρικ.

Αγαπημένοι μου αδελφοί και 
αδελφές, η επικοινωνία με τον 
Πατέρα μας στους Ουρανούς 
– συμπεριλαμβανομένων των 
προσευχών μας προς Εκείνον και 
των εμπνεύσεών Του προς εμάς – 
είναι απαραίτητη προκειμένου να 
αντεπεξέλθουμε στις καταιγίδες και 
τις δοκιμασίες της ζωής. Ο Κύριος 
μάς προσκαλεί: «Πλησιάστε κοντά 
μου και εγώ θα πλησιάσω κοντά 

διαστήματος που αυτό ελάμβανε 
χώρα, ο Πήτερ Μούρικ ήταν σε 
μία συγκέντρωση στα γραφεία 
περιοχής στο Πόρτστρασε. Καθώς 
προχωρούσε η συγκέντρωσή 
του, εξαίφνης εστράφη προς 
τον Πρεσβύτερο Τόμας Χοκς 
τον νεότερο, ο οποίος ήταν τότε 
ο τοπικός αντιπρόσωπος και 
ερώτησε: «Πόσο γρήγορα μπορείς 
να με πας στον ναό;»

Ο Πρεσβύτερος Χοκς, ο οποίος 
ήταν γνωστός για την μάλλον 
γρήγορη οδήγησή του με το μικρό 
αθλητικό του αυτοκίνητο, απήντησε: 
«Μπορώ να σε πάω εκεί σε 10 λεπτά! 
Όμως, γιατί χρειάζεται να πας στον 
ναό;»

Ο αδελφός Μούρικ παραδέχθηκε 
ότι δεν ήξερε γιατί χρειαζόταν να 
πάει στον ναό, αλλά ήξερε ότι 
έπρεπε να πάει εκεί. Οι δύο τους 
ξεκίνησαν για τον ναό αμέσως.

Κατά τη διάρκεια της θαυμάσιας 
εκτελέσεως της χορωδίας, κοίταξα 
τριγύρω, σκεπτόμενος ότι όπου 
να ’ναι θα έβλεπα τον Πήτερ 
Μούρικ. Δεν τον είδα. Με τρόπο 
αξιοθαύμαστο, εντούτοις, δεν 
αισθάνθηκα ανησυχία. Είχα μία 
γλυκεία, αναντίρρητη διαβεβαίωση 
ότι όλα θα πήγαιναν καλά.

Ο αδελφός Μούρικ εισήλθε από 
την μπροστινή πόρτα του ναού 
καθώς τελείωνε η εναρκτήρια 
προσευχή, ακόμη χωρίς να ξέρει 
γιατί ήταν εκεί. Καθώς έσπευδε στον 
προθάλαμο, είδε την εικόνα μου 
επί της οθόνης και με άκουσε να 

σας. Να με αναζητάτε επίμονα και 
θα με βρείτε». 7 Καθώς το κάνουμε, 
θα αισθανθούμε το Πνεύμα Του 
στη ζωή μας, προσφέροντάς μας 
την επιθυμία και το θάρρος να 
είμαστε δυνατοί και ακλόνητοι 
σε χρηστότητα – να «σταθ[ούμε] 
σε άγιους τόπους, και [να] μη 
μετακινηθ[ούμε]».8

Καθώς οι άνεμοι της αλλαγής 
στροβιλίζονται γύρω μας και 
ο ηθικός ιστός της κοινωνίας 
εξακολουθεί να διαλύεται ενώπιον 
των ιδίων μας των οφθαλμών, 
είθε να θυμόμαστε την πολύτιμη 
υπόσχεση του Κυρίου προς 
όσους Τον εμπιστεύονται: «Μη 
φοβάσαι· επειδή, εγώ είμαι μαζί 
σου· μη τρομάζεις· επειδή, εγώ 
είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· 
μάλιστα, σε βοήθησα· μάλιστα σε 
υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι μου 
της δικαιοσύνης».9

Τι υπόσχεση! Είθε τέτοια να 
είναι η ευλογία μας, προσεύχομαι 
ειλικρινώς στο ιερό όνομα του 
Κυρίου και Σωτήρος μας, Ιησού 
Χριστού, αμήν.
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Jonathan Sacks, “Reversing the Decay of 

London Undone,” Wall Street Journal, 20 
Αυγούστου 2011, online.wsj.com, emphasis 
added. Σημείωση: Ο λόρδος Σακς είναι ο 
μέγας ραββίνος των Ηνωμένων Εβραϊκών 
Εκκλησιασμάτων της Κοινοπολιτείας.

2. Έξοδος 20:3–4, 7–8, 12–17.
3. Μορόνι 8:18.
4. Προς Κορινθίους Α΄ 2:14.
5. Ησαΐας 32:17.
6. Νεφί Γ΄ 18:18–20.
7. Διδαχή και Διαθήκες 88:63.
8. Διδαχή και Διαθήκες 87:8.
9. Ησαΐας 41:10.



5

© 2011 υπό Intellectual Reserve, Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Printed in Germany. English approval: 6/10. Translation approval: 6/10.  
Μετάφραση του First Presidency Message, November 2011. Greek. 09771 133

Διδασκαλίες του καιρού μας

Τα μαθήματα την τέταρτη 
Κυριακή της Μελχισεδικής 
Ιεροσύνης και της 

Ανακουφιστικής Εταιρείας θα είναι 
αφιερωμένα στο «Διδασκαλίες 
του καιρού μας». Κάθε μάθημα 
μπορεί να προετοιμασθεί από 
μία ή περισσότερες ομιλίες 
που εδόθησαν κατά την πιο 
πρόσφατη γενική συνέλευση 
(βλέπε διάγραμμα κατωτέρω). 
Οι πρόεδροι πασσάλου και 
περιφερείας μπορούν να επιλέξουν 
ποιες ομιλίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ή μπορούν  
να αναθέσουν αυτήν την ευθύνη 
σε επισκόπους και προέδρους 
κλάδου. Οι ηγέτες θα πρέπει 
να τονίσουν την αξία που έχει 
να μελετούν οι αδελφοί της 
Μελχισεδικής Ιεροσύνης και οι 
αδελφές της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας τις ίδιες ομιλίες τις  
ίδιες Κυριακές.

Εκείνοι οι οποίοι 
παρακολουθούν τα μαθήματα 
της τέταρτης Κυριακής 
παροτρύνονται να μελετούν 
και να φέρνουν στην τάξη το 
τελευταίο τεύχος του περιοδικού 
της γενικής συνελεύσεως.

Προτεινόμενα για την προετοιμασία 
ενός μαθήματος από ομιλίες

Προσευχηθείτε ώστε το Άγιο 
Πνεύμα να είναι μαζί σας καθώς 

* Οι ομιλίες αυτές είναι διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες στο conference .lds .org.

μελετάτε και διδάσκετε την/
τις ομιλία/ες. Μπορεί να μπείτε 
σε πειρασμό να προετοιμάσετε 
το μάθημα χρησιμοποιώντας 
άλλο υλικό, αλλά οι ομιλίες της 
συνελεύσεως είναι το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα μαθημάτων. Ανάθεσή 
σας είναι να βοηθήσετε τους 
άλλους να μάθουν και να ζουν το 
ευαγγέλιο όπως διδάσκεται στην 
πιο πρόσφατη γενική συνέλευση 
της Εκκλησίας.

Επανεξετάστε την/τις ομιλία/ες, 
αναζητώντας αρχές και διδαχές 
που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των μελών της τάξεως. 
Αναζητήστε επίσης ιστορίες, 
παραπομπές στις γραφές και 
δηλώσεις από την/τις ομιλία/
ες που θα σας βοηθήσουν να 
διδάξετε αυτές τις αλήθειες.

Κάνετε μία σκιαγράφηση για 
το πώς θα διδάξετε τις αρχές 
και τις διδαχές. Η σκιαγράφησή 
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ερωτήσεις που βοηθούν τα μέλη 
της τάξεως:

•	 Να	αναζητήσουν	αρχές	και	
διδαχές στην/στις ομιλία/ες.

•	 Να	σκεφθούν	τη	σημασία	τους.
•	 Να	μιλήσουν	για	την	

κατανόηση του θέματος, για 
ιδέες, εμπειρίες και μαρτυρίες.

•	 Να	εφαρμόσουν	αυτές	τις	αρχές	
και τις διδαχές στη ζωή τους.

ΜΉΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ 
ΔΊΔΑΣΚΟΝΤΑΊ ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ

ΥΛΊΚΟ ΓΊΑ ΤΟ ΜΑΘΉΜΑ ΤΉΣ ΤΕΤΑΡΤΉΣ 
ΚΥΡΊΑΚΉΣ

Νοέμβριος 2011–Απρίλιος 2012 Ομιλίες που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 
Νοεμβρίου 2011 της Λιαχόνα *

Μάιος 2012–Οκτώβριος 2012 Ομιλίες που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 
Μαΐου 2012 της Λιαχόνα *
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Ο Μωυσής, ένας εκ των 
μεγαλυτέρων προφητών 
που έχει γνωρίσει ο κόσμος, 

ανετράφη από τη θυγατέρα του 
Φαραώ και πέρασε τα πρώτα 40 
χρόνια της ζωής του στις βασιλικές 
αίθουσες της Αιγύπτου. Ήξερε από 
πρώτο χέρι τη δόξα και το μεγαλείο 
αυτού του αρχαίου βασιλείου.

Χρόνια αργότερα, επάνω στην 
κορυφή ενός μακρινού όρους, κατά 
πολύν απομεμακρυσμένος από την 
αίγλη και τη μεγαλοπρέπεια της 
ισχυρής Αιγύπτου, ο Μωυσής ίστατο 
στην παρουσία του Θεού και μίλησε 
με Εκείνον πρόσωπο με πρόσωπο 
όπως ένας άνθρωπος μιλά με τον 
φίλο του. 1 Κατά τη διάρκεια αυτής 
της επισκέψεως, ο Θεός έδειξε στον 
Μωυσή τη δεξιοτεχνία των χεριών 
Του, δίδοντάς του μία σύντομη 
ματιά του έργου και της δόξας Του. 
Όταν τελείωσε το όραμα, ο Μωυσής 
έπεσε στη γη για διάστημα πολλών 
ωρών. Όταν ανέκτησε τελικώς τις 
δυνάμεις του, συνειδητοποίησε κάτι 
που όλα τα χρόνια του στην αυλή 
του Φαραώ δεν το είχε σκεφθεί ποτέ 
πριν.

«Ξέρω», είπε, «ότι ο άνθρωπος δεν 
είναι τίποτα».2

Είμαστε λιγότερο απ’ ό,τι υποθέτουμε
Όσο περισσότερα μαθαίνουμε 

για το σύμπαν, τόσα περισσότερα 
καταλαβαίνουμε – τουλάχιστον 
εν μέρει – τι ήξερε ο Μωυσής. Το 
σύμπαν είναι τόσο τεράστιο, 
μυστηριώδες και ένδοξο που είναι 
ακατανόητο για τον ανθρώπινο 
νου. «Κόσμους χωρίς αριθμό 
δημιούργησα εγώ», είπε ο Θεός στον 
Μωυσή. 3 Τα θαύματα του νυκτερινού 
ουρανού αποτελούν όμορφη 
μαρτυρία αυτής της αλήθειας.

Υπάρχουν λίγα πράγματα που 
με έχουν γεμίσει με τέτοιο άφωνο 
δέος καθώς πετούσα μέσα στη 
μαύρη νύκτα επάνω από ωκεανούς 
και ηπείρους και κοίταζα έξω από 
το παράθυρο του πιλοτηρίου μου 
την άπειρη δόξα εκατομμυρίων 
αστέρων.

Αστρονόμοι έχουν επιχειρήσει 
να μετρήσουν τον αριθμό των 
αστέρων στο σύμπαν. Μία ομάδα 
επιστημόνων υπολογίζει ότι ο 
αριθμός των αστέρων εντός του 
εύρους των τηλεσκοπίων μας είναι  
10 φορές μεγαλύτερος από όλους 
τους κόκκους άμμου στις παραλίες 
και τις ερήμους του κόσμου.4

Αυτό το συμπέρασμα έχει 

εντυπωσιακή ομοιότητα με τη 
διακήρυξη του αρχαίου προφήτου 
Ενώχ: «Και αν ήταν δυνατό να 
μπορούσε να μετρήσει ο άνθρωπος 
τα μόρια της γης, μάλιστα, 
εκατομμύρια γαίες σαν ετούτη τη γη, 
δε θα ήταν ούτε η αρχή στον αριθμό 
των δημιουργημάτων σου».5

Δοθείσης της απεραντοσύνης 
των δημιουργημάτων του Θεού, 
πολύ φυσικό που ο μέγας βασιλεύς 
Βενιαμίν συμβούλευσε τον λαό να 
«διατηρείτε στη θύμησή σας τη 
μεγαλοσύνη του Θεού, και τη δική 
σας μηδαμινότητα».6

Είμαστε σπουδαιότεροι απ’ ό,τι 
υποθέτουμε

Όμως μολονότι ο άνθρωπος δεν 
είναι τίποτα, με γεμίζει με θαυμασμό 
και δέος να σκέπτομαι ότι «η αξία 
των ψυχών είναι μεγάλη στα μάτια 
του Θεού».7

Και ενώ ενδεχομένως να 
κοιτούμε την αχανή έκταση του 
σύμπαντος και να λέμε: «Τι είναι 
ο άνθρωπος εν συγκρίσει με τη 
δόξα της δημιουργίας;» Ο Ίδιος ο 
Θεός είπε ότι είμαστε ο λόγος που 
δημιούργησε το σύμπαν! Το έργο 
και η δόξα Του – ο σκοπός αυτού 
του μεγαλοπρεπούς σύμπαντος –
είναι να σώσει και να υπερυψώσει 
την ανθρωπότητα. 8 Με άλλα λόγια, 
η αχανής έκταση της αιωνιότητος, 
οι δόξες και τα μυστήρια του 
απείρου διαστήματος και χρόνου 
είναι οικοδομημένα προς όφελος 
συνηθισμένων θνητών όπως εσείς 
και εγώ. Ο Επουράνιος Πατέρας 
δημιούργησε το σύμπαν, ούτως ώστε 
να φθάσουμε τις δυνατότητές μας 
ως υιοί και θυγατέρες Του.

Αυτό είναι το παράδοξο του 

Έχετε σημασία  
για Εκείνον 

Από τον Πρόεδρο Ντίτερ Ούχτντορφ
Δεύτερο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία
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ανθρώπου: εν συγκρίσει με τον 
Θεό, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. 
Εντούτοις, είμαστε τα πάντα για τον 
Θεό. Ενώ στο σκηνικό της άπειρης 
δημιουργίας να φαίνεται ότι δεν 
είμαστε τίποτα, έχουμε τη σπίθα της 
αιώνιας φωτιάς να καίει μέσα στο 
στήθος μας. Έχουμε την ασύλληπτη 
υπόσχεση της υπερυψώσεως – κόσμοι 
χωρίς τέλος – εντός του ελέγχου 
μας. Και είναι η μεγάλη επιθυμία 
του Θεού να μας βοηθήσει να την 
προσεγγίσουμε.

Η αφροσύνη της υπερηφάνειας
Ο μέγας απατεώνας γνωρίζει ότι 

ένα εκ των πιο αποτελεσματικών 
εργαλείων του στο να οδηγήσει 
τα τέκνα του Θεού εκτός 
πορείας είναι να προσφύγει 
στα ακραία του παραδόξου 
του ανθρώπου. Σε ορισμένους, 
προσφεύγει στις αλαζονικές 
τάσεις τους, φουσκώνοντάς 
τους και παροτρύνοντάς τους 
να πιστεύουν στη φαντασία της 
ατομικής τους σημασίας και του 
δικού τους ακαταμάχητου. Τους 
λέει ότι έχουν υπερβεί το σύνηθες 
και ότι λόγω ικανότητος, φυσικού 
δικαιώματος ή κοινωνικής θέσεως 
ξεχωρίζουν από τον κοινό κανόνα 
που τους περιβάλλει. Τους οδηγεί 
να συμπεράνουν ότι επομένως δεν 
υπόκεινται στους κανόνες κανενός 
άλλου και να μην σκοτίζονται με 
τα προβλήματα των άλλων.

Λέγεται ότι στον Αβραάμ Λίνκολν 
άρεσε ένα ποίημα που λέει:

Ω, γιατί το πνεύμα των θνητών να 
είναι υπερήφανο;

Σαν έναν μετεωρίτη που πετά 
γοργά, σαν ένα ταχέως ιπτάμενο 
σύννεφο,

σαν τη λάμψη μιας αστραπής, σαν 
ένα σκάσιμο του κύματος,

ο άνθρωπος περνά από τη ζωή 
στην ανάπαυσή του στον τάφο.9

Οι μαθητές του Ιησού Χριστού 
καταλαβαίνουν ότι εν συγκρίσει 
με την αιωνιότητα, η ύπαρξή μας 
σε αυτήν τη θνητή σφαίρα είναι 

απλώς «μία μικρή στιγμή» στον χώρο 
και τον χρόνο. 10  Γνωρίζουν ότι η 
αληθινή αξία ενός ατόμου έχει λίγο 
να κάνει με αυτό που ο κόσμος έχει 
σε μεγάλη υπόληψη. Γνωρίζουν ότι 
θα μπορούσατε να στοιβάξετε τα 
συσσωρευμένα χρήματα όλου του 
κόσμου και δεν θα μπορούσατε να 
αγοράσετε ένα καρβέλι ψωμί με την 
οικονομία των ουρανών.

Όσοι θα «κληρονομήσ[ουν] 
τη βασιλεία του Θεού». 11 είναι 
αυτοί που γίνονται «σαν παιδί, 
ενδοτικ[οί], πράο[ι], ταπεινόφρον[ε]
ς, υπομονετικ[οί], γεμάτο[ι] 
αγάπη». 12 «Επειδή, όποιος υψώνει 
τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί‧ κι 
εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό 
του, θα υψωθεί». 13 Τέτοιοι μαθητές 
καταλαβαίνουν «ότι όταν είστε στην 
υπηρεσία των συνανθρώπων σας 
είστε απλώς στην υπηρεσία του Θεού 
σας».14

Δεν έχουμε λησμονηθεί
Ένας άλλος τρόπος με τον οποίον 

εξαπατά ο Σατανάς είναι μέσω 
της αποθαρρύνσεως. Επιχειρεί να 
εστιάσει τη θέα μας στη δική μας 
ασημαντότητα έως ότου αρχίσουμε 
να αμφιβάλουμε ότι έχουμε πολλή 
αξία. Μας λέει ότι είμαστε πολύ 
μικροί για να μας προσέξει 
οιοσδήποτε, ότι έχουμε λησμονηθεί – 
ειδικώς από τον Θεό.

Επιτρέψατέ μου να μοιρασθώ μαζί 
σας μία προσωπική εμπειρία που 
ίσως βοηθήσει κάπως αυτούς που 
νιώθουν ασήμαντοι, λησμονημένοι  
ή μόνοι.

Πριν από πολλά χρόνια 
παρακολούθησα μία εκπαίδευση 
κυβερνητών αεροσκάφους της 
Πολεμικής Αεροπορίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Ήμουν πολύ 
μακριά από το σπίτι μου, νεαρός 
Δυτικογερμανός στρατιώτης, 
γεννημένος στην Τσεχοσλοβακία, 
ο οποίος είχε μεγαλώσει στην 
Ανατολική Γερμανία και μιλούσα 
Αγγλικά μόνο με μεγάλη δυσκολία. 
Θυμάμαι ευκρινώς το ταξίδι μου 
προς τη βάση εκπαιδεύσεως στο 
Τέξας. Ήμουν σε ένα αεροπλάνο 

και καθόμουν δίπλα σε έναν 
επιβάτη ο οποίος μιλούσε με βαριά 
νότια προφορά. Σχεδόν καθόλου 
δεν μπορούσα να καταλάβω λέξη 
που έλεγε. Στην πραγματικότητα 
διερωτώμην αν είχα διδαχθεί τη 
λανθασμένη γλώσσα ευθύς εξαρχής. 
Είχα τρομοκρατηθεί από τη σκέψη 
ότι έπρεπε να συναγωνισθώ για 
τις πολυπόθητες ανώτατες θέσεις 
στην εκπαίδευση κυβερνητών 
τους μαθητές που η μητρική τους 
γλώσσα ήταν τα Αγγλικά.

Όταν έφθασα στη βάση της 
αεροπορίας στη μικρή κομώπολη 
Μπιγκ Σπρινγκ του Τέξας, 
αναζήτησα και βρήκα τον κλάδο 
Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ο 
οποίος αποτελείτο από μία χούφτα 
υπέροχων μελών που έκαναν 
συγκεντρώσεις σε ενοικιασμένα 
δωμάτια στην ίδια τη βάση της 
αεροπορίας. Τα μέλη ήσαν στη 
διαδικασία οικοδομήσεως ενός 
μικρού οικήματος συγκεντρώσεων 
το οποίο θα εξυπηρετούσε ως 
μόνιμο μέρος για την Εκκλησία. 
Παλιά εκείνες τις ημέρες, τα μέλη 
προσέφεραν μεγάλο μέρος της 
εργασίας για τα νεά κτήρια.

Μέρα με τη μέρα 
παρευρισκόμουν στην εκπαίδευση 
κυβερνητών και μελετούσα όσο 
σκληρά μπορούσα και μετά 
περνούσα τον περισσότερο από τον 
ελεύθερο χρόνο μου εργαζόμενος 
στο νέο οίκημα συγκεντρώσεων. 
Εκεί έμαθα ότι το δύο επί τέσσερα 
δεν είναι βήμα χορού αλλά κομμάτι 
ξύλο. Έμαθα επίσης τη σημαντική 
ικανότητα επιβιώσεως να βγάζω τον 
αντίχειρά μου, όταν σφυροκοπώ 
ένα καρφί.

Πέρασα τόσο πολύ καιρό 
εργαζόμενος στο οίκημα 
συγκεντρώσεων, ώστε ο πρόεδρος 
κλάδου – ο οποίος επίσης ετύγχανε 
να είναι ένας εκ των εκπαιδευτών 
μας πτήσεων – εξέφρασε την 
ανησυχία του ότι ίσως θα έπρεπε 
να περνώ περισσότερο καιρό 
μελετώντας.

Οι φίλοι μου και οι συμμαθητές 
μου κυβερνήτες απασχολούνταν 
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σε δραστηριότητες του ελεύθερου 
χρόνου επίσης, μολονότι νομίζω ότι 
είναι ασφαλές να πω ότι ορισμένες 
από αυτές τις δραστηριότητες 
δεν θα ήταν σε ευθυγράμμιση με 
το σημερινό φυλλάδιο Για την 
ενδυνάμωση των νέων. Όσον αφορά 
εμένα, απολάμβανα να είμαι ενεργό 
μέρος αυτού του μικροσκοπικού 
κλάδου στο δυτικό Τέξας, ασκώντας 
τις άρτι αποκτηθείσες ικανότητές 
μου ως ξυλουργού και βελτιώνοντας 
τα Αγγλικά μου καθώς εκπλήρωνα 
τις κλήσεις μου να διδάσκω στην 
απαρτία πρεσβυτέρων και στο 
Σχολείο Κυριακής.

Τότε το Μπιγκ (Μεγάλο) 
Σπρινγκ, παρά το όνομά του, ήταν 
μικρό, ασήμαντο και άγνωστο 
μέρος. Και συχνά αισθανόμουν 
ακριβώς το ίδιο για τον εαυτό 
μου – ασήμαντος, άγνωστος και 
αρκετά μόνος. Ακόμη κι έτσι, 
ποτέ δεν αμφέβαλλα ούτε για μία 
φορά αν ο Κύριος με είχε ξεχάσει 
ή αν θα μπορούσε να με βρει εκεί. 
Ήξερα ότι δεν είχε σημασία για τον 
Επουράνιο Πατέρα πού ήμουν, σε 
ποια σειρά ήμουν με τους άλλους 
στην τάξη εκπαιδεύσεώς μου ή ποια 
ήταν η κλήση μου στην Εκκλησία. 
Αυτό που είχε σημασία για Εκείνον 
ήταν ότι έκανα το καλύτερο που 
μπορούσα, ότι η καρδιά μου είχε 
τείνει προς Εκείνον και ότι ήμουν 
πρόθυμος να βοηθήσω τους γύρω 
μου. Ήξερα ότι αν έκανα το 
καλύτερο που μπορούσα, όλα θα 
ήταν καλά.

Και όλα ήταν καλά.15

Οι τελευταίοι θα είναι πρώτοι
Ο Κύριος δεν νοιάζεται 

καθόλου αν περνούμε τις ημέρες 
μας εργαζόμενοι σε μαρμάρινες 
αίθουσες ή σε παραπήγματα 
στάβλων. Ξέρει πού είμαστε, όσο και 
ταπεινές και να είναι οι συνθήκες 
μας. Θα χρησιμοποιήσει – με τον 
τρόπο Του και για τους αγίους 
σκοπούς Του – όσους τείνουν την 
καρδιά τους προς Εκείνον.

Ο Θεός γνωρίζει ότι ορισμένες 
από τις σπουδαιότερες ψυχές 

που έχουν ζήσει ποτέ είναι αυτές 
που δεν θα παρουσιασθούν ποτέ 
στα χρονικά της ιστορίας. Είναι 
ευλογημένες, ταπεινές ψυχές που 
μιμούνται το παράδειγμα του 
Σωτήρος και περνούν τις ημέρες της 
ζωής τους κάνοντας καλό.16

Ένα τέτοιο ζεύγος, οι γονείς ενός 
φίλου μου, αποτελούν παράδειγμα 
αυτής της αρχής για εμένα. 
Ο σύζυγος εργαζόταν σε ένα 
χαλυβουργείο στη Γιούτα. Κατά 
το γεύμα έβγαζε τις γραφές του ή 
ένα περιοδικό της Εκκλησίας και 
διάβαζε. Όταν το έβλεπαν αυτό οι 
άλλοι εργάτες, τον χλεύαζαν και 
αμφισβητούσαν τα πιστεύω του. 
Όποτε το έκαναν, τους μιλούσε 
με καλοσύνη και πεποίθηση. Δεν 
επέτρεπε στην έλλειψη σεβασμού 
τους να τον θυμώσει ή να εξαφθεί.

Χρόνια αργότερα, ένας από τους 
φραστικούς χλευαστές αρρώστησε 
πολύ. Προτού πεθάνει ζήτησε να 
μιλήσει αυτός ο ταπεινός άνδρας 
στην κηδεία του – πράγμα το οποίο 
έκανε.

Αυτό το πιστό μέλος της 
Εκκλησίας ποτέ δεν είχε πολλά όσον 
αφορά σε κοινωνική θέση ή πλούτο, 
αλλά η επιρροή του επεκτάθηκε 
βαθιά σε όλους όσοι τον ήξεραν. 
Πέθανε σε ένα βιομηχανικό ατύχημα, 
ενώ σταμάτησε να βοηθήσει έναν 
άλλον εργάτη, ο οποίος ήταν 
παγιδευμένος στο χιόνι.

Σε έναν χρόνο η χήρα του 
έπρεπε να υποβληθεί σε εγκεφαλική 
επέμβαση, η οποία την άφησε 
ανίκανη να περπατήσει. Όμως, 
στους ανθρώπους αρέσει να 
έρχονται και να περνούν χρόνο με 
εκείνη, επειδή ενωτίζεται. Θυμάται. 
Ενδιαφέρεται. Δεν είναι εις θέσιν 
να γράφει, απομνημονεύει τους 
τηλεφωνικούς αριθμούς των 
παιδιών και των εγγονιών της. 
Θυμάται στοργικά γενέθλια και 
επετείους.

Όσοι την επισκέπτονται, φεύγουν 
αισθανόμενοι καλύτερα για τη ζωή 
και τον εαυτό τους. Αισθάνονται την 
αγάπη της. Ξέρουν ότι ενδιαφέρεται. 
Ποτέ δεν παραπονείται, αλλά 

περνά τις ημέρες της ευλογώντας τη 
ζωή των άλλων. Μία από τις φίλες 
της είπε ότι αυτή η γυναίκα ήταν 
ένας από τους λίγους ανθρώπους 
που ήξερε ποτέ που να αποτελεί 
πραγματικώς παράδειγμα της 
αγάπης και της ζωής του Ιησού 
Χριστού.

Το ζεύγος αυτό θα ήταν πρώτο να 
πει ότι δεν έχουν τόση σημασία σε 
αυτόν τον κόσμο. Όμως, ο Κύριος 
χρησιμοποιεί μία ζυγαριά πολύ 
διαφορετική από εκείνη του κόσμου, 
για να ζυγίσει την αξία μίας ψυχής. 
Γνωρίζει αυτό το πιστό ζεύγος. Τους 
αγαπά. Οι πράξεις τους αποτελούν 
ζωντανή μαρτυρία για την ισχυρή 
πίστη τους σε Εκείνον.

Έχετε σημασία για Εκείνον 
Αγαπητοί μου αδελφοί και 

αδελφές, ίσως είναι αλήθεια ότι 
ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα 
εν συγκρίσει με το μεγαλείο του 
σύμπαντος. Ενίοτε, ενδεχομένως να 
αισθανόμαστε ασήμαντοι, αόρατοι, 
μόνοι ή ξεχασμένοι. Όμως, πάντοτε 
να θυμάστε – έχετε σημασία για 
Εκείνον! Αν αμφιβάλλετε ποτέ ότι 
έχετε σημασία, συλλογισθείτε αυτές 
τις τέσσερις ουράνιες αρχές:

Πρώτον, ο Θεός αγαπά τους 
ταπεινούς και πράους, επειδή είναι 
«μεγαλύτερ[οι] στη βασιλεία των 
ουρανών».17

Δεύτερον, ο Κύριος επιφορτίζει: 
«η πληρότητα του ευαγγελίου [Του] 
να μπορέσει να προκηρυχτεί, μέσω 
των αδύναμων και των απλών, 
στα πέρατα του κόσμου». 18 Έχει 
επιλέξει «τα αδύναμα πράγματα του 
κόσμου [να] προχωρήσουν και [να] 
συντρίψουν τους σπουδαίους και 
ισχυρούς». 19 και να καταντροπιάσει 
«τα ισχυρά».20

Τρίτον, όπου και να ζείτε, όσο 
ταπεινές κι αν είναι οι συνθήκες 
σας, όσο ανεπαρκές κι αν είναι το 
επάγγελμά σας, όσο περιορισμένες 
οι ικανότητές σας, όσο συνηθισμένη 
η εμφάνισή σας ή όσο μικρή κι 
αν φαίνεται ότι είναι η κλήση σας 
στην Εκκλησία, δεν είσθε αόρατοι 
στον Επουράνιο Πατέρα σας. 
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Σας αγαπά. Γνωρίζει την ταπεινή 
σας καρδιά και τις πράξεις 
αγάπης και καλοσύνης σας. 
Μαζί, διαμορφώνουν μία διαρκή 
μαρτυρία της πιστότητος και της 
πίστεώς σας.

Τέταρτον και τελευταίο, 
παρακαλώ καταλάβετε ότι όσα 
βλέπετε και βιώνετε τώρα δεν είναι 
αυτά που θα είναι για πάντα. Δεν 
θα νιώθετε μοναξιά, λύπη, πόνο ή 
αποθάρρυνση για πάντα. Έχουμε 
την πιστή υπόσχεση του Θεού ότι 
ούτε θα ξεχάσει ούτε θα εγκαταλείψει 
όσους τείνουν την καρδιά τους προς 
Εκείνον. 21 Έχετε ελπίδα και πίστη 
σε αυτήν την υπόσχεση. Μάθετε να 
αγαπάτε τον Επουράνιο Πατέρα 
σας και γίνετε οι μαθητές Του με 
λόγια και πράξεις.

Να είσθε βέβαιοι ότι αν 
κρατηθείτε, πιστεύετε σε Εκείνον και 
παραμείνετε πιστοί στην τήρηση 
των εντολών, μία ημέρα θα βιώσετε 
αφ’ εαυτού σας τις υποσχέσεις που 
απεκαλύφθησαν στον Απόστολο 

Παύλο: «Εκείνα που μάτι δεν είδε, 
και αφτί δεν άκουσε, και σε καρδιά 
ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία 
ο Θεός ετοίμασε γι’ αυτούς που τον 
αγαπούν».22

Αδελφοί και αδελφές, η πιο 
δυνατή Ύπαρξη στο σύμπαν είναι 
ο Πατέρας του πνεύματός σας. 
Σας γνωρίζει. Σας αγαπά με τέλεια 
αγάπη.

Ο Θεός σάς βλέπει όχι μόνον 
ως θνητό ον επάνω σε έναν μικρό 
πλανήτη που ζει για σύντομη 
περίοδο – σας βλέπει ως το τέκνο 
Του. Σας βλέπει ως το ον που είσθε 
ικανοί και προοριζόμενο να γίνετε. 
Θέλει να γνωρίζετε ότι έχετε σημασία 
για Εκείνον.

Είθε να πιστεύουμε πάντα, 
να εμπιστευόμαστε και να 
ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας, ώστε 
να καταλάβουμε την αληθινή μας 
αιώνια αξία και δυνατότητα. Είθε 
να είμαστε άξιοι των πολύτιμων 
ευλογιών τις οποίες έχει διαφυλάξει 
για εμάς ο Επουράνιος Πατέρας 

μας, είναι η προσευχή μου στο 
όνομα του Υιού Του, δηλαδή του 
Ιησού Χριστού, αμήν.
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