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Στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των 
Τελευταίων Ημερών είμαστε όλοι διδάσκαλοι και 
είμαστε όλοι μαθητευόμενοι. Σε όλους απευθύνεται 

αυτή η ευγενική πρόσκληση από τον Κύριό μας: «Μάθετε 
από μένα… και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας» 1.

Καλώ όλους τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών να 
αναλογισθούν τις προσπάθειές τους να διδάξουν και 
να μάθουν και να στραφούν στον Σωτήρα ώστε να 
γίνει οδηγός μας σε αυτές. Γνωρίζουμε ότι αυτός «[ο] 
Δάσκαλος [που] ήρθ[ε] από τον Θεό» 2 ήταν περισσότερο 
από απλός διδάσκαλος. Εκείνος που μας δίδαξε να αγα-
πούμε τον Κύριο τον Θεό μας με όλη την καρδιά μας, 
με όλη την ψυχή μας, με όλη τη δύναμή μας και με όλη 
τη διάνοιά μας και να αγαπούμε τον γείτονά μας όπως 
τον εαυτό μας, είναι ο Κορυφαίος Διδάσκαλος και το 
Παράδειγμα της τέλειας ζωής. 

Ήταν Εκείνος που δήλωσε: «Έλα, ακολούθα με» 3. 
«Σας έθεσα παράδειγμα» 4.

Αν δεν επιστρέψετε
Ο Ιησούς δίδαξε μία απλή, ωστόσο βαθιά αλήθεια, 

που καταγράφεται στο Κατά Ματθαίον. Αφού ο 
Ιησούς και οι μαθητές Του κατέβηκαν από το Όρος της 
Μεταμόρφωσης, έκαναν στάση στη Γαλιλαία και μετά 
πήγαν στην Καπερναούμ. Εκεί οι μαθητές ήλθαν προς 
τον Ιησού ρωτώντας:

«Ποιος είναι, άραγε, μεγαλύτερος στη βασιλεία των 
ουρανών;

»Και ο Ιησούς, προσκαλώντας ένα παιδάκι, το έστησε 
στο μέσον τους,

»και είπε: Σας διαβεβαιώνω, αν δεν επιστρέψετε, και 
γίνετε σαν τα παιδάκια, δεν θα μπείτε στη βασιλεία 
των ουρανών» 5.

Στην Εκκλησία ο στόχος της διδασκαλίας του 
Ευαγγελίου δεν είναι να εκχύσει πληροφορίες στον νου των 
τέκνων του Θεού, είτε στο σπίτι, στην τάξη είτε στο ιεραπο-
στολικό πεδίο. Δεν είναι να δείξει πόσα ο γονέας, ο διδά-
σκαλος ή ο ιεραπόστολος γνωρίζουν. Ούτε είναι απλά να 
αυξήσει τις γνώσεις για τον Σωτήρα και την Εκκλησία Του.

Ο βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι να βοηθήσει 
τους υιούς και τις θυγατέρες του Επουράνιου Πατέρα να 
επιστρέψουν στην παρουσία Του και να απολαμβάνουν 
αιώνια ζωή με Εκείνον. Για να το κάνει αυτό, η διδασκα-
λία του Ευαγγελίου πρέπει να τους ενθαρρύνει στο μο-
νοπάτι της καθημερινής ιδιότητας του μαθητού και των 
ιερών διαθηκών. Ο στόχος είναι να εμπνεύσει τα άτομα 
να σκεφτούν, να αισθανθούν και κατόπιν να εφαρμό-
σουν στη ζωή τους τις αρχές του Ευαγγελίου. Ο αντικει-
μενικός στόχος είναι να αναπτύξουν πίστη στον Κύριο 
Ιησού Χριστό και να μεταστραφούν στο Ευαγγέλιό Του.

Διδασκαλία που ευλογεί και μεταστρέφει και σώ-
ζει είναι διδασκαλία που μιμείται το παράδειγμα του 
Σωτήρος. Διδάσκαλοι που μιμούνται το παράδειγμα του 
Σωτήρος, αγαπούν και υπηρετούν αυτούς που διδά-
σκουν. Εμπνέουν τους ακροατές τους με αιώνια μαθή-
ματα θείας αλήθειας. Ζουν ζωή που αξίζει μίμησης.
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«Μάθετε από εμένα»

Από τον Πρόεδρο  
Τόμας Μόνσον
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Αγάπη και υπηρέτηση
Όλη η διακονία του Σωτήρος απετέλεσε παράδειγμα 

αγάπης προς τον πλησίον. Στην πραγματικότητα, η 
αγάπη και η υπηρέτησή Του ήταν συχνά τα μαθήματά 
Του. Κατά παρόμοιο τρόπο οι διδάσκαλοι που θυμά-
μαι καλύτερα είναι οι διδάσκαλοι οι οποίοι γνώρισαν, 
αγάπησαν και ενδιαφέρθηκαν για τους μαθητές τους. 
Αναζήτησαν το χαμένο πρόβατο. Δίδαξαν μαθήματα 
ζωής τα οποία θα θυμάμαι πάντα.

Μία τέτοια δασκάλα ήταν η Λούσυ Γκέρτς. Ήξερε 
τον καθέναν από τους μαθητές της. Ανελλιπώς καλούσε 
εκείνους που έχαναν κάποιο μάθημα Κυριακής ή εκείνους 
που απλώς δεν παρευρίσκοντο. Γνωρίζαμε ότι νοιαζόταν 
για εμάς. Κανένας μας δεν ξέχασε ποτέ την ίδια ή τα 
μαθήματα που δίδασκε.

Πολλά χρόνια αργότερα, όταν η Λούσυ πλησίαζε στο 
τέλος της ζωής της, την επισκέφθηκα. Θυμηθήκαμε τις 
ημέρες εκείνες, πριν από πολλά χρόνια, όταν ήταν η δα-
σκάλα μας. Μιλήσαμε για το κάθε ένα μέλος της τάξης 
μας και συζητήσαμε τι κάνει ο καθένας τώρα. Η αγάπη 
και η φροντίδα της κάλυψαν το διάστημα μιας ζωής.

Μου αρέσει η εντολή του Κυρίου που βρίσκεται στο 
Διδαχή και Διαθήκες:

«Και σας δίνω εντολή να διδάσκετε ο ένας στον 
άλλον τη διδαχή της βασιλείας.

»Διδάξτε με επιμέλεια και η χάρη μου θα σας 
παραστέκεται» 6.

Η Λούσυ Γκερτς δίδαξε επιμελώς, επειδή αγαπούσε 
ακούραστα. 

Προσφέρετε ελπίδα και αλήθεια
Ο Απόστολος Πέτρος συμβούλευσε: «Και να είστε πά-

ντοτε έτοιμοι σε απολογία με πραότητα και φόβο, προς 
καθέναν που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που 
είναι μέσα σας» 7.

Ίσως η μεγαλύτερη ελπίδα που ένας διδάσκαλος 
μπορεί να προσφέρει είναι η ελπίδα που βρίσκεται στις 
αλήθειες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. 

«Και τι είναι εκείνο για το οποίο πρέπει να ελπίζετε;» 
Ρώτησε ο Μόρμον. »Ιδέστε, σας λέω πρέπει να έχετε 
ελπίδα μέσω της εξιλέωσης του Χριστού και της δύναμης 
της αναστάσεως, για να αναστηθείτε σε ζωή αιώνια, και 
τούτο χάρη της πίστης σας προς εκείνον» 8.

Διδάσκαλοι, υψώστε τη φωνή σας και καταθέστε 
μαρτυρία για την αληθινή φύση της Θεϊκής Κεφαλής. 

Δηλώστε τη μαρτυρία σας σχετικά με το Βιβλίο του 
Μόρμον. Μεταφέρετε τις ένδοξες και όμορφες αλήθειες 
που περιέχονται στο σχέδιο σωτηρίας. Χρησιμοποιήστε 
εγκεκριμένο υλικό της Εκκλησίας, ειδικά τις γραφές, 
για να διδάξετε τις αλήθειες του αποκατεστημένου 
Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στην καθαρότητα και την 
απλότητά τους. Θυμηθείτε την εντολή του Σωτήρος να: 
«ερευνάτε τις γραφές, επειδή εσείς νομίζετε ότι μέσα σ’ αυ-
τές έχετε αιώνια ζωή· κι εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία 
για μένα» 9.

Βοηθήστε τα τέκνα του Θεού να καταλάβουν τι 
είναι γνήσιο και σημαντικό σε αυτή τη ζωή. Βοηθήστε 
τα να αναπτύξουν τη δύναμη να επιλέγουν μονοπάτια 
τα οποία θα τα κρατήσουν με ασφάλεια στην οδό της 
αιωνίας ζωής.

Διδάξτε την αλήθεια και το Άγιο Πνεύμα θα βοηθήσει 
τις προσπάθειές σας.

«Μάθετε από εμένα»
Επειδή ο Ιησούς Χριστός ήταν τέλεια υπάκουος και 

ενδοτικός προς τον Πατέρα του «προόδευε σε σοφία, 
και ηλικία, και χάρη στον Θεό και στους ανθρώπους» 10. 
Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το ίδιο; Ακριβώς 
όπως ο Ιησούς «έλαβε χάρη για χάρη» 11, πρέπει με υπο-
μονή και επιμονή να αναζητούμε το φως και τη γνώση 
από τον Θεό στις προσπάθειές μας να μάθουμε το 
Ευαγγέλιο.

Το να ακούμε είναι ένα ουσιώδες στοιχείο της μάθη-
σης. Όταν προετοιμαζόμαστε να διδάξουμε, με προ-
σευχή επιζητούμε έμπνευση και επικύρωση από το Άγιο 
Πνεύμα. Συλλογιζόμαστε, προσευχόμαστε, εφαρμόζουμε 
τα μαθήματα του Ευαγγελίου και επιζητούμε το θέλημα 
του Πατέρα για εμάς 12.

Ο Ιησούς «δίδασκε… πολλά με παραβολές» 13 το οποίο 
απαιτεί αφτιά να ακούν, μάτια να βλέπουν και καρδιές 
να καταλαβαίνουν. Καθώς ζούμε αξίως, μπορούμε να 
ακούμε καλύτερα τους ψιθύρους του Αγίου Πνεύματος, το 
οποίο μπορεί «[να μας] διδάξει όλα, και [να μας] υπενθυ-
μίσει όλα» 14.

Όταν ανταποκρινόμαστε στην ευγενική πρόσκληση 
του Κυρίου «Μάθετε από εμένα», γινόμαστε κοινωνοί 
της θεϊκής δυνάμεώς Του. Επομένως, ας προχωρούμε με 
πνεύμα υπακοής ακολουθώντας το Παράδειγμά μας, 
διδάσκοντας όπως Εκείνος θα ήθελε να μας διδάξει και 
μαθαίνοντας όπως Εκείνος θα ήθελε εμείς να μάθουμε.
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ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
 1. Κατά Ματθαίον 11:29.
 2. Κατά Ιωάννην 3:2.
 3. Κατά Λουκάν 18:22.
 4. Νεφί Γ΄ 18:16.
 5. Κατά Ματθαίον 18:1- 3. Η πλάγια γραφή προστέθηκε.
 6. Διδαχή και Διαθήκες 88:77- 78.
 7. Πέτρου Α΄ 3:15.
 8. Μορόνι 7:41.
 9. Κατά Ιωάννην 5:39.
10. Κατά Λουκάν 2:52.
11. Διδαχή και Διαθήκες 93:12.
12. Βλέπε Κατά Ιωάννην 5:30.
13. Κατά Μάρκον 4:2.
14. Κατά Ιωάννην 14:26.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Ο Πρόεδρος Μόνσον μας καλεί να «αναλογισθούμε 
τις προσπάθειές [μας] να διδάξουμε και να μάθουμε 
και να στραφούμε στον Σωτήρα, ώστε να γίνει οδηγός 
μας σε αυτό». Θα μπορούσατε να σκεφθείτε το ενδε-
χόμενο να ερευνήσετε τις γραφές με εκείνους που επι-
σκέπτεσθε, ώστε να βρείτε ιδέες για τον τρόπο που ο 
Ίησούς Χριστός δίδαξε και έμαθε. Μπορείτε να αρχίσετε 
με μερικές από τις γραφές στις οποίες ο Πρόεδρος 

Μόνσον αναφέρθηκε όπως Κατά Ματθαίον 11:29, 
Κατά Ίωάννην 5:30 και Κατά Μάρκον 4:2. Μπορείτε να 
συζητήσετε πώς ό,τι έχετε μάθει για τον Χριστό μπο-
ρεί να σας βοηθήσει «να γίνετε κοινωνοί της θεϊκής 
δυνάμεώς Του».

ΠΑΙΔΙΑ
Μαθαίνοντας για τον Ιησού

Το Άγιο Πνεύμα μάς δίνει ειρηνικά συναισθήματα για 
να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε ότι ο Ίησούς είναι 

αληθινός και μας αγαπά. Γράψτε ή ζωγραφίστε κάτι 
για το οποίο έχετε μάθει για τον Ίησού.
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Και είπε ο Θεός: Ας κάνουμε 
άνθρωπο σύμφωνα με τη δική 

μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική 
μας ομοίωση…

»Και ο Θεός δημιούργησε τον 
άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του 
εικόνα· σύμφωνα με την εικόνα τού 
Θεού τον δημιούργησε· αρσενικό 
και θηλυκό τούς δημιούργησε» 
(Γένεση 1:26- 27).

Ο Θεός είναι ο Επουράνιος 
Πατέρας μας και μας δημιούργησε 
κατά την εικόνα Του. Για αυτή 
την αλήθεια ο Πρόεδρος Τόμας 
Μόνσον είπε: «Ο Θεός ο Πατέρας 
μας έχει αφτιά με τα οποία να 
ακούει τις προσευχές μας. Έχει μά-
τια με τα οποία να βλέπει τις πρά-
ξεις μας. Έχει στόμα με το οποίο 
να μιλά σε εμάς. Έχει καρδιά με 
την οποία να αισθάνεται συμπόνια 
και αγάπη. Είναι αληθινός. Ζει. 
Είμαστε τα τέκνα Του που έχουμε 
δημιουργηθεί κατά την εικόνα Του. 
Μοιάζουμε σαν Εκείνον και μοιάζει 
με εμάς» 1.

«Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών 
θεωρούν όλους τους ανθρώπους 
ως τέκνα του Θεού με μία πλήρη 
και ολοκληρωμένη αίσθηση. 
Θεωρούν κάθε άτομο με θεία 
προέλευση, φύση και δυνατότητα» 2. 
Καθένας είναι «ένας αγαπημένος 

Δημιουργήθηκε κατ’  
εικόνα του Θεού

γιος- πνεύμα ή κόρη- πνεύμα ουρά-
νιων γονέων» 3.

«[Ο Προφήτης] Τζόζεφ Σμιθ 
έμαθε επίσης ότι ο Θεός επιθυμεί τα 
τέκνα Του να λάβουν το ίδιο είδος 
υπερυψωμένης ύπαρξης το οποίο 
Εκείνος μεταλαμβάνει» 4. Όπως ο 
Θεός είπε: «Γιατί ιδές, τούτο είναι 
το έργο μου και η δόξα μου — να 
πραγματοποιήσω την αθανασία 
και αιώνια ζωή τού ανθρώπου» 
(Μωυσή 1:39).

Επιπρόσθετες γραφές
Γένεση 1:26- 27, Προς Κορινθίους Α´ 
3:17, Διδαχή και Διαθήκες 130:1

Από τις γραφές
Ο αδελφός του Ιαρέδ στο Βιβλίο 

του Μόρμον αναζητούσε έναν 
τρόπο να φωτίσει τις οκτώ φορτη-
γίδες που σχεδιάσθηκαν για να με-
ταφέρουν τους Ιαρεδίτες διαμέσου 
των υδάτων στη γη της επαγγελίας. 
Αυτός «επεξεργάστηκε από ένα 
βράχο δεκαέξι μικρές πέτρες» και 
προσευχήθηκε ο Θεός «να αγγίξει 
αυτές τις πέτρες» με το δάκτυλό του 
«ώστε να φέγγουν μέσα στο σκο-
τάδι». Και ο Θεός «τέντωσε εμπρός 
το χέρι του και άγγιξε τις πέτρες 
μία προς μία». Και ο πέπλος αφαι-
ρέθηκε από τα μάτια του αδελφού 

του Ιαρέδ και «είδε το δάχτυλο 
τού Κυρίου. Και ήταν σαν δά-
χτυλο ανθρώπου…

»Και ο Κύριος του είπε: 
Πιστεύεις τα λόγια που θα πω;

»Και εκείνος απάντησε: Ναι, 
Κύριε».

Και «ο Κύριος φανερώθηκε 
[στον αδελφό του Ιαρέδ]» και 
είπε: «Βλέπεις ότι έχεις δημιουρ-
γηθεί κατά τη δική μου εικόνα; 
Μάλιστα, όλοι οι άνθρωποι 
δημιουργήθηκαν στην αρχή 
κατά τη δική μου εικόνα». 
(Βλέπε Έθερ 3:1- 17.)
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Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και ζητήστε να γνωρίσετε τι να αναφέρετε. Πώς η 
κατανόηση του «Η Οικογένεια: Μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο» αυξάνει την 
πίστη σας στον Θεό και ευλογεί εκείνες για τις οποίες είστε υπεύθυνες μέσω της επίσκεψης 
διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

Σκεφθείτε αυτό
Πώς το να γνωρίζουμε ότι κάθε 
άτομο δημιουργήθηκε κατά την 
εικόνα του Θεού μάς βοηθά στην 
συναναστροφή μας με άλλους;

Πίστη, Οικογένεια,  
Ανακούφιση


