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Έχετε ανοίξει ποτέ ένα κουτί με εξαρτήματα, έχετε 
βγάλει τις οδηγίες συναρμολόγησης και έχετε 
σκεφτεί: «Δεν βγαίνει κανένα νόημα;»

Μερικές φορές, παρά τις καλύτερες των προθέσεών 
μας και της εμπιστοσύνης που έχουμε στον εαυτό μας, 
βγάζουμε ένα κομμάτι εκτός και ρωτούμε: «Σε τι χρησι-
μεύει;» ή «Πώς ταιριάζει αυτό;»

Η πικρή απογοήτευσή μας μεγαλώνει καθώς κοιτά-
με το κουτί και παρατηρούμε μία δήλωση αποποίησης 
ευθύνης που λέει: «Απαιτείται συναρμολόγηση - -  ηλικίες 
από 8 και άνω». Επειδή δεν έχουμε ακόμη ιδέα, αυτό δεν 
αυξάνει την εμπιστοσύνη μας ή την αυτοεκτίμησή μας.

Μερικές φορές έχουμε παρόμοια εμπειρία με το 
Ευαγγέλιο. Καθώς κοιτάζουμε μερικά κομμάτια του, μπορεί 
να ξύσουμε το κεφάλι μας και να αναρωτηθούμε σε τι 
χρησιμεύει αυτό το κομμάτι. Ή καθώς εξετάζουμε ένα 
άλλο κομμάτι, ίσως να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμη και 
μετά από σκληρή προσπάθεια να κατανοήσουμε πλήρως, 
απλώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχει συμπερι-
ληφθεί αυτό το κομμάτι.

Ο Επουράνιος Πατέρας μας είναι ο μέντοράς μας
Ευτυχώς, ο Επουράνιος Πατέρας μας μάς έχει δώσει 

θαυμάσιες οδηγίες για να οργανώσουμε τη ζωή μας 
και να γίνουμε το καλύτερο που μπορούμε να είμαστε. 
Αυτές οι οδηγίες λειτουργούν ανεξάρτητα από την ηλικία 
μας ή τις περιστάσεις. Μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο και 
την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μας έχει δώσει το 
σχέδιο απολύτρωσης, το σχέδιο σωτηρίας, δηλαδή το 
σχέδιο ευδαιμονίας. Δεν μας έχει αφήσει μόνους με όλες 

τις αβεβαιότητες ή τις δυσκολίες της ζωής, λέγοντας: 
«Ορίστε. Καλή τύχη. Βρες το μόνος σου».

Μόνο εάν είμαστε υπομονετικοί και κοιτάζουμε με 
ταπεινή καρδιά και με ανοικτό νου, θα συνειδητοποιή-
σουμε ότι ο Θεός μάς έχει δώσει πολλά εργαλεία για να 
καταλαβαίνουμε καλύτερα τις περιεκτικές οδηγίες Του 
για την ευδαιμονία μας στη ζωή:

•  Μας έχει δώσει την ανεκτίμητη δωρεά του Αγίου Πνεύμα-
τος, η οποία έχει την δυνατότητα να είναι ο προσωπικός 
μας, επουράνιος διδάσκαλος καθώς μελετούμε τον λόγο 
του Θεού και προσπαθούμε να φέρουμε τις σκέψεις και 
τις πράξεις μας σε ευθυγράμμιση με τον λόγο Του.

•  Μας έχει δώσει 24ωρη πρόσβαση σε Εκείνον 
μέσω προσευχών πίστης και ικεσιών πραγματικής 
πρόθεσης.

•  Μας έχει δώσει σύγχρονους αποστόλους και προφή-
τες, οι οποίοι αποκαλύπτουν τον λόγο του Θεού στην 
εποχή μας και έχουν την εξουσία να δένουν ή να επι-
σφραγίζουν επάνω στη γη και στους ουρανούς.

•  Έχει αποκαταστήσει την Εκκλησία Του - -  μία οργά-
νωση πιστών που εργάζονται μαζί για να βοηθούν ο 
ένας τον άλλον καθώς κατεργάζονται τη σωτηρία 
τους με φόβο, τρόμο και απαράμιλλη χαρά 1.

•  Μας έχει δώσει τις άγιες γραφές - -  τον γραπτό Του 
λόγο σε εμάς.

•  Μας έχει δώσει μυριάδες εργαλεία σύγχρονης τεχνο-
λογίας να μας βοηθούν στην οδό μας της ιδιότητος 
του μαθητού. Πολλά από αυτά τα θαυμάσια εργαλεία 
μπορούν να βρεθούν στο LDS.org.
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Ο Πατέρας μας,  
ο μέντοράς μας

Από τον Πρόεδρο 
Ντίτερ Ούχτντορφ
Δεύτερο Σύμβουλο στην  

Πρώτη Προεδρία
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Γιατί μας έχει δώσει ο Επουράνιος Πατέρας μας τόση 
πολλή βοήθεια; Επειδή μας αγαπά. Και επειδή, όπως 
είπε για Εκείνον: «Γιατί ιδές, τούτο είναι το έργο μου και 
η δόξα μου - -  να πραγματοποιήσω την αθανασία και 
αιώνια ζωή του ανθρώπου» 2.

Με άλλα λόγια, ο Επουράνιος Πατέρας είναι ο Θεός 
μας και ο Θεός είναι ένας μέντορας για εμάς.

Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς γνωρίζει τις ανάγκες 
των τέκνων Του καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. 
Είναι το έργο και η δόξα Του να μας βοηθά σε κάθε 
στροφή, με το να μας δίνει θαυμάσιες εγκόσμιες και 
πνευματικές πηγές να μας βοηθούν στο μονοπάτι μας 
για να επιστρέψουμε σε Εκείνον.

Κάθε πατέρας είναι μέντορας
Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, οι πατέρες τιμώνται 

από τις οικογένειες και την κοινωνία τον μήνα Ιούνιο. 
Είναι πάντα καλό να τιμούμε και να σεβόμαστε τους 
γονείς μας. Οι πατέρες κάνουν πολλά καλά πράγματα 
για τις οικογένειές τους και έχουν πολλά αξιοθαύμαστα 
χαρακτηριστικά. Δύο από τους πιο σημαντικούς ρόλους 
που έχουν οι πατέρες στη ζωή των παιδιών τους είναι 
εκείνοι του να είναι καλό παράδειγμα και μέντορας. Οι 
πατέρες κάνουν περισσότερα από το να λένε στα παιδιά 
τους τι είναι σωστό ή λάθος. Κάνουν πολύ περισσότερα 
από το να δίνουν ένα βοήθημα σε αυτά και να περιμέ-
νουν να καταλάβουν τη ζωή αφ’ εαυτού τους.

Οι πατέρες συμβουλεύουν τα πολύτιμα παιδιά τους 
και δείχνουν με το καλό παράδειγμά τους τον τρόπο να 
ζουν μία έντιμη ζωή. Οι πατέρες δεν αφήνουν τα παιδιά 
τους μόνα αλλά προστρέχουν για βοήθειά τους, με το να 
τα βοηθούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες, οποτεδήποτε τις 
βιώνουν. Και μερικές φορές, όταν η σοφία το απαιτεί, οι 
πατέρες επιτρέπουν στα παιδιά τους να αγωνίζονται, με 
το να συνειδητοποιούν ότι αυτός μπορεί να είναι ο καλύ-
τερος τρόπος για αυτά να μάθουν.

Είμαστε όλοι μέντορες
Ενώ οι επίγειοι πατέρες το κάνουν αυτό για τα δικά 

τους παιδιά, το πνεύμα του να είμαστε μέντορες είναι 
κάτι που χρειάζεται να προσφέρουμε σε όλα τα τέκνα 
του Θεού, ασχέτως ηλικίας, τόπου ή συνθηκών. Θυμηθείτε, 
τα τέκνα του Θεού είναι οι αδελφοί και οι αδελφές μας. 
Είμαστε όλοι από την ίδια αιώνια οικογένεια.

Υπό αυτήν την έννοια, ας είμαστε όλοι μέντορες 
- -  πρόθυμοι να προσεγγίζουμε και να βοηθούμε ο ένας 
τον άλλον να γίνουμε ο καλύτερος εαυτός μας. Επειδή 
είμαστε οι απόγονοι του Θεού, έχουμε τη δυνατότητα να 

γίνουμε όπως Εκείνος. Το να αγαπούμε τον Θεό και τους 
συνανθρώπους μας, το να τηρούμε τις εντολές του Θεού 
και να ακολουθούμε το παράδειγμα του Χριστού είναι 
το στενό, στενόχωρο και χαρωπό μονοπάτι πίσω στην 
παρουσία των επουράνιων γονέων μας.

Αν ο Θεός του σύμπαντος ενδιαφέρεται τόσο για μας 
που είναι μέντορας για μας, ίσως κι εμείς μπορούμε να 
προσεγγίσουμε τους συνανθρώπους μας, ασχέτως του 
χρώματος, της φυλής, των κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών, της γλώσσας ή της θρησκείας τους. Ας γίνουμε 
εμπνευσμένοι μέντορες και ας ευλογούμε τη ζωή των 
άλλων - -  όχι μόνον των δικών μας παιδιών αλλά επίσης 
των παιδιών του Θεού σε όλον τον κόσμο.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Βλέπε Πράξεις 13:52, Προς Φιλιππησίους 2:12.
2. Μωυσή 1:39.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ

Μπορείτε, αν θέλετε, να αρχίσετε ζητώντας από 
όσους διδάσκετε να σκεφθούν μία στιγμή κατά την 
οποία ο Επουράνιος Πατέρας τούς συμβούλευσε. Θα 
μπορούσατε να τους ζητήσετε κατόπιν να σκεφθούν 
ομοιότητες μεταξύ εκείνης της στιγμής και μίας στιγ-
μής κατά την οποία ένιωσαν ότι τους συμβούλευσε ο 
επίγειος πατέρας τους. Προτρέψτε τους να γράψουν 
τις ομοιότητες ως προς το πώς συμβουλεύθηκαν. Θα 
μπορούσατε να τους παρακινήσετε να προσπαθήσουν 
να μιμηθούν αυτό που έγραψαν στην προσπάθειά τους 
να γίνουν καλύτερο παράδειγμα στους άλλους.

ΠΑΙΔΙΑ
Ή βοήθεια του Επουράνιου Πατέρα

Επειδή ο Επουράνιος Πατέρας μάς αγαπά, μάς έχει 
δώσει πολλά εργαλεία ή δωρεές να μας βοηθούν. 

Παρακάτω είναι μερικές από τις δωρεές που μας έχει 
δώσει. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δωρεές 
για να ευλογείτε τη ζωή σας και να ευλογείτε άλλους;

δύναμη της ιεροσύνης
προσευχή
αγάπη για άλλους
απόστολοι και προφήτες
γραφές
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Όλες οι διατάξεις απαραίτητες 
για τη σωτηρία και την υπε-

ρύψωση συνοδεύονται από δια-
θήκες με τον Θεό. «Η σύναψη και 
η τήρηση διαθηκών σημαίνει να 
επιλέγουμε να δεσμευόμαστε στον 
Πατέρα μας στους Ουρανούς και 
στον Ιησού Χριστό» είπε η Λίντα 
Μπέρτον, γενική πρόεδρος της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας 1.

Ο Πρεσβύτερος Νιλ Άντερσεν 
της Απαρτίας των Δώδεκα Απο-
στόλων είπε: «Ο Κύριος είπε: “Με τις 
διατάξεις… η δύναμη της θεϊκότη-
τας φανερώνεται”.

»Υπάρχουν ξεχωριστές ευλογίες 
από τον Θεό για κάθε άξιο άτομο 
το οποίο βαπτίζεται, λαμβάνει το 
Άγιο Πνεύμα και μεταλαμβάνει 
τακτικά» 2.

«Όταν άνδρες και γυναίκες 
πηγαίνουν στον ναό» είπε ο Πρε-
σβύτερος Ράσσελ Μπάλλαρντ της 
Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων 
«προικοδοτούνται αμφότεροι με 
την ίδια δύναμη, η οποία είναι η 
δύναμη της ιεροσύνης…

»…Όλοι οι άνδρες και όλες οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε αυτήν 
τη δύναμη για βοήθεια στη ζωή 
τους. Όλοι όσοι έχουν συνάψει ιερές 
διαθήκες με τον Κύριο και τιμούν 
αυτές τις διαθήκες δικαιούνται να 

Διατάξεις ναού και διαθήκες

λαμβάνουν προσωπική αποκάλυ-
ψη, να ευλογούνται από τη διακο-
νία των αγγέλων, να επικοινωνούν 
με τον Θεό, να λάβουν την πληρό-
τητα του Ευαγγελίου και, τελικώς, 
να γίνουν κληρονόμοι μαζί με τον 
Ιησού Χριστό όλων όσων έχει ο 
Πατέρας» 3.

Επιπρόσθετες γραφές
Νεφί Α΄ 14:14, Διδαχή και Διαθήκες 
25:13, 97:8, 109:22

Αληθινές Ιστορίες
Το 2007, τέσσερεις ημέρες ύστε-

ρα από έναν τεράστιο σεισμό στο 
Περού, ο Πρεσβύτερος Μάρκους 
Νας των Εβδομήκοντα συνάντησε 
τον πρόεδρο κλάδου Γουεσεσλάο 
Κόντε και τη σύζυγό του, Πάμελα. 
«Ο Πρεσβύτερος Νας ερώτησε την 
αδελφή Κόντε πώς ήταν τα μικρά 
παιδιά της. Με ένα χαμόγελο απή-
ντησε ότι μέσω της καλοσύνης του 
Θεού ήταν όλα ασφαλή και καλά. 
Ερώτησε για το σπίτι των Κόντε.

»“Πάει” είπε απλώς εκείνη.
»…“Κι όμως” παρατήρησε ο 

Πρεσβύτερος Νας, “χαμογελάς 
καθώς μιλάμε”.

»“Ναι” είπε εκείνη, “Έχω προσευ-
χηθεί και είμαι εν ειρήνη. Έχουμε 
όλα όσα χρειαζόμαστε. Έχουμε 

ο ένας τον άλλον, έχουμε τα 
παιδιά μας, έχουμε επισφραγι-
σθεί στον ναό, έχουμε αυτήν τη 
θαυμάσια Εκκλησία και έχουμε 
τον Κύριο. Μπορούμε να οικο-
δομήσουμε εκ νέου με τη βοήθεια 
του Κυρίου”…

“Τι είναι αυτό όσον αφορά 
στο να συνάπτουμε και να 
τηρούμε διαθήκες με τον Θεό 
που μας δίδει τη δύναμη να 
χαμογελούμε εν μέσω δυσχερειών, 
να μεταστρέφουμε τα βάσανα 
σε θρίαμβο…;”

»Η πηγή είναι ο Θεός. Η πρό-
σβασή μας σε αυτήν τη δύναμη 
είναι μέσω των διαθηκών μας 
μαζί Του» 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 αυξάνει 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
Πώς μας ενδυναμώνουν οι 
διατάξεις και οι διαθήκες 
του ναού;


