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Ο αγαπημένος μας προφήτης, ο Πρόεδρος Τόμας 
Μόνσον, έχει διδάξει ότι «η αγάπη είναι η ίδια η 
ουσία του Ευαγγελίου» 1.

Η αγάπη είναι τόσο σημαντική, που ο Ιησούς Χριστός 
την ονόμασε «πρώτη και μεγάλη εντολή» και είπε ότι κάθε 
άλλο σημείο του νόμου και τα λόγια των προφητών κρέ-
μονται από αυτήν 2.

Η αγάπη είναι το κύριο κίνητρο για όλα όσα κάνουμε 
στην Εκκλησία. Κάθε πρόγραμμα, κάθε συγκέντρωση, 
κάθε δράση στην οποία συμμετέχουμε ως μαθητές του 
Ιησού Χριστού, θα πρέπει να πηγάζει από αυτό το χαρα-
κτηριστικό - -  γιατί χωρίς χριστιανική αγάπη, την «αγνή 
αγάπη του Χριστού», δεν είμαστε τίποτα 3.

Όταν το καταλάβουμε αυτό με το μυαλό και την καρ-
διά μας, όταν διακηρύξουμε την αγάπη μας για τον Θεό 
και τους συνανθρώπους μας - -  τότε τι;

Είναι αρκετό να νιώθουμε συμπόνια και αγάπη για 
τους άλλους; Εκπληρώνεται η υποχρέωση μας προς τον 
Θεό όταν διακηρύττουμε την αγάπη μας για τον Θεό και 
τον πλησίον μας; 

Η παραβολή των δύο γιων
Στον ναό στην Ιερουσαλήμ, οι αρχιερείς και οι πρε-

σβύτεροι των Ιουδαίων πλησίασαν τον Ιησού για να τον 
παγιδέψουν με τα λόγια Του. Ο Σωτήρας, ωστόσο, άλλα-
ξε την κατάσταση με το να τους πει μια ιστορία.

«Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους» άρχισε. Ο πατέρας 
πήγε στον πρώτο και του ζήτησε να πάει να δουλέψει 
στον αμπελώνα. Αλλά ο γιος αρνήθηκε. Αργότερα, αυτός 
ο γιος «μετανιώνοντας, πήγε».

Ο πατέρας πήγε στον δεύτερο γιο και του ζήτησε να 
πάει να δουλέψει στον αμπελώνα. Ο δεύτερος γιος τον 

διαβεβαίωσε ότι θα πάει, αλλά ποτέ δεν πήγε.
Μετά ο Σωτήρας γύρισε προς τους ιερείς και τους 

πρεσβυτέρους και ρώτησε: «Ποιος από τους δύο έκανε το 
θέλημα του πατέρα του;»

Έπρεπε να παραδεχτούν ότι ήταν ο πρώτος γιος - -  
αυτός που είπε ότι δεν θα πάει, αλλά ύστερα μετανόησε 
και πήγε να δουλέψει στον αμπελώνα 4.

Ο Σωτήρας χρησιμοποίησε αυτήν την ιστορία για να 
δώσει έμφαση σε μια σημαντική αρχή - -  αυτοί που υπα-
κούν στις εντολές είναι εκείνοι που αγαπούν πραγματικά 
τον Θεό. 

Ίσως για αυτό ο Ιησούς να ζήτησε από τους ανθρώπους 
να ακούσουν και να ακολουθήσουν τα λόγια των Φαρι-
σαίων και των γραμματέων, αλλά να μην ακολουθήσουν 
το παράδειγμά τους 5. Αυτοί οι θρησκευτικοί δάσκαλοι δεν 
ακολουθούσαν αυτά που έλεγαν. Αγαπούσαν να μιλούν 
για θρησκεία, αλλά δυστυχώς τους έλειπε η ουσία της.

Έργα και η σωτηρία μας
Σε ένα από τα τελευταία μαθήματα του Σωτήρα προς 

τους μαθητές Του, τους μίλησε για την τελική Κρίση. Οι 
άνομοι και οι δίκαιοι θα διαχωριστούν. Οι καλοί θα 
κληρονομήσουν αιώνια ζωή. Οι άνομοι θα παραδοθούν 
σε αιώνια τιμωρία.

Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες;
Εκείνοι που επέδειξαν την αγάπη τους με έργα, σώθη-

καν. Εκείνοι που δεν το έκαναν, καταδικάστηκαν 6. Η 
αληθινή μεταστροφή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού 
και στις αξίες και αρχές του θα επιμαρτυρείται από τις 
πράξεις μας και την καθημερινή ζωή μας. 

Στο τέλος, η απλή δήλωση της αγάπης μας προς τον 
Θεό και τους συνανθρώπους μας δεν θα μας καταστήσει 
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Μετά την αγάπη, τι;

Από τον Πρόεδρο 
Ντίτερ Ούχτντορφ

Δεύτερο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία
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ικανούς για υπερύψωση. Γιατί όπως δίδαξε ο Ιησούς: «Δεν 
θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών καθένας που λέει 
σε μένα: Κύριε, Κύριε· αλλ’ αυτός που πράττει το θέλημα 
του Πατέρα μου, ο οποίος είναι στους ουρανούς» 7.

Τι έρχεται μετά την αγάπη;
Η απάντηση στην ερώτηση «Μετά την αγάπη, τι;» μπο-

ρεί να είναι απλή και ξεκάθαρη. Αν πραγματικά αγαπά-
με τον Σωτήρα, στρέφουμε την καρδιά μας σε Εκείνον 
και ύστερα βαδίζουμε στο μονοπάτι της ιδιότητος του 
μαθητού. Όταν αγαπάμε τον Θεό, θα προσπαθούμε να 
τηρήσουμε τις εντολές Του 8.

Αν πραγματικά αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, 
προσφέρουμε τον εαυτό μας για να βοηθήσουμε «τους 
φτωχούς και τους απόρους, τους αρρώστους και τους 
βασανισμένους» 9. Επειδή εκείνοι που κάνουν αυτά τα 
ανιδιοτελή έργα συμπόνιας και υπηρέτησης,10 είναι οι 
ίδιοι μαθητές του Ιησού Χριστού.

Αυτό είναι που έρχεται μετά την αγάπη.
Αυτό είναι η ουσία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Τόμας Μόνσον, «Αγάπη - -  η ουσία του Ευαγγελίου»,  

Λιαχόνα, Μάιος 2014, 91.
2. Βλέπε Κατά Ματθαίον 22:36- 40.
3. Βλέπε Μορόνι 7:46- 47.
4. Βλέπε Κατά Ματθαίον 21:28- 32.
5. Βλέπε Κατά Ματθαίον 23:3.
6. Βλέπε Κατά Ματθαίον 25:31- 46.
7. Κατά Ματθαίον 7:21.
8. Βλέπε Κατά Ιωάννην 14:15.
9. Διδαχή και Διαθήκες 52:40.
10. Βλέπε Μωσία 18:8- 9.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ
Ο Πρόεδρος Ούχτντορφ ορίζει ως αληθινούς μαθη-

τές του Ίησού Χριστού εκείνους που δείχνουν την 
αγάπη τους για Εκείνον και για τους άλλους, μέσω 
των πράξεών τους. Μας διδάσκει ότι: «Αν πραγματικά 
αγαπάμε τον Σωτήρα, στρέφουμε την καρδιά μας σε 
Εκείνον και ύστερα βαδίζουμε στο μονοπάτι της ιδιότη-
τος του μαθητού». Σκεφτείτε να ρωτήσετε εκείνους που 
διδάσκετε με ποιον τρόπο η αγάπη τούς έχει ωθήσει 
να βαδίζουν στο μονοπάτι της ιδιότητος του μαθητού. 
Επίσης, θα μπορούσατε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας 
μαζί τους. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε να τους προ-
σκαλέσετε να προσευχηθούν για περισσότερη χριστιανι-
κή αγάπη και δύναμη, ώστε να πράττουν από αγάπη.

ΝΈΟΙ
Τήρηση των εντολών και αγάπη 
για τους άλλους

Όταν σκεφτόμαστε για αγάπη, συχνά το πρώτο 
που έρχεται στο μυαλό είναι ρομαντικές ταινίες, 

σοκολάτες και λουλούδια. Αλλά η αγάπη - - η αληθινή 
αγάπη- -  είναι πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο ανιδιοτελής 
από αυτό. Ο Ίησούς Χριστός έζησε για εμάς και πέθανε 
για εμάς χάριν της αγάπης Του για εμάς. Πραγματικά, 
οι δύο μεγάλες εντολές είναι να αγαπάμε τον Θεό και 
όλους τους άλλους (βλέπε Κατά Ματθαίον 22:36- 40). 
Αλλά πώς μπορούμε να δείξουμε στους άλλους ότι 
τους αγαπάμε;

Ο Πρόεδρος Ούχτντορφ μοιράζεται την παραβολή 
του Χριστού των δύο γιων, ενός που εργάζεται για 
τον πατέρα του κι ενός που δεν το κάνει. Ο Σωτήρας 
επισημαίνει ότι μόνο ο γιος ο οποίος υπάκουσε στον 
πατέρα του τον αγαπούσε πραγματικά. Παρομοίως, 
όταν υπακούμε στις εντολές του Θεού, δείχνουμε ότι 
Τον αγαπάμε και θέλουμε να επιστρέψουμε σε Εκείνον.

Αλλά πώς δείχνουμε ότι αγαπάμε όλους τους 
άλλους; Ο Πρόεδρος Ούχτντορφ το εξηγεί κι αυτό: 
«Αν πραγματικά αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, 
προσφέρουμε τον εαυτό μας για να βοηθήσουμε “τους 
φτωχούς και τους απόρους, τους αρρώστους και τους 
βασανισμένους”. Επειδή εκείνοι που κάνουν αυτά τα 
ανιδιοτελή έργα συμπόνιας και υπηρέτησης, είναι οι 
ίδιοι μαθητές του Ίησού Χριστού».

Έτσι, την επόμενη φορά που θα δείτε έναν γονέα, έναν 
αδελφό ή έναν φίλο σας, σκεφτείτε πώς να τους υπηρε-
τήσετε για να τους δείξετε τα αισθήματά σας. Όχι μόνο 
θα κάνει αυτούς κι εσάς ευτυχισμένους, αλλά θα κάνει, 
επίσης, ευτυχισμένο τον Πατέρα σας στους Ουρανούς.

ΠΑΙΔΙΑ
Δείχνοντας αγάπη

Ο Ίησούς μοιράζεται μια ιστορία ενός πατέρα και των 
δύο γιων του. Ο πατέρας δούλευε στον αμπελώνα 

και ζήτησε από τους δύο γιους του να βοηθήσουν. Ο 
πρώτος γιος είπε όχι στην αρχή, αλλά αργότερα ήρθε 
να βοηθήσει στον αμπελώνα. Ο δεύτερος γιος είπε ότι 
θα βοηθούσε, αλλά ποτέ δεν το έκανε. Ο Ίησούς δίδαξε 
ότι ο πρώτος γιος έδειξε περισσότερη αγάπη για τον 
πατέρα του με το να είναι υπάκουος.

Παίξτε αυτήν την ιστορία! Έπειτα γράψτε ή 
ζωγραφίστε τρία πράγματα που μπορείτε να κάνετε για 
να δείξετε την αγάπη σας για τον Επουράνιο Πατέρα.
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Ο Επουράνιος Πατέρας μας 
δημιούργησε οικογένειες για 

να μας βοηθήσει να διδάξουμε 
σωστές αρχές σε μια ατμόσφαι-
ρα αγάπης. Ο Πρόεδρος Τόμας 
Μόνσον είπε: «Δώστε στο παιδί σας 
μια φιλοφρόνηση και μια αγκαλιά, 
πείτε περισσότερα “Σε αγαπώ”· 
πάντα να εκφράζετε την ευγνωμο-
σύνη σας. Ποτέ μην αφήνετε ένα 
πρόβλημα που πρέπει να λυθεί να 
γίνει πιο σημαντικό από ένα άτομο 
που πρέπει να αγαπηθεί» 1.

Η Σούζαν Τάννερ, πρώην γενική 
πρόεδρος των Νέων Γυναικών, 
δίδαξε: «Ο Πατέρας μας στους 
Ουρανούς μάς δείχνει με παράδειγ-
μα το πρότυπο το οποίο θα πρέπει 
να ακολουθήσουμε. Μας αγαπά, 
μας διδάσκει, έχει υπομονή μαζί 
μας και μας εμπιστεύεται με την 
ελεύθερη βούλησή μας. …Μερικές 
φορές η πειθαρχία, η οποία σημαί-
νει “διδασκαλία”, μπερδεύεται με 
την κριτική. Τα παιδιά - - παρόμοια 
με τους ανθρώπους όλων των 
ηλικιών- -  βελτιώνουν την συμπε-
ριφορά τους περισσότερο από 
αγάπη και ενθάρρυνση παρά από 
υπόδειξη σφαλμάτων» 2.

«Εάν με πίστη κάνουμε οικο-
γενειακή προσευχή, μελέτη των 

Ή ιδιότητα του γονέα είναι  
ένα ιερό καθήκον

γραφών, οικογενειακή βραδιά, 
ευλογίες ιεροσύνης και τήρηση 
της Ημέρας του Κυρίου» είπε ο 
Πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ της 
Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων 
«τα παιδιά μας θα… είναι προετοι-
μασμένα για μία αιώνια κατοικία 
στον ουρανό, ανεξάρτητα από το 
τι θα τους συμβεί σε έναν δύσκολο 
κόσμο» 3.

Επιπρόσθετες γραφές
Νεφί Α΄ 8:37,  Νεφί Γ΄ 22:13, Διδαχή 
και Διαθήκες 93:40, 121:41

Αληθινές Ιστορίες
«Διάβαζα την εφημερίδα, όταν 

ένας από τους νεαρούς εγγονούς 
μου με αγκάλιασε» είπε ο Πρεσβύ-
τερος Ρόμπερτ Χέιλς της Απαρτίας 
των Δώδεκα Αποστόλων. «Καθώς 
διάβαζα, ευχαριστιόμουν να ακούω 
την γλυκιά φωνή του να φλυαρεί 
στο βάθος. Φανταστείτε την έκπλη-
ξή μου, όταν λίγο αργότερα χώθηκε 
ανάμεσα σε εμένα και την εφημερί-
δα. Παίρνοντας το πρόσωπό μου 
στα χέρια του και πιέζοντας τη 
μύτη του στη δική μου, με ρώτησε: 
“Παππού! Είσαι εκεί;”

»…Το να είμαστε εκεί σημαίνει 
να κατανοούμε την καρδιά των 

νέων μας και να συνδεθούμε 
μαζί τους. Και να συνδεθούμε 
μαζί τους σημαίνει όχι απλά να 
συνομιλούμε μαζί τους, αλλά να 
κάνουμε πράγματα μαζί τους 
επίσης…

»Πρέπει να σχεδιάζουμε και 
να επωφελούμαστε από στιγμές 
διδασκαλίας…

»…Όσο περισσότερο ζω, τόσο 
περισσότερο αναγνωρίζω πως οι 
στιγμές διδασκαλίας της νιότης 
μου, ιδιαιτέρως αυτές που μου 
προσέφεραν οι γονείς μου, έχουν 
διαμορφώσει τη ζωή μου και με 
έχουν κάνει αυτόν που είμαι» 4.
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
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Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και αναζητήστε έμπνευση για να γνωρίσετε τι να 
αναφέρετε. Πώς η κατανόηση τού «Η οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλον τον κόσμο» 
θα αυξήσει 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
Γιατί το Ευαγγέλιο διδάσκεται 
καλύτερα με τη γλώσσα και το 
παράδειγμα της αγάπης;


