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«Το μεγαλύτερο μάθημα που μπορούμε να πάρου-
με στη θνητότητα» δίδαξε ο Πρόεδρος Τόμας 
Μόνσον «είναι ότι όταν ο Θεός μιλά και εμείς 

υπακούμε, θα είμαστε πάντα σωστοί» 1.
Επίσης, θα είμαστε ευλογημένοι. Όπως είπε ο Πρόε-

δρος Μόνσον κατά τη διάρκεια πρόσφατης γενικής 
συνέλευσης: «Όταν τηρούμε τις εντολές, η ζωή μας θα 
είναι ευτυχέστερη, πιο ικανοποιητική και λιγότερο 
περίπλοκη. Οι δυσκολίες και τα προβλήματά μας θα 
είναι ευκολότερα για να τα υπομείνουμε και επίσης θα 
λάβουμε τις υπεσχημένες ευλογίες [του Θεού]» 2.

Στα ακόλουθα αποσπάσματα από τις διδασκαλίες 
του Προέδρου Μόνσον ως Προέδρου της Εκκλησίας, μας 
υπενθυμίζει ότι οι εντολές είναι ο πιο σίγουρος οδηγός 
προς την ευτυχία και την ειρήνη.

Κατευθυντήριες οδηγίες για το ταξίδι
«Οι εντολές του Θεού δεν δίδονται για να μας απογοη-

τεύσουν ή για να γίνουν εμπόδια στην ευτυχία μας. Το 
ακριβώς αντίθετο ισχύει. Εκείνος ο οποίος μας δημιούρ-
γησε και μας αγαπά, γνωρίζει τέλεια πώς πρέπει να ζούμε 
τη ζωή μας, προκειμένου να αποκτήσουμε τη μεγαλύ-
τερη δυνατή ευτυχία. Μας έχει δώσει κατευθυντήριες 
οδηγίες που, αν τις ακολουθήσουμε, θα μας οδηγήσουν 
με ασφάλεια σε αυτό το συχνά επισφαλές θνητό ταξί-
δι. Θυμόμαστε τα λόγια του οικείου ύμνου: “Τήρησε τις 
εντολές! Κάνοντας αυτό, υπάρχει ασφάλεια. Κάνοντας 

αυτό, υπάρχει ειρήνη” [βλέπε “Keep the Commandments” 
Hymns, αρ. 303]» 3.

Δύναμη και γνώση
«Η υπακοή είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των 

προφητών. Έχει παράσχει δύναμη και γνώση σε αυτούς 
ανά τους αιώνες. Είναι ουσιώδες να συνειδητοποιή-
σουμε ότι κι εμείς επίσης δικαιούμαστε αυτήν την πηγή 
δυνάμεως και γνώσεως. Είναι άμεσα διαθέσιμη στον 
καθέναν από εμάς σήμερα καθώς υπακούμε στις εντο-
λές του Θεού…

»Η γνώση την οποία επιζητούμε, οι απαντήσεις που 
λαχταρούμε και η δύναμη που επιθυμούμε σήμερα, για 
να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες ενός περίπλοκου και 
μεταβαλλόμενου κόσμου, μπορούν να είναι δικές μας, 
όταν υπακούμε προθύμως στις εντολές του Κυρίου» 4.

Επιλέξτε να υπακούσετε
«Η επικρατούσα τάση της εποχής μας είναι η ηθική 

χαλαρότητα. Περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές δεί-
χνουν τους αστέρες της μεγάλης οθόνης, τους ήρωες του 
αθλητισμού --αυτούς τους οποίους οι νέοι λαχταρούν να 
μιμηθούν-- να αγνοούν τους νόμους του Θεού και να επι-
δεικνύουν αμαρτωλές πρακτικές, φαινομενικώς με καμία 
δυσμενή συνέπεια. Μην το πιστεύετε! Θα έλθει η ώρα της 
απόδοσης λογαριασμού -- δηλαδή του ισοσκελισμού των 
βιβλίων της ζωής. Κάθε Σταχτοπούτα έχει τα μεσάνυκτά 
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Οι ευλογίες  
της υπακοής
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της -- αν όχι σε αυτήν τη ζωή, τότε στην επομένη. Η Ημέ-
ρα της Κρίσεως θα έλθει για όλους. …Σας παρακαλώ να 
επιλέξετε να υπακούτε» 5.

Χαρά και γαλήνη
«Ενδεχομένως να σας φαίνεται μερικές φορές ότι εκεί-

νοι έξω στον κόσμο διασκεδάζουν περισσότερο απ’ ό,τι 
εσείς. Ορισμένοι από εσάς να αισθάνονται περιορισμέ-
νοι από τον κώδικα διαγωγής τον οποίον τηρούμε στην 
Εκκλησία. Αδελφοί και αδελφές μου, σας διακηρύσσω, 
ωστόσο, ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να φέρει 
περισσότερη αγαλλίαση στη ζωή μας ή περισσότερη 
γαλήνη στην ψυχή μας από το Πνεύμα, το οποίο μπο-
ρούμε να λάβουμε καθώς ακολουθούμε τον Σωτήρα και 
τηρούμε τις εντολές» 6.

Βαδίστε ορθά
«Καταθέτω μαρτυρία σε εσάς ότι οι υπεσχημένες 

ευλογίες μας είναι πέρα από κάθε μέτρο. Αν και τα 
σύννεφα της καταιγίδας μπορεί να συγκεντρωθούν, αν 
και βροχές ίσως πέσουν επάνω μας, η γνώση μας για το 
Ευαγγέλιο και η αγάπη μας για τον Επουράνιο Πατέρα 
μας και για τον Σωτήρα μας θα μας παρηγορεί και θα 
μας υποστηρίζει και θα φέρνει χαρά στην καρδιά μας, 
καθώς βαδίζουμε ορθά και τηρούμε τις εντολές. Δεν θα 
υπάρχει τίποτε σε αυτόν τον κόσμο το οποίο να μπορεί 
να μας νικήσει» 7.

Ακολουθήστε τον Σωτήρα
«Ποιος ήταν αυτός ο άνδρας της λύπης, που γνώρισε 

τη θλίψη; Ποιος είναι ο βασιλέας της δόξας, αυτός ο 
Κύριος των δυνάμεων; Είναι ο Διδάσκαλός μας. Είναι ο 
Σωτήρας μας. Είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο δημιουργός 
της σωτηρίας μας. Γνέφει: “Ακολούθα με”. Δίδει οδηγίες: 
“Πήγαινε, και κάνε κι εσύ παρόμοια”. Παρακαλεί: “Τήρη-
σε τις εντολές μου”.

»Ας Τον ακολουθήσουμε. Ας μιμηθούμε το παρά-
δειγμά Του. Ας υπακούσουμε τον λόγο Του. Με το να 
το κάνουμε αυτό, δίνουμε σε αυτόν το θεϊκό δώρο της 
ευγνωμοσύνης» 8.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Ο Πρόεδρος Μόνσον μας διδάσκει για τις πολλές 
ευλογίες που μπορούμε να λάβουμε όταν είμαστε 
υπάκουοι, που περιλαμβάνουν δύναμη, γνώση, χαρά 
και γαλήνη. Σκεφθείτε να ρωτήσετε εκείνους που 
διδάσκετε πώς έχουν ευλογηθεί τηρώντας τις εντολές. 
Θα μπορούσατε να τους ενθαρρύνετε να συνεχίσουν 
να σκέφτονται τις ευλογίες τους και να γράψουν τις 
σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους σε ένα ημερολό-
γιο. Θα μπορούσατε επίσης να τους ενθαρρύνετε να 
δείχνουν ευγνωμοσύνη στον Θεό για τις ευλογίες 
τους, συνεχίζοντας να είναι υπάκουοι.

ΝΈΌΙ
Πυρκαγιές και μαθήματα υπακοής

Ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον κάποτε διηγήθηκε ένα 
περιστατικό, από το οποίο έμαθε τη σπουδαιό-

τητα της υπακοής. Όταν ήταν οκτώ ετών, πήγε με 
την οικογένειά του στο ξυλόσπιτό τους στα βουνά. 
Εκείνος και ο φίλος του ήθελαν να καθαρίσουν ένα 
χορταριασμένο σημείο για να ανάψουν φωτιά. Προ-
σπάθησαν να καθαρίσουν το χορτάρι με τα χέρια 
και τα τραβούσαν όσο πιο δυνατά μπορούσαν, αλλά 
το μόνο που μάζευαν ήταν χούφτες με αγριόχορτα. 
Ο Πρόεδρος Μόνσον εξήγησε: «Και τότε αυτό που 
νόμιζα ότι ήταν η τέλεια λύση ήλθε στον οκτάχρονο 
νου μου. Είπα στον Ντάνυ: “Αυτό που χρειάζεται να 
κάνουμε είναι μόνο να βάλουμε φωτιά σε αυτά τα 
αγριόχορτα. Απλώς θα κάψουμε έναν κύκλο μέσα  
στα αγριόχορτα!”»

Αν και ήξερε ότι δεν του επιτρεπόταν να χρησιμο-
ποιήσει σπίρτα, έτρεξε πίσω στο ξυλόσπιτο να πάρει 
μερικά σπίρτα και εκείνος και ο Ντάνυ άναψαν μια 
μικρή φωτιά σε εκείνο το χορταριασμένο σημείο. 
Περίμεναν τη φωτιά να σβήσει από μόνη της, αλλά 
αυτή αντιθέτως εξελίχθηκε σε μία μεγάλη και επικίνδυ-
νη φωτιά. Αυτός και ο Ντάνυ έτρεξαν για βοήθεια και 
σύντομα οι ενήλικοι έτρεξαν βιαστικά για να σβήσουν 
τη φωτιά προτού φτάσει στα δέντρα.
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Ο Πρόεδρος Μόνσον συνέχισε: «Ο Ντάνυ και εγώ 
πήραμε μερικά δύσκολα αλλά σημαντικά μαθήματα 
εκείνη την ημέρα -- μέγα μέρος εκ των οποίων ήταν η 
σημασία της υπακοής». (Βλέπε «Ή υπακοή φέρνει ευλο-
γίες» Λιαχόνα, Μάιος 2013, 89-90.)

Όπως ο Πρόεδρος Μόνσον, χρειάστηκε ποτέ να 
πάρετε ένα μάθημα για την υπακοή, με τον δύσκολο 
τρόπο; Τι στόχους μπορείτε να βάλετε, ώστε να διατη-
ρήσετε τον εαυτό σας ασφαλή μέσω της υπακοής στο 
μέλλον;

ΠΑΙΔΙΑ
Διάλεξε το σωστό

Το να διαλέγουμε το σωστό μας φέρνει πιο κοντά 
στον Επουράνιο Πατέρα και τον Ίησού Χριστό. Επί-

σης μας βοηθά να είμαστε ευτυχισμένοι και ασφαλείς. 
Σημειώστε τρόπους που μπορείτε να διαλέξετε το σωστό.

Κάνετε ζαβολιές στο σχολείο
Διαβάζετε τις γραφές
Πηγαίνετε στην εκκλησία
Παίζετε καλά παιχνίδια
Τσακώνεστε με τα αδέλφια σας
Υπηρετείτε τους άλλους
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«Με τα λόγια από [το τραγούδι 
της Προκαταρκτικής], “Η 

οικογένεια είναι από τον Θεό” …μας 
υπενθυμίζεται η σαφής διδαχή» είπε η 
Κάρολ Στήβενς, Πρώτη Σύμβουλος 
στη Γενική Προεδρία της Ανακουφι-
στικής Εταιρείας. «Δεν μαθαίνουμε 
μόνο ότι η οικογένεια έχει δοθεί ως 
διάταξη από τον Θεό, αλλά επίσης 
ότι η καθεμιά μας είναι μέρος της 
οικογένειας του Θεού…

»…Το σχέδιο του Πατέρα για τα 
τέκνα Του είναι ένα σχέδιο αγάπης. 
Είναι ένα σχέδιο για να ενώσει τα 
παιδιά Του --την οικογένειά Του-- 
με Εκείνον» 1.

Ο Πρεσβύτερος Τομ Πέρρυ 
(1922-2015) της Απαρτίας των 
Δώδεκα Αποστόλων είπε: «Πιστεύου-
με επίσης ότι οι δυνατές παραδο-
σιακές οικογένειες δεν είναι μόνον 
οι βασικές μονάδες μίας σταθερής 
κοινωνίας, μίας σταθερής οικονο-
μίας και ενός σταθερού πολιτισμού 
αξιών -- αλλά ότι είναι επίσης οι 
βασικές μονάδες της αιωνιότητας 
και της βασιλείας και της διακυ-
βέρνησης του Θεού.

»Πιστεύουμε ότι η οργάνωση και 
η διακυβέρνηση των ουρανών θα 
οικοδομηθεί γύρω από τις οικογέ-
νειες και τις ευρύτερες οικογένειες» 2.

Ή οικογένεια έχει δοθεί ως διάταξη 
από τον Θεό

«Όλες, όποια και αν είναι η 
οικογενειακή τους κατάσταση ή ο 
αριθμός των παιδιών τους, μπο-
ρούν να υπερασπίζονται το σχέδιο 
του Κυρίου που περιγράφεται στη 
διακήρυξη της οικογένειας» είπε η 
Μπόννυ Όσκαρσον, Γενική Πρόε-
δρος Νέων Γυναικών. «Αν αυτό είναι 
το σχέδιο του Κυρίου, τότε θα πρέ-
πει να είναι και δικό μας σχέδιο!» 3

Επιπρόσθετες γραφές
Διδαχή και Διαθήκες 2:1-3, 132:19

Η διδαχή της οικογένειας
Η αδελφή Τζούλυ Μπεκ, πρώην 

Γενική Πρόεδρος της Ανακουφι-
στικής Εταιρείας, δίδαξε ότι η 
θεολογία της οικογένειας είναι 
βασισμένη στη Δημιουργία, την 
Πτώση και την Εξιλέωση του Ιησού 
Χριστού:

«Η δημιουργία της γης παρεί-
χε ένα μέρος όπου μπορούσαν 
να ζήσουν οικογένειες. Ο Θεός 
δημιούργησε έναν άνδρα και μία 
γυναίκα, που ήταν τα δύο απαραί-
τητα μισά μιας οικογένειας. Ήταν 
μέρος του σχεδίου του Επουράνιου 
Πατέρα ο Αδάμ και η Εύα να επι-
σφραγισθούν και να δημιουργή-
σουν μία αιώνια οικογένεια.

»…Η Πτώση έκανε δυνατό για 
αυτούς να έχουν γιους και κόρες.

»Η Εξιλέωση [του Χριστού] 
επιτρέπει στην οικογένεια να 
επισφραγισθεί μαζί αιωνίως. Επι-
τρέπει στις οικογένειες να έχουν 
αιώνια ανάπτυξη και τελειό-
τητα. Το σχέδιο ευδαιμονίας, 
επίσης ονομαζόμενο και σχέδιο 
σωτηρίας, ήταν ένα σχέδιο που 
δημιουργήθηκε για οικογένειες…

»…Αυτή ήταν η διδαχή του 
Χριστού. …Χωρίς την οικογένεια, 
δεν υπάρχει σχέδιο· δεν υπάρχει 
λόγος για θνητή ζωή» 4.
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Με προσευχή, μελετήστε αυτό το υλικό και αναζητήστε έμπνευση, ώστε 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
Γιατί είναι η οικογένεια η 
πιο σημαντική μονάδα στον 
παρόντα καιρό και σε όλη την 
αιωνιότητα;


