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Πριν από μερικά χρόνια, καθόμουν στο δωμάτιο 
όπου συναντώνται η Πρώτη Προεδρία και η 
Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων μια φορά την 

εβδομάδα, στον ναό της Σωλτ Λέηκ. Κοιτούσα προς τον 
τοίχο που βρίσκεται απέναντι από τις θέσεις των μελών 
της Πρώτης Προεδρίας και εκεί παρατήρησα τα πορτρέ-
τα όλων των Προέδρων της Εκκλησίας.

Καθώς κοιτούσα προς αυτούς, τους προκατόχους μου 
- - από τον Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ (1805- 44) έως τον Γκόρ-
ντον Χίνκλυ (1910- 2008)- -  σκέφτηκα: «Πόσο ευγνώμων 
είμαι για την καθοδήγηση από τον καθένα τους». 

Αυτοί είναι σπουδαίοι άνδρες οι οποίοι ποτέ δεν αμφι-
ταλαντεύτηκαν, ποτέ δεν δίστασαν και ποτέ δεν απέτυ-
χαν. Αυτοί είναι άνδρες του Θεού. Καθώς σκέφτομαι τους 
σύγχρονους προφήτες που έχω γνωρίσει και αγαπήσει, 
θυμάμαι τη ζωή τους, τα χαρακτηριστικά τους και τις 
εμπνευσμένες διδασκαλίες τους.

Όταν γεννήθηκα, Πρόεδρος της Εκκλησίας ήταν ο 
Πρόεδρος Χήμπερ Γκραντ (1856- 1945). Καθώς συλλο-
γίζομαι τη ζωή και τις διδασκαλίες του, πιστεύω πως 
ένα χαρακτηριστικό του Προέδρου Γκραντ, στο οποίο 
πάντοτε αποτελούσε παράδειγμα, ήταν η επιμονή - -  επι-
μονή σε εκείνα τα πράγματα που είναι καλά και ευγενή.

Όταν υπηρετούσα ως επίσκοπος του τομέα μου στη 
Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Πρόεδρος της Εκκλησίας ήταν ο Πρόε-
δρος Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ (1870- 1951). Παρατήρησε 
πως υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ του Κυρίου και του 
ενάντιου. «Αν παραμείνετε στην πλευρά που βρίσκεται ο 

Κύριος» δίδαξε «θα βρεθείτε κάτω από την επιρροή Του 
και δεν θα έχετε καμία επιθυμία να κάνετε κακό» 1.

Κλήθηκα να υπηρετήσω ως μέλος της Απαρτίας των 
Δώδεκα το 1963 από τον Πρόεδρο Ντέιβιντ ΜακΚέη 
(1873- 1970). Δίδαξε σεβασμό στους άλλους με τον τρόπο 
που έζησε τη ζωή του. «Ο αληθινός χριστιανισμός» είπε 
«είναι η έμπρακτη αγάπη» 2.

Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Φίλντινγκ Σμιθ (1876- 1972), ένας 
από τους πιο παραγωγικούς συγγραφείς της Εκκλησίας, 
είχε ως καθοδηγητική αρχή στη ζωή του την ευρυμάθεια 
του Ευαγγελίου. Διάβαζε τις γραφές ασταμάτητα και 
ήταν τόσο εξοικειωμένος με τις διδασκαλίες και διδαχές 
που βρίσκονται στις σελίδες τους όσο κανένας άλλος 
από όσους έχω γνωρίσει.

Ο Πρόεδρος Χάρολντ Λη (1899- 1973) υπηρετούσε ως 
πρόεδρος του πασσάλου μου όταν ήμουν παιδί. Μια 
αγαπημένη φράση του ήταν: «Σταθείτε σε άγιους τόπους, 
και μην μετακινηθείτε» 3. Ενθάρρυνε τους Αγίους να είναι 
συντονισμένοι με τους ψιθύρους του Αγίου Πνεύματος και 
να αποκρίνονται σε αυτούς.

Πιστεύω ότι η καθοδηγητική αρχή της ζωής του Προέ-
δρου Σπένσερ Κίμπαλ (1895- 1985) θα ήταν η αφοσίωση. 
Ήταν ολοκληρωτικά και απαρέγκλιτα αφοσιωμένος 
στον Κύριο. Επίσης είχε αφοσιωθεί στον τρόπο ζωής του 
Ευαγγελίου.

Όταν ο Πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον (1899- 1994) 
έγινε Πρόεδρος της Εκκλησίας, με κάλεσε να υπηρετήσω 
ως Δεύτερος Σύμβουλός του στην Πρώτη Προεδρία. Η 
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Προφήτες  
να μας καθοδηγούν

Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον
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αγάπη ήταν η καθοδηγητική αρχή του, η οποία εκφράζε-
ται πλήρως στην αγαπημένη του φράση, όπως ειπώθηκε 
από τον Σωτήρα: «Τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε; 
Αληθινά, σας λέω, ακριβώς όπως είμαι εγώ» 4.

Ο Πρόεδρος Χάουαρντ Χάντερ (1907- 95) ήταν αυτός 
που πάντα έβλεπε το καλό στους άλλους. Πάντα ήταν 
ευγενικός, πάντα ήταν ταπεινός. Ήταν τιμή μου να υπη-
ρετήσω ως Δεύτερος Σύμβουλός του.

Ο Πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλυ μας δίδαξε να κάνουμε 
ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κατέθεσε ισχυρή μαρτυρία για 
τον Σωτήρα και την αποστολή Του. Μας δίδαξε με αγά-
πη. Η ευκαιρία να υπηρετήσω ως Πρώτος Σύμβουλός του 
ήταν τιμή και ευλογία για εμένα.

Ο Σωτήρας στέλνει προφήτες επειδή μας αγαπά. Κατά 
τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης αυτόν τον Οκτώβριο, 
τα Μέλη της Γενικής Εξουσίας της Εκκλησίας θα έχουν πάλι 
το προνόμιο να μοιραστούν τον λόγο Του. Προσεγγίζουμε 
αυτήν την ευθύνη με μεγάλη σοβαρότητα και ταπεινότητα.

Πόσο ευλογημένοι είμαστε που η αποκατεστημένη 
Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι στη γη και που η 
Εκκλησία είναι θεμελιωμένη επάνω στον βράχο της απο-
κάλυψης. Η συνεχής αποκάλυψη είναι η αληθινή πηγή 
ζωής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.

Είθε να προετοιμαστούμε να λάβουμε προσωπική 
αποκάλυψη που αφθονεί κατά τη διάρκεια της γενι-
κής συνέλευσης. Είθε η καρδιά μας να γεμίσει με βαθιά 
αποφασιστικότητα, καθώς σηκώνουμε το χέρι για να 
υποστηρίξουμε ζώντες προφήτες και αποστόλους. Είθε να 
φωτιστούμε, να ανυψωθούμε πνευματικώς, να παρηγορη-
θούμε και να ενδυναμωθούμε καθώς ακούμε τα μηνύματά 
τους. Και είθε να είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε πάλι προς 
τον Κύριο Ιησού Χριστό - - το Ευαγγέλιό Του και το έργο 
Του- -  και να ζήσουμε με ανανεωμένη αποφασιστικότητα, 
τηρώντας τις εντολές Του και κάνοντας το θέλημά Του.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ 

(2011), 191.
2. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), 181.
3. Διδαχή και Διαθήκες 87:8.
4. Νεφί Γ΄ 27:27.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Ο Πρόεδρος Μόνσον αφηγείται σημαντικά μαθή-
ματα που πήρε από τους προφήτες πριν από αυτόν. 

Επίσης, μας υπενθύμισε ότι «ο Σωτήρας στέλνει προ-
φήτες επειδή μας αγαπά». Εκτελώντας διακονία προς 
αυτούς που διδάσκετε, μπορείτε να συζητήσετε πώς 
οι προφήτες και οι απόστολοι αποτελούν σημάδια της 
αγάπης του Θεού προς εμάς. Αναλογιστείτε πώς μπο-
ρείτε να μοιραστείτε συμβουλές από μία από τις ομιλίες 
του Προέδρου Μόνσον σε προηγούμενες γενικές 
συνελεύσεις. Προσκαλέστε εκείνους που διδάσκετε να 
προετοιμαστούν για τη γενική συνέλευση, μελετώντας 
ξανά τις ομιλίες που τους ενέπνευσαν συγκεκριμένα και 
τους βοήθησαν να αισθανθούν την αγάπη του Σωτήρα.

ΝΈΌΙ
Έυχαριστούμε, Θεέ,  
για τον Προφήτη

Πώς ο προφήτης μας, ο Πρόεδος Τόμας Μόνσον, 
σας έχει επηρεάσει; Τι θα θυμάστε περισσότερο 

από αυτόν; Σκεφθείτε να γράψετε στο ημερολόγιό σας 
σχετικά με τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον και τη ζωή του 
- - όπως έχει περιγράψει στο μήνυμά του την επιρροή 
του κάθε προφήτη που εκείνος θυμάται.

Επίσης, ίσως θελήσετε να διαλέξετε μία αγαπημένη 
φράση από εκείνον και να την γράψετε κάπου όπου 
θα τη βλέπετε συχνά, όπως σε ένα ντοσιέ του σχο-
λείου ή σε ένα σημείωμα στο δωμάτιό σας. Ακόμα, θα 
μπορούσατε να φωτογραφίσετε τη φράση και να την 
κάνετε φόντο στο κινητό σας! Κάθε φορά που βλέπετε 
τη φράση, μπορείτε να αναλογιστείτε τη σημασία ενός 
ζώντος προφήτη και να θυμάστε ότι είναι εδώ για να 
μας αγαπά κα να μας καθοδηγεί σήμερα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη μουσική του ύμνου  
«Έυχαριστούμε, Θεέ, για τον προφήτη» lds .org/ go/ 9176.

ΠΑΙΔΙΑ
Όι προφήτες μας οδηγούν στον 
Χριστό

Ο Σωτήρας μας δίνει προφήτες επειδή μας αγαπά. Το 
γεγονός ότι ακολουθούμε τον προφήτη μάς βοηθά 

να διαλέγουμε το σωστό. Ποια είναι δύο πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε για να ακολουθήσετε τον προφήτη;
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«Και ο Κύριος ονόμασε τον λαό 
του Σιών επειδή είχαν όλοι μια 

καρδιά και ένα νου, και ζούσαν με 
χρηστότητα. Και δεν υπήρχαν φτω-
χοί ανάμεσά τους» (Μωυσή 7:18). 
Πώς μπορούμε να γίνουμε ένα;

Ο Πρεσβύτερος Ράσσελ Μπάλ-
λαρντ της Απαρτίας των Δώδεκα 
Αποστόλων είπε: «Στην καρδιά της 
αγγλικής λέξης atonement [Εξιλέω-
ση] βρίσκεται η λέξη ένας. Αν όλη 
η ανθρωπότητα το καταλάβαινε 
αυτό, δεν θα υπήρχε ποτέ κανείς 
για τον οποίο δεν θα ενδιαφερό-
μασταν, ασχέτως ηλικίας, φυλής, 
φύλου, θρησκείας, κοινωνικής ή 
οικονομικής θέσης. Θα προσπα-
θούσαμε να μιμηθούμε τον Σωτήρα 
και δεν θα ήμασταν ποτέ αγενείς, 
αδιάφοροι, ασεβείς ή αναίσθητοι 
προς τους άλλους» 1.

Ο Πρόεδρος Χένρυ Άιρινγκ, 
Πρώτος Σύμβουλος της Πρώ-
της Προεδρίας, δίδαξε: «Όπου οι 
άνθρωποι έχουν το Πνεύμα μαζί 
τους, μπορούν να περιμένουν 
αρμονία… Το Πνεύμα του Θεού 
ποτέ δεν δημιουργεί διαμάχες 

Με μία καρδιά

(βλέπε Νεφί Γ΄ 11:29)… Οδηγεί σε 
προσωπική γαλήνη και ένα αίσθη-
μα ενότητας με τους άλλους» 2.

Μιλώντας για οικογενειακές 
δυσκολίες, η Κάρολ Στήβενς, η 
οποία υπηρέτησε ως Πρώτη Σύμ-
βουλος της Γενικής Προεδρίας της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας, είπε: 
«Ποτέ δεν χρειάστηκε να βιώσω 
ένα διαζύγιο, τον πόνο και την 
ανασφάλεια που απορρέει από 
την εγκατάλειψη ή τις ευθύνες που 
επωμίζεται μία ανύπανδρη μητέ-
ρα. Δεν έχω βιώσει τον θάνατο 
ενός παιδιού, τη στειρότητα ή 
την έλξη προς το ίδιο φύλο. Δεν 
χρειάστηκε να υπομείνω κακο-
μεταχείριση, χρόνια ασθένεια ή 
εθισμό. Αυτές δεν ήταν οι δικές 
μου δοκιμασίες.

»…Αλλά μέσω των προσωπικών 
δοκιμασιών και δυσκολιών μου… 
έχω γνωρίσει καλά Εκείνον που 
καταλαβαίνει… Και επιπλέον, έχω 
βιώσει όλες τις θνητές δοκιμασίες 
που μόλις ανέφερα, από την οπτική 
γωνία της κόρης, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής, θείας και φίλης.

»Η ευκαιρία μας ως θυγατέ-
ρων του Θεού που τηρούν τη 
διαθήκη δεν είναι να μάθουμε 
απλώς από τις δυσκολίες μας. 
Είναι να ενωθούμε με συναισθη-
ματική κατανόηση και συμπό-
νια καθώς στηρίζουμε άλλα 
μέλη της οικογένειας του Θεού 
στους μόχθους τους» 3.

Επιπρόσθετες γραφές  
και πληροφορίες
Κατά Ιωάννην 17:20- 23, Προς 
Εφεσίους 4:15, Μωσία 18:21- 22, 
Νεφί Δ΄ 1:15; reliefsociety .lds .org
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Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και αναζητήστε έμπνευση για να γνωρίσετε 
τι να αναφέρετε. Πώς η κατανόηση του σκοπού της Ανακουφιστικής Εταιρείας θα 
προετοιμάσει τις θυγατέρες του Θεού για τις ευλογίες της αιώνιας ζωής;

Σκεφθείτε αυτό
Πώς η ενότητα μεταξύ μας μάς 
βοηθά να γίνουμε ένα με τον Θεό; 

Πίστη Οικογένεια  
Ανακούφιση


