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Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, σας ευχαριστώ για την στήριξή σας, όχι μόνο όταν 
σηκώνετε το χέρι σας να μας υποστηρίξετε, αλλά επίσης για το χέρι υπηρέτησης στο σπίτι 
σας, στην Εκκλησία και την κοινότητά σας. Μας αρέσει να είμαστε μαζί σας και να σας 
βλέπουμε ανάμεσα στην οικογένεια και τους φίλους σας. Όπου κι αν ζείτε, παρατηρούμε τις 
προσπάθειές σας να κάνετε αυτόν τον κόσμο καλύτερο . ας υποστηρίζουμε! ας αγαπάμε! 
Όσο προσεύχεστε για εμάς, τόσο προσευχόμαστε για σας! 

 
Υανταζόμαστε την οικογένειά σας συγκεντρωμένη γύρω από την τηλεόραση ή στο 
Διαδίκτυο για να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης από το σπίτι. 
Δύο συνειδητοποιημένοι γονείς, μητέρα και πατέρας, μου έστειλαν ένα αντίγραφο μιας 
φωτογραφίας που πήραν σε εποχή γενικής συνέλευσης. Παρατήρησαν την αντίδραση του 
γιου τους, 18 μηνών, ο οποίος αναγνώρισε τα χαρακτηριστικά και τη φωνή του ομιλητή. Σο 
παιδί άρχισε να στέλνει φιλιά στην τηλεόραση. Ήθελε να έλθει πιο κοντά. Σότε η 
καλοσυνάτη μεγαλύτερη αδελφή του γρήγορα σήκωσε τον μικρό της αδελφό στους ώμους 
της και τον έφερε πιο κοντά. Να η φωτογραφία. 

 
Ναι, η φωτογραφία στην τηλεόραση είναι δική μου και αυτά τα παιδιά είναι τα εγγόνια μας. 
ε λίγα χρόνια, αυτό το αγόρι θα είναι πρεσβύτερος, θα έχει λάβει την προικοδοσία του στο 
ναό και έτοιμος για την ιεραποστολή του. Αργότερα, θα επισφραγιστεί με μια αιώνια 
σύντροφο της επιλογής του. Μπορείτε να τον δείτε κάποια ημέρα ως σύζυγο και πατέρα, με 
δικά του παιδιά; Και μια μέρα θα αποχαιρετήσει τους παππούδες του, με την σίγουρη γνώση 
ότι ο θάνατος είναι μέρος της ζωής. 

 
Είναι αληθινό. Ζούμε και πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για να ζήσουμε πάλι. Από μια παντοτινή 
οπτική γωνία, ο μόνος θάνατος που είναι πράγματι πρόωρος είναι ο θάνατος κάποιου που 
δεν είναι προετοιμασμένος να συναντήσει τον Θεό. 

 
Ψς απόστολοι και προφήτες ανησυχούμε όχι μόνο για τα παιδιά και τα εγγόνια μας αλλά 
και για τα δικά σας -- και για κάθε παιδί του Θεού. Όλα όσα έχει το μέλλον 



προετοιμασμένο για κάθε ιερό παιδί του Θεού θα διαμορφωθεί από τους γονείς, την 
οικογένεια, του φίλους και τους δασκάλους του. Επομένως, η πίστη μας τώρα γίνεται μέρος 
της πίστης των απογόνων μας αργότερα. 

 
Κάθε άτομο θα βαδίσει σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς -- έναν κόσμο με 
ανταγωνιστικές ιδεολογίες. Οι δυνάμεις του κακού πάντα θα είναι σε αντίθεση με τις 
δυνάμεις του καλού. Ο ατανάς συνεχώς προσπαθεί να μας επηρεάσει να ακολουθήσουμε 
τον δρόμο του και να μας κάνει άθλιους, όπως είναι εκείνος1. Και οι φυσιολογικοί κίνδυνοι 
της ζωής, όπως η αρρώστια, τα τραύματα και τα ατυχήματα πάντα θα είναι παρόντα. 
 
Ζούμε σε μια εποχή αναταράξεων. εισμοί και τσουνάμι προκαλούν καταστροφές, οι 
κυβερνήσεις καταρρέουν, τα οικονομικά άγχη είναι σοβαρά, η οικογένεια είναι υπό επίθεση 
και οι στατιστικές δείχνουν ότι τα διαζύγια αυξάνονται. Έχουμε μεγάλο λόγο να 
ανησυχούμε. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τους φόβους μας να αποβάλλουν την πίστη 
μας. Μπορούμε να πολεμήσουμε τους φόβους μας, ενδυναμώνοντας την πίστη μας. 

 
Αρχίστε με τα παιδιά σας. Εσείς, γονείς, φέρετε την πρωταρχική ευθύνη να ενδυναμώσετε 
την πίστη τους. Επιτρέψτε τους να αισθανθούν την πίστη σας, ακόμα κι όταν οι δοκιμασίες 
έρχονται κατά πάνω σας. Επιτρέψτε στην πίστη σας να είναι επικεντρωμένη στον στοργικό 
μας Επουράνιο Πατέρα μας και στον Αγαπητό Σου Τιό, τον Κύριο Ιησού Φριστό. Διδάξτε 
την πίστη με βαθιά πεποίθηση. Διδάξτε κάθε πολύτιμο αγόρι ή κορίτσι ότι είναι παιδιά του 
Θεού, ότι δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα Σου, με ιερό σκοπό και δυναμικό. Σο κάθε ένα 
γεννήθηκε με δοκιμασίες που πρέπει να υπερνικήσει και πίστη που πρέπει να αναπτυχθεί2. 

 
Διδάξτε πίστη στο σχέδιο σωτηρίας του Θεού. Διδάξτε ότι η διαμονή μας στην θνητότητα 
είναι μια περίοδος δοκιμασίας, μια εποχή βασάνων και δυσκολιών για να δείξουμε αν θα 
κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας προστάζει3. 

 
Διδάξτε την πίστη του να τηρούμε όλες τις εντολές του Θεού, ξέροντας ότι δίνονται για να 
ευλογήσουν τα παιδιά Σου και να τους φέρουν χαρά4. Προειδοποιήστε τα ότι θα 
συναντήσουν ανθρώπους οι οποίοι διαλέγουν ποιες εντολές θα τηρήσουν και αγνοούν 
εκείνες που θα αθετήσουν. Αυτό το αποκαλώ προσέγγιση καφετέριας στην υπακοή. Αυτή η 
πρακτική του να επιλέγουμε και να διαλέγουμε δεν θα λειτουργήσει. Θα οδηγήσει στην 
δυστυχία. Για να προετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Θεό, πρέπει να τηρούμε όλες τις 
εντολές Σου. Απαιτεί πίστη να τις υπακούμε και το να τηρούμε τις εντολές Σου θα 
ενδυναμώσει αυτήν την πίστη. 



 
Η υπακοή επιτρέπει την ροή των ευλογιών του Θεού χωρίς εμπόδιο. Θα ευλογήσει να 
υπάκουα παιδιά Σου με ελευθερία από δεσμά και δυστυχία. Και θα τα ευλογήσει με 
περισσότερο φως. Για παράδειγμα, κάποιος τηρεί τον Λόγο οφίας ξέροντας ότι η υπακοή 
δεν θα φέρει μόνο ελευθερία από τον εθισμό αλλά επίσης θα προσθέσει σοφία και 
θησαυρούς γνώσης5. 

 
Διδάξτε την πίστη να ξέρουν ότι η υπακοή στις εντολές του Θεού θα δώσει σωματική και 
πνευματική προστασία. Και θυμηθείτε, οι άγιοι άγγελοι του Θεού είναι πάντα έτοιμοι να 
μας βοηθήσουν. Ο Κύριος διακήρυξε: «Θα βαδίζω ενώπιον του προσώπου σας. Θα βρίσκομαι 
στα δεξιά σας και στα αριστερά σας, και το Πνεύμα μου θα είναι μέσα στην καρδιά σας, και 
οι άγγελοί μου τριγύρω σας, για να σας σηκώνουν»6. Σι υπόσχεση! Όταν είμαστε πιστοί, 
Εκείνος και οι άγγελοί Σου θα μας βοηθήσουν. 
 
Η ακλόνητη πίστη ενδυναμώνεται μέσω της προσευχής. Οι εγκάρδιες παρακλήσεις σας είναι 
σημαντικές για Εκείνον. κεφτείτε τις έντονες και ένθερμες προσευχές του Προφήτη Σζόζεφ 
μιθ κατά τις τρομερές του μέρες στην φυλακή του Λίμπερτυ. Ο Κύριος απάντησε 
αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης του Προφήτη. Είπε: «Να ξέρεις, γιε μου, ότι όλα αυτά θα σου 
δώσουν πείρα, και θα είναι για το καλό σου»7. 
 
Αν προσευχόμαστε με αιώνια προοπτική, δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε αν ακούγονται οι 
πιο εγκάρδιες και γεμάτες δάκρυα παρακλήσεις μας. Αυτή η υπόσχεση του Κυρίου έχει 
καταγραφεί στο τμήμα 98 του Διδαχή και Διαθήκες:  
 
«Οι προσευχές σας έχουν φθάσει μέσα στα αφτιά του Κυρίου… και καταγράφτηκαν με 
αυτήν τη σφραγίδα και τη μαρτυρία -- ο Κύριος ορκίστηκε και έβγαλε διάταγμα να 
εκπληρωθούν. 

 
»Γι’ αυτό, δίνει αυτήν την υπόσχεση σε σας, με αμετάκλητη διαθήκη ότι θα εκπληρωθούν. 
Και όλα με όσα έχετε βασανιστεί, θα αποβούν για το καλό σας, και για τη δόξα του 
ονόματός μου, λέει ο Κύριος»8. 
 
Ο Κύριος επέλεξε τα πιο ισχυρά Σου λόγια για να μας αναθαρρύνει! φραγίδα! Μαρτυρία! 
Ορκίστηκε! Διάταγμα! Αμετάκλητη διαθήκη! Αδελφοί και αδελφές, πιστέψτε Σον! Ο Θεός 
θα ακούσει τις ειλικρινείς και εγκάρδιες προσευχές σας και η πίστη σας θα ενδυναμωθεί. 

 



Για να αναπτύξουμε διαρκή πίστη, η διαρκής δέσμευση για να πληρώνουμε δέκατα εις το 
ακέραιο είναι σημαντική. την αρχή, το να πληρώσουμε δέκατα απαιτεί πίστη. Κατόπιν 
εκείνος που πληρώνει δέκατα αναπτύσσει περισσότερη πίστη μέχρι το σημείο που τα δέκατα 
γίνονται ένα πολύτιμο προνόμιο. Σα δέκατα είναι ένας αρχαίος νόμος από τον Θεό9. Έδωσε 
μια υπόσχεση στα παιδιά Σου ότι θα άνοιγε «τους καταρράκτες του ουρανού, και [θα 
εξέχεε]… την ευλογία σε [αυτά], ώστε να μη επαρκεί ο τόπος γι’ αυτή»10. Όχι μόνο αυτό, 
αλλά τα δέκατα θα έχουν καταγεγραμμένο το όνομά σας ανάμεσα στον λαό του Θεού και 
θα σας προστατεύσουν την «[ημέρα] της εκδικήσεως και της καύσεως»11. 

 
Γιατί χρειαζόμαστε τέτοια ανθεκτική πίστη; Επειδή έρχονται δύσκολες ημέρες. πάνια στο 
μέλλον θα είναι εύκολο ή δημοφιλές να είναι κάποιος πιστός Άγιος των Σελευταίων 
Ημερών. Ο καθένας μας θα δοκιμαστεί. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι στις 
τελευταίες ημέρες, εκείνοι που με επιμέλεια ακολουθούν τον Κύριο «θα διωχθούν»12. Αυτός 
ο διωγμός μπορεί είτε να σας συντρίψει σε σιωπηλή αδυναμία είτε να σας υποκινήσει να 
είστε πιο παραδειγματικοί και θαρραλέοι στην καθημερινή σας ζωή. 

 
Ο τρόπος που αντιμετωπίζετε τις δοκιμασίες της ζωής είναι μέρος της ανάπτυξης της πίστης 
σας. Η δύναμη έρχεται όταν θυμάστε ότι έχετε μια θεία φύση, μια κληρονομιά απέραντης 
αξίας. Ο Κύριος υπενθυμίζει σε εσάς, στα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, ότι είσθε νόμιμοι 
κληρονόμοι, ότι παρακρατηθήκατε στον ουρανό για συγκεκριμένη εποχή και τόπο να 
γεννηθείτε, να μεγαλώσετε και να γίνεται οι μόνιμοί Σου φέροντες και άνθρωποι της 
διαθήκης. Καθώς περπατάτε στο μονοπάτι χρηστότητας του Κυρίου θα ευλογηθείτε να 
συνεχίσετε στην καλοσύνη Σου και να είστε φως και σωτήρες για τον λαό Σου13. 

 
Διαθέσιμες στον καθένα σας, αδελφοί και αδελφές, είναι οι ευλογίες που αποκτούνται μέσω 
της δύναμης της αγίας Μελχισεδικής Ιεροσύνης. Αυτές οι ευλογίες μπορούν να αλλάξουν 
τις συνθήκες της ζωής σας, όσον αφορά στην υγεία, την συντροφιά του Αγίου Πνεύματος, 
προσωπικές σχέσεις και ευκαιρίες για το μέλλον. Η δύναμη και η εξουσία αυτής της 
ιεροσύνης κατέχει τα κλειδιά σε όλες τις πνευματικές ευλογίες της Εκκλησίας14. Και πιο 
αξιοσημείωτα, ο Κύριος έχει διακηρύξει ότι θα διατηρήσει αυτές τις ευλογίες, σύμφωνα με 
το θέλημά Σου15. 

 
Οι μεγαλύτερες από όλες τις ευλογίες της ιεροσύνης δίνονται στους άγιους ναούς του 
Κυρίου. Η πίστη στις διαθήκες που συνάπτονται εκεί θα καταστήσει εσάς και την οικογένειά 
σας άξιους για τις ευλογίες της αιώνιας ζωής16. 

 



Οι αμοιβή σας δεν έρχεται μόνο στην επόμενη ζωή. Πολλές ευλογίες θα είναι δικές σας σε 
αυτή την ζωή, ανάμεσα στα παιδιά και τα εγγόνια σας. Εσείς οι πιστοί Άγιοι δεν πρέπει να 
πολεμήσετε την μάχη της ζωής μόνοι σας. κεφθείτε το αυτό! Ο Κύριος διακήρυξε: «Εγώ θα 
δικαιολογήσω απέναντι σ’ αυτούς που δικολογούν εναντίον σου, κι εγώ θα σώσω τα παιδιά 
σου»17. Αργότερα ήλθε αυτή η υπόσχεση στον πιστό λαό Σου: «Εγώ, ο Κύριος, θα πολεμήσω 
τις μάχες τους, και τις μάχες των παιδιών τους, και των παιδιών των παιδιών τους… ώς την 
τρίτη και τέταρτη γενεά»18. 

 
Ο αγαπημένος μας Πρόεδρος Σόμας Μόνσον μας έχει δώσει την προφητική του μαρτυρία. 
Έχει πει: «Δίνω μαρτυρία ότι οι υπεσχημένες ευλογίες μας υπερβαίνουν κάθε μέτρο. Μπορεί 
τα θυελλώδη σύννεφα να συγκεντρώνονται και η βροχή να πέφτει καταρρακτωδώς επάνω 
μας, όμως θα λάβουμε παρηγοριά και υποστήριξη από την γνώση μας του ευαγγελίου και 
την αγάπη μας για τον Επουράνιο Πατέρα μας και τον ωτήρα μας Ιησού Φριστό, η οποία 
θα φέρει χαρά στην καρδιά μας καθώς βαδίζουμε σωστά και τηρούμε τις εντολές». 

 
Ο Πρόεδρος Μόνσον συνέχισε: «Aγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, μην φοβάστε. Να 
έχετε θάρρος. Σο μέλλον είναι τόσο λαμπρό, όσο και η πίστη σας»19. 

 
Προσθέτω την μαρτυρία μου στην ισχυρή δήλωση του Προέδρου Μόνσον. Δίνω μαρτυρία ότι 
ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Ο Ιησούς είναι ο Φριστός. Η Εκκλησία Σου αποκαταστάθηκε 
στη γη. Η αλήθεια, οι διαθήκες και οι διατάξεις Σου μας κάνουν ικανούς να υπερνικήσουμε 
τον φόβο και να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με πίστη! Δίνω μαρτυρία για αυτό, στο άγιο 
όνομα του Ιησού Φριστού, αμήν. 
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