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τις αρχές της υπηρέτησής μου ως νέου ιεραποστόλου στην Ουρουγουάη και Παραγουάη, 
αντελήφθην ότι κάτι που ιδιαίτερα είλκυε εκείνους οι οποίοι ζητούσαν να μάθουν 
περισσότερα για την Εκκλησία του Ιησού Φριστού των Αγίων των Σελευταίων Ημερών ήταν 
η διδαχή μας σχετικά με την οικογένεια. Πράγματι, από την αποκατάσταση του ευαγγελίου 
του Ιησού Φριστού, οι ερευνητές που αναζητούσαν την αλήθεια, έλκονταν από τη διδαχή ότι 
οι οικογένειες μπορούν να είναι μαζί παντοτινά. 

 
Η αρχή της παντοτινής οικογένειας αποτελεί βασικό στοιχείο στο μεγάλο σχέδιο του 
Επουράνιου Πατέρα για τα παιδιά Σου. Θεμελιώδης στο σχέδιο αυτό είναι η κατανόηση ότι 
έχουμε μια ουράνια οικογένεια καθώς και μια γήινη οικογένεια. Ο Απόστολος Παύλος μάς 
διδάσκει ότι ο Επουράνιος Πατέρας είναι ο πατέρας του πνεύματός μας: 

 
«Για να ζητούν τον Κύριο… και να τον βρουν… 
 
»Για τον λόγο ότι, μέσα σ’ αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, … Επειδή, και δικό 
του γένος είμαστε»1. 

 
Σο ότι είμαστε τέκνα ενός στοργικού Επουράνιου Πατέρα είναι μια τόσο βασική αρχή του 
ευαγγελίου του Ιησού Φριστού, ώστε ακόμα και τα παιδιά μας δηλώνουν αυτή την αλήθεια 
όταν τραγουδούν το τραγούδι της Προκαταρκτικής: «Είμαι Θεού παιδί». Θυμάστε τα λόγια; 

 
Είμαι Θεού παιδί 
και μ’ έστειλε στη γη, 
μου έδωσ’ ένα σπιτικό, 
με στοργικούς γονείς. 

 
Βοήθησέ μ’ οδήγησέ με 
στο δρόμο το σωστό, 
τι να κάνω για να ζω 
μαζί με τον Θεό2. 



 
Σο να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε μια ουράνια οικογένεια, μας βοηθά να καταλάβουμε ότι η 
γήινη οικογένειά μας είναι παντοτινή. Σο Διδαχή και Διαθήκες μάς διδάσκει ότι η οικογένεια 
είναι θεμελιώδους σημασίας στην τάξη των ουρανών: «Και αυτή η ίδια κοινωνικότητα που 
υφίσταται ανάμεσά μας εδώ, θα υφίσταται ανάμεσά μας εκεί, μόνο που θα συνοδεύεται με 
αιώνια δόξα»3. 

 
Η κατανόηση της φύσης της οικογένειας ως παντοτινής, είναι καίριο στοιχείο στην 
κατανόηση του σχεδίου του Επουράνιου Πατέρα για τα παιδιά Σου. Ο ενάντιος, από την 
άλλη μεριά, θέλει να κάνει οτιδήποτε μέσα στις δυνατότητές του, ώστε να καταστρέψει το 
σχέδιο του Επουράνιου Πατέρα. την απόπειρά του να ανατρέψει το σχέδιο του Θεού, 
ηγείται μιας πρωτοφανούς επιθέσεως κατά του θεσμού της οικογένειας. Ορισμένα από τα 
ισχυρότερα όπλα που χρησιμοποιεί στην επίθεσή του είναι ο εγωισμός, η απληστία και η 
πορνογραφία. 

 
Η αιώνια ευτυχία μας δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του ατανά. Ξέρει ότι 
απαραίτητο κλειδί για να κάνει άνδρες και γυναίκες αξιοθρήνητους όπως αυτός, είναι να 
τους στερήσει από τις οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες έχουν μια παντοτινή  δυνατότητα. 
Επειδή ο ατανάς καταλαβαίνει ότι η αληθινή ευτυχία σ’ αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα 
βρίσκεται υπό μορφή οικογένειας, κάνει ό,τι μπορεί για να την καταστρέψει. 

 
Ο αρχαίος προφήτης Άλμα αποκαλεί το σχέδιο του Θεού για τα παιδιά Σου, «το μεγάλο 
σχέδιο της ευδαιμονίας»4. Η Πρώτη Προεδρία και η Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων, τους 
οποίους υποστηρίζουμε ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές, μας έχουν προσφέρει 
αυτή την εμπνευσμένη συμβουλή αναφορικά με την ευτυχία και την οικογενειακή ζωή: 

 
«Η οικογένεια έχει δοθεί ως διάταξη από τον Θεό. Ο γάμος μεταξύ ενός άνδρα και μίας 
γυναίκας είναι πολύ σημαντικός για το αιώνιο σχέδιό Σου. Σα παιδιά έχουν το δικαίωμα να 
γεννηθούν από γονείς, οι οποίοι έχουν νυμφευθεί, και να ανατραφούν από έναν πατέρα και 
μία μητέρα που τιμούν τον γαμήλιο όρκο τους εν πλήρει πίστει. Η ευτυχία της ζωής μέσα 
στην οικογένεια μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερη ευκολία, όταν στηρίζεται στις διδαχές 
του Κυρίου Ιησού Φριστού»5. 

 
Αυτή η ευτυχία που αναφέρθηκε από τον Άλμα και πρόσφατα από την Πρώτη Προεδρία και 
την Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων, θα βρεθεί οπωσδήποτε στο σπιτικό με την οικογένεια. 
Θα βρεθεί εν αφθονία, εάν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να εδραιώσουμε ένα 
σπιτικό επικεντρωμένο στον Φριστό. 



 
Η αδελφή Μέινς και εγώ μάθαμε κάποιες σημαντικές αρχές καθώς αρχίσαμε τη διαδικασία 
εδραίωσης ενός σπιτικού επικεντρωμένου στον Φριστό, από τις αρχές του γάμου μας. 
Ξεκινήσαμε ακολουθώντας τη συμβουλή των ηγετών μας της Εκκλησίας. Υέραμε κοντά τα 
παιδιά μας και είχαμε εβδομαδιαία οικογενειακή βραδιά καθώς και καθημερινή προσευχή 
και μελέτη των γραφών. Δεν ήταν πάντοτε εύκολο, βολικό ή επιτυχημένο, όμως με τον 
καιρό αυτές οι απλές συγκεντρώσεις έγιναν πολύτιμες οικογενειακές παραδόσεις. 

 
Μάθαμε ότι τα παιδιά μας μπορεί να μην τα θυμόντουσαν όλα από το μάθημα της 
οικογενειακής βραδιάς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, όμως θυμόντουσαν ότι είχαμε 
οικογενειακή βραδιά. Μάθαμε ότι αργότερα στο σχολείο την ίδια ημέρα ίσως να μη 
θυμόντουσαν τα ακριβή λόγια των γραφών ή την προσευχή, όμως θυμόντουσαν ότι 
διαβάσαμε γραφές και είχαμε προσευχή. Αδελφοί και αδελφές, υπάρχει μεγάλη δύναμη και 
προστασία για εμάς και τους νέους μας, όταν εδραιώνουμε σελέστιες παραδόσεις στο 
σπιτικό. 

 
Μαθαίνοντας, διδάσκοντας και ασκώντας τις αρχές του ευαγγελίου του Ιησού Φριστού στο 
σπιτικό μας, βοηθά στη δημιουργία ενός τρόπου ζωής όπου μπορεί να κατοικήσει το Πνεύμα. 
Εδραιώνοντας αυτές τις σελέστιες παραδόσεις στο σπιτικό μας, θα μπορέσουμε να 
υπερνικήσουμε τις λανθασμένες παραδόσεις του κόσμου και θα μάθουμε να θέτουμε ως 
προτεραιότητα τις ανάγκες και τις ανησυχίες των άλλων. 

 
Σην ευθύνη για την εδραίωση ενός σπιτικού επικεντρωμένου στον Φριστό έχουν οι δύο γονείς 
και τα παιδιά. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι να διδάσκουν τα παιδιά τους με αγάπη και 
χρηστότητα. Οι γονείς θα λογοδοτήσουν ενώπιον του Κυρίου για το πώς επιτέλεσαν τις 
ιερές ευθύνες τους. Οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά τους με λόγια και μέσω παραδείγματος. 
Αυτό το ποίημα από τον . Μίλερ, με τίτλο, «Η ηχώ», επεξηγεί τη σπουδαιότητα και την 
επίδραση που έχουν οι γονείς καθώς επηρεάζουν τα παιδιά τους: 

 
Ήταν ένα πρόβατο, όχι ένα αρνάκι 
που παραστράτησε στην παραβολή τού Ιησού. 
Ένα μεγάλο πρόβατο που παραστράτησε 
από τα ενενήντα εννέα του κοπαδιού. 

 
Και γιατί να αναζητήσουμε το πρόβατο 
και με θέρμη να ελπίζουμε και να προσευχόμαστε; 
Γιατί υπάρχει κίνδυνος όταν τα πρόβατα λαθεύουν: 



Οδηγούν σε δρόμο λαθεμένο τα αρνάκια. 

 
Σα αρνάκια θα ακολουθήσουν τα πρόβατα, ξέρετε. 
Όπου κι αν ξεστρατίσουν αυτά. 
Όταν τα πρόβατα ξεστρατίζουν, 
το ίδιο συμβαίνει σε λίγο και στ’ αρνάκια. 

 
Έτσι, θερμά παρακαλούμε μαζί με τα πρόβατα 
για χάρη των αρνιών σήμερα. 
Γιατί όταν χαθούν τα πρόβατα 
πόσο πολύ κοστίζει. 
Σα αρνάκια τότε θα το πληρώσουν6. 

 
Οι συνέπειες στους γονείς που οδηγούν σε λανθασμένο δρόμο τα παιδιά τους, δίνονται σε 
εμάς από τον Κύριο στο Διδαχή και Διαθήκες: 

 
«Και πάλι, εφόσον οι γονείς έχουν παιδιά στη ιών… και δεν τα διδάσκουν ώστε να 
καταλάβουν το δόγμα της μετάνοιας, της πίστης στον Φριστό, τον Τιό του ζωντανού Θεού, 
του βαφτίσματος και της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος με χειροθεσία… η αμαρτία θα είναι 
στο κεφάλι των γονέων»7. 

 
Είναι δύσκολο να υπερτονίσουμε πόσο σπουδαίο είναι να διδάσκουν οι γονείς στα παιδιά 
τους σελέστιες παραδόσεις μέσω λόγων και παραδείγματος. Σα παιδιά, επίσης, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην εδραίωση ενός σπιτικού επικεντρωμένου στον Φριστό. Θα σας μιλήσω 
για μια σύντομη ομιλία που έδωσε πρόσφατα ο Γουίλ, ο οκτάχρονος εγγονός μου, που 
επεξηγεί αυτή την αρχή: 

 
«Μ’ αρέσει να ανεβαίνω σε άλογα και να πετάω το λάσο που πιάνει τα ζωντανά, μαζί με 
τον πατέρα μου. Σο λάσο έχει διαφορετικά σκοινιά, πλεγμένα μαζί για να το κάνουν 
ανθεκτικό. Αν το λάσο είχε μόνο ένα σκοινί, δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σωστά. 
Όμως, επειδή υπάρχουν πολλά σκοινιά που χρησιμοποιούνται μαζί, μπορούμε να το 
λειτουργήσουμε με πολλούς τρόπους και είναι γερό. 

 
»Οι οικογένειες μπορούν να είναι σαν τα σκοινιά. Όταν μόνο ένα άτομο δουλεύει σκληρά 
και κάνει το σωστό, η οικογένεια δεν θα είναι τόσο δυνατή, όσο όταν προσπαθούν όλοι να 
βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. 



 
»Ξέρω πως όταν κάνω το σωστό, βοηθώ την οικογένειά μου. Όταν φέρομαι καλά στην 
αδελφή μου, Ιζαμπέλ, χαιρόμαστε και οι δύο και είναι χαρούμενοι η μαμά και ο μπαμπάς. 
Αν η μαμά μου χρειάζεται να κάνει κάτι, τη βοηθώ παίζοντας με το μικρό μου αδελφό τον 
Σζόι. Ακόμα, μπορώ να βοηθήσω την οικογένειά μου κρατώντας το δωμάτιό μου καθαρό και, 
όποτε μπορώ, με την καλή συμπεριφορά μου. Μια και είμαι το μεγαλύτερο παιδί στην 
οικογένειά μου, ξέρω ότι είναι σημαντικό να δίνω το καλό παράδειγμα. Προσπαθώ να 
διαλέγω το σωστό και να ακολουθώ τις εντολές. 
 
»Ξέρω ότι τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν την οικογένειά τους να είναι δυνατές σαν ένα 
γερό λάσο. Όταν όλοι κάνουν το καλύτερο που μπορούν και δουλεύουν μαζί, οι οικογένειες 
μπορούν να είναι ευτυχισμένες και δυνατές». 
 
Όταν οι γονείς προεδρεύουν της οικογένειας με αγάπη και χρηστότητα και διδάσκουν στα 
παιδιά τους το ευαγγέλιο του Ιησού Φριστού με τα λόγια και με το παράδειγμα και όταν τα 
παιδιά αγαπούν και στηρίζουν τους γονείς τους, μαθαίνοντας και ασκώντας τις αρχές που 
διδάσκουν οι γονείς τους, το αποτέλεσμα θα είναι η εδραίωση ενός σπιτικού επικεντρωμένου 
στον Φριστό. 

 
Αδελφοί και αδελφές, ως μέλη τής Εκκλησίας του Ιησού Φριστού των Αγίων των 
Σελευταίων Ημερών, καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε στη φύση της οικογένειας ως 
παντοτινής. Αυτή η κατανόηση και πίστη θα πρέπει να μας εμπνέει να κάνουμε ό,τι είναι 
δυνατόν ώστε να εδραιώσουμε ένα σπιτικό επικεντρωμένο στον Φριστό. ας δίνω τη 
μαρτυρία μου ότι καθώς προσπαθούμε να πράττουμε αυτό, θα ασκήσουμε πληρέστερα την 
αγάπη και την υπηρέτηση που μας δόθηκαν ως παράδειγμα μέσω της ζωής και της εξιλέωσης 
του ωτήρος μας, Ιησού Φριστού, και ως αποτέλεσμα το σπιτικό μας θα μπορεί αληθινά να 
είναι σαν ο παράδεισος επάνω στη γη. το όνομα του Ιησού Φριστού, αμήν. 
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