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Απευθύνομαι σήμερα ειδικά σε όσους είναι 12 έως 25 ετών, οι οποίοι φέρουν την ιεροσύνη 
του Θεού. Σας σκεφτόμαστε πολύ και προσευχόμαστε για σας. Διηγήθηκα κάποτε την 
ιστορία του τετράχρονου εγγονού μας που έσπρωξε δυνατά το μικρό αδελφό του. Αφού 
παρηγόρησε το παιδί που έκλαιγε, η σύζυγός μου, Κάθυ, στράφηκε στον τετράχρονο και 
ρώτησε σκεπτική: «Γιατί έσπρωξες το αδελφάκι σου;» Εκείνος κοίταξε τη γιαγιά του και 
είπε: «Λυπάμαι, Μίμι. Έχασα το δαχτυλίδι μου «Διάλεξε το σωστό» και δεν μπορώ να 
διαλέξω το σωστό». Ξέρουμε ότι προσπαθείτε πολύ να κάνετε πάντα το σωστό. Σας 
αγαπάμε πολύ. 
 
Σκεφθήκατε ποτέ γιατί έχετε σταλεί στη γη ετούτη τη συγκεκριμένη εποχή; Δε γεννηθήκατε 
την εποχή του Αδάμ και της Εύας ούτε όταν κυβερνούσαν την Αίγυπτο οι φαραώ ούτε κατά 
τη δυναστεία των Μινγκ. Έχετε έρθει στη γη αυτή την εποχή, 20 αιώνες μετά την πρώτη 
έλευση του Χριστού. Η ιεροσύνη του Θεού έχει αποκατασταθεί στη γη και ο Κύριος έχει 
θέσει το χέρι Του για να προετοιμάσει τον κόσμο για την ένδοξη επιστροφή Του. Αυτές είναι 
ημέρες μεγάλων ευκαιριών και σημαντικών ευθυνών. Αυτές είναι οι δικές σας ημέρες. 

 
Με τη βάπτισή σας, διακηρύξατε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Με τη χειροτόνησή σας 
στην ιεροσύνη, αυξήθηκαν τα ταλέντα σας και οι πνευματικές ικανότητές σας. Μία από τις 
σημαντικές ευθύνες σας είναι να βοηθάτε στην προετοιμασία του κόσμου για τη Δευτέρα 
Παρουσία του Σωτήρα. 
 
Ο Κύριος έχει ορίσει έναν προφήτη, τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον, να κατευθύνει το έργο της 
ιεροσύνης Του. Προς εσάς, ο Πρόεδρος Μόνσον έχει πει: «Ο Κύριος χρειάζεται 
ιεραποστόλους»1. «Κάθε άξιος, ικανός νέος άνδρας θα πρέπει να προετοιμαστεί να 
υπηρετήσει μία ιεραποστολή. Η ιεραποστολική υπηρέτηση είναι καθήκον της ιεροσύνης -- 
μια υποχρέωση που αναμένει ο Κύριος από [εσάς], στους οποίους έχουν δοθεί τόσα 
πολλά»2. 

 
Η ιεραποστολική υπηρέτηση απαιτεί θυσία. Πάντοτε θα υπάρχει κάτι που θα αφήνετε πίσω 
όταν ανταποκρίνεστε στην κλήση του προφήτου να υπηρετήσετε. 



 
σοι παρακολουθούν ράγκμπι, ξέρουν ότι οι All Blacks τής Νέας Ζηλανδίας, ένα όνομα που 
δόθηκε λόγω του χρώματος της στολής τους, είναι η διασημότερη ομάδα ράγκμπι3. Το να 
παίζει κάποιος για τους All Blacks στη Νέα Ζηλανδία, αντιστοιχεί με το να παίζει σε ομάδα 
ποδοσφαίρου Super Βowl ή σε ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου για το Παγκόσμιο 
κύπελλο. 

 
Το 1961, σε ηλικία 18 ετών και φέρων την Ααρωνική Ιεροσύνη, ο Σίδνεϊ Γκόινγκ ήταν το 
αστέρι στο ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας. Λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων του, πολλοί 
πίστευαν ότι θα τον επέλεγαν την επόμενη χρονιά για την εθνική ομάδα ράγκμπι All Blacks. 

 
Σε ηλικία 19 ετών, στην αποφασιστική αυτή στιγμή της ανόδου της σταδιοδρομίας του στο 
ράγκμπι, ο Σιντ δήλωσε ότι θα εγκατέλειπε το ράγκμπι για να υπηρετήσει μια ιεραποστολή. 
Κάποιοι τον αποκάλεσαν τρελό. Άλλοι ανόητο4. Ισχυρίστηκαν ότι αυτή η ευκαιρία στο 
ράγκμπι ίσως να μην ερχόταν ξανά. 

 
Για τον Σιντ δεν είχε σημασία τι άφηνε πίσω του -- ήταν η ευκαιρία και η ευθύνη μπροστά 
του. Είχε ένα καθήκον ιεροσύνης να προσφέρει δύο χρόνια από τη ζωή του για να διακηρύξει 
την πραγματικότητα του Ιησού Χριστού και του αποκατεστημένου ευαγγελίου Του. Τίποτα -
-ούτε ακόμη και η ευκαιρία να παίξει στην εθνική ομάδα με όλη τη φήμη που θα έφερνε-- δεν 
τον αποθάρρυνε από εκείνο το καθήκον5. 

 
Εκλήθη από έναν προφήτη του Θεού να υπηρετήσει στην Δυτική Καναδική Ιεραποστολή. 
Πριν από σαράντα οκτώ χρόνια, τέτοιο μήνα, ο 19χρονος Πρεσβύτερος Σίδνεϊ Γκόινγκ έφυγε 
από τη Νέα Ζηλανδία για να υπηρετήσει ως ιεραπόστολος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού 
των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. 

 
Ο Σιντ μού μίλησε για μια εμπειρία που είχε κατά την ιεραποστολή του. Ήταν βράδυ και 
μαζί με το συνάδελφό του ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο διαμέρισμά τους. Αποφάσισαν 
να επισκεφθούν άλλη μία οικογένεια. Ο πατέρας τούς έβαλε στο σπίτι. Ο Πρεσβύτερος 
Γκόινγκ και ο συνάδελφός του έδωσαν μαρτυρία για τον Σωτήρα. Η οικογένεια δέχθηκε να 
πάρει ένα Βιβλίο του Μόρμον. Ο πατέρας το διάβαζε όλη νύχτα. Την επόμενη μιάμιση 
εβδομάδα, είχε διαβάσει όλο το Βιβλίο του Μόρμον, το Διδαχή και Διαθήκες και το 
Πολύτιμο Μαργαριτάρι. Μερικές εβδομάδες αργότερα, η οικογένεια βαπτίσθηκε6. 

 



Μία ιεραποστολή αντί μιας θέσης στην ομάδα All Blacks τής Νέας Ζηλανδίας; Ο Σιντ 
απάντησε: «Οι ευλογίες να [φέρεις άλλους] στο ευαγγέλιο υπερτερούν οποιουδήποτε 
πράγματος που θα θυσιάσεις ποτέ»7. 

 
Ίσως να αναρωτιέστε τι απέγινε ο Σιντ Γκόινγκ μετά την ιεραποστολή του. Το κυριότερο: 
ένας παντοτινός γάμος με την αγαπημένη του, Κολίν. Πέντε ευγενή παιδιά και μία γενιά 
εγγόνια. Έζησε τη ζωή του με εμπιστοσύνη στον Πατέρα του στους Ουρανούς, τηρώντας τις 
εντολές και υπηρετώντας άλλους. 

 
Και το ράγκμπι; Μετά την ιεραποστολή του ο Σιντ Γκόινγκ έγινε από τους μεγαλύτερους 
παίκτες κέντρου σε όλη την ιστορία των All Blacks, παίζοντας επί 11 αγωνιστικές περιόδους 
και υπηρετώντας επί πολλά χρόνια ως αρχηγός της ομάδας8. 

 
Πόσο καλός ήταν ο Σιντ Γκόινγκ; Ήταν τόσο καλός, ώστε τα προγράμματα προπόνησης και 
οι αγώνες άλλαξαν, διότι δεν μπορούσε να παίζει τις Κυριακές9. Ο Σιντ ήταν τόσο καλός, 
ώστε η βασίλισσα της Αγγλίας αναγνώρισε τη συνεισφορά του στο ράγκμπι10. Ήταν τόσο 
καλός, ώστε γράφτηκε ένα βιβλίο για αυτόν, με τίτλο Σούπερ Σιντ. 

 
Και αν δεν είχε λάβει αυτές τις τιμές ο Σιντ μετά την ιεραποστολή του; Ένα από τα 
μεγαλύτερα θαύματα της ιεραποστολικής υπηρέτησης σ’ αυτή την Εκκλησία είναι ότι ο Σιντ 
Γκόινγκ και χιλιάδες σαν κι αυτόν δεν ρώτησαν, «τι θα κερδίσω από την ιεραποστολή μου;» 
αλλά, «τι μπορώ να δώσω;» 

 
Η ιεραποστολή σας θα είναι μια ιερή ευκαιρία να φέρετε άλλους στον Χριστό και να 
βοηθήσετε να προετοιμαστούν για τη Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος. 

 
Ο Κύριος έχει προ πολλού μιλήσει για τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη Δευτέρα 
Παρουσία Του. Προς τον Ενώχ διακήρυξε: «Και τη χρηστότητα θα στείλω από τους 
ουρανούς, και την αλήθεια θα στείλω από τη γη… Και θα κάνω να σαρώσει τη γη η 
χρηστότητα και η αλήθεια σαν με κατακλυσμό, να συνάξει τους εκλεκτούς μου από τα 
τέσσερα άκρα της γης»11. Ο προφήτης Δανιήλ προφήτευσε ότι κατά τις τελευταίες ημέρες 
το ευαγγέλιο θα απλωθεί στα πέρατα της γης σαν «μια πέτρα [που αποκόπηκε] από το 
βουνό χωρίς χέρια»12. Ο Νεφί μίλησε για την Εκκλησία των Τελευταίων Ημερών, ότι θα 
ήσαν λίγοι, όμως θα εξαπλωνόταν σε όλο το πρόσωπο της γης13. Ο Κύριος διακήρυξε σε 
αυτή τη θεϊκή νομή: «Καλείστε να πραγματοποιήσετε τη συνάθροιση των εκλεκτών μου»14. 



Νέοι αδελφοί μου, η ιεραποστολή σας είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ευθύνη, σημαντική σε 
αυτή την υπεσχημένη συνάθροιση και συνδεδεμένη με τον αιώνιο προορισμό σας. 

 
Από τις πρώτες ημέρες της αποκατάστασης, οι αδελφοί αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά την 
ευθύνη τους να διακηρύξουν το ευαγγέλιο. Το 1837, επτά μόλις χρόνια μετά την οργάνωση 
της Εκκλησίας, σε εποχή φτώχιας και καταδίωξης, ιεραπόστολοι εστάλησαν να διδάξουν το 
ευαγγέλιο στην Αγγλία. Τα επόμενα χρόνια, ιεραπόστολοι κήρυτταν σε διαφορετικούς 
τόπους, όπως στην Αυστρία, τη Γαλλική Πολυνησία, την Ινδία, τα Μπαρμπάντος, τη Χιλή 
και την Κίνα15. 

 
Ο Κύριος έχει ευλογήσει αυτό το έργο και η Εκκλησία εδραιώνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτή 
η συνέλευση μεταφράζεται σε 92 γλώσσες. Είμαστε ευγνώμονες για τους 52.225 πλήρους 
απασχόλησης ιεραποστόλους που υπηρετούν σε περισσότερες από 150 χώρες16. Ο ήλιος δεν 
δύει ποτέ για τους ενάρετους ιεραπόστολους που δίνουν μαρτυρία για τον Σωτήρα. 
Σκεφθείτε την πνευματική δύναμη των 52.000 ιεραποστόλων, προικισμένων με το Πνεύμα 
του Κυρίου, οι οποίοι θαρρετά διακηρύσσουν ότι «δε θα υπάρξει άλλο όνομα που να δοθεί, 
ούτε άλλη οδός ούτε τρόπος με τα οποία να μπορέσει να επέλθει σωτηρία… παρά μόνο διά 
και μέσω του ονόματος του Χριστού»17. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας στους δεκάδες 
χιλιάδες ιεραποστόλους που έχουν επιστρέψει, οι οποίοι έχουν δώσει και εξακολουθούν να 
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Ο κόσμος προετοιμάζεται για τη Δευτέρα Παρουσία του 
Σωτήρα σε μεγάλο βαθμό, χάρη στο έργο του Κυρίου μέσω των ιεραποστόλων Του. 

 
Η ιεραποστολική υπηρέτηση είναι πνευματικό έργο. Η αξιοσύνη και η προετοιμασία είναι 
απαραίτητα. Ο Πρόεδρος Μόνσον έχει πει: «Νέοι άνδρες, σας νουθετώ να προετοιμαστείτε 
για υπηρέτηση ως ιεραπόστολοι. Κρατήστε τον εαυτό σας καθαρό, αγνό και άξιο να 
αντιπροσωπεύει τον Κύριο»18. Κατά τα έτη πριν από την ιεραποστολή σας, παρακαλώ 
θυμηθείτε την ιερή ανάθεση εμπρός σας. Οι πράξεις σας πριν την ιεραποστολή σας θα 
επηρεάσουν ιδιαίτερα τη δύναμη της ιεροσύνης που θα φέρετε κατά την ιεραποστολή σας. 
Προετοιμαστείτε καλά. 

 
Ο Πρόεδρος Μόνσον μίλησε για «κάθε άξιο, ικανό νέο άνδρα [προετοιμαζόμενο] να 
υπηρετήσει μια ιεραποστολή»19. Κάποιες φορές για λόγους υγείας ή άλλους λόγους, ίσως 
κάποιος να μην είναι σε θέση να υπηρετήσει. Θα μάθετε για την ικανότητά σας να 
υπηρετήσετε καθώς μιλάτε με τους γονείς και τον επίσκοπό σας. Εάν ανήκετε σε αυτή την 
περίπτωση, παρακαλώ μην αισθάνεστε λιγότερο σημαντικοί στην ευγενή επιφόρτιση που 
έχετε εμπρός σας. Ο Κύριος είναι πολύ γενναιόδωρος προς εκείνους που Τον αγαπούν και 
θα ανοίξει άλλες πόρτες για σας. 



 
Κάποιοι ίσως αναρωτηθούν αν είναι πολύ ηλικιωμένοι για να υπηρετήσουν. Ένας φίλος μου 
από την Κίνα βρήκε την Εκκλησία στην Καμπότζη, όταν ήταν στα μέσα της δεκαετίας των 
20 χρόνων του. Αναρωτιόταν αν θα μπορούσε ακόμα να σκέφτεται μια ιεραποστολή. Αφού 
προσευχήθηκε και μίλησε με τον επίσκοπό του, κλήθηκε και υπηρέτησε ευγενώς στην πόλη 
της Νέας Υόρκης. Εάν σας προβληματίζει η ηλικία σας, προσευχηθείτε και μιλήστε με τον 
επίσκοπό σας. Θα σας καθοδηγήσει. 

 
Το πενήντα τοις εκατό όλων των ιεραποστόλων υπηρετούν στην πατρίδα τους. Αυτό είναι 
σωστό. Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι «κάθε άνθρωπος θα ακούσει την πληρότητα του 
ευαγγελίου στη δική του γλώσσα και στη δική του διάλεκτο»20. Θα κληθείτε με προφητεία 
και θα υπηρετήσετε εκεί όπου είστε περισσότερο απαραίτητοι. 
Μου αρέσει να συναντώ ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα ενώ επισκεπτόμουν 
την Ιεραποστολή Σίδνεϋ της Αυστραλίας, ξέρετε ποιον βρήκα; Τον Πρεσβύτερο Σίδνεϊ 
Γκόινγκ -- το μύθο του ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας. Τώρα, σε ηλικία 67 ετών, είναι ξανά 
ιεραπόστολος, όμως αυτή τη φορά μαζί με κάποιον που επέλεξε εκείνος: την αδελφή Κολίν 
Γκόινγκ. Μου μίλησε για μια οικογένεια που μπόρεσαν να διδάξουν. Οι γονείς ήταν μέλη, 
όμως υπήρξαν λιγότερο ενεργοί στην Εκκλησία επί πολλά πολλά χρόνια. Ο Πρεσβύτερος 
και η αδελφή Γκόινγκ βοήθησαν να αναζωπυρωθεί η πίστη της οικογένειας. Ο Πρεσβύτερος 
Γκόινγκ μού μίλησε για τη δύναμη που ένιωσε όταν στεκόταν στην κολυμβήθρα, πλάι στον 
πατέρα της οικογένειας, καθώς ο μεγαλύτερος γιος που τώρα φέρει την ιεροσύνη, βάπτισε το 
μικρότερο αδελφό και την αδελφή του. Εξέφρασε τη χαρά να είναι μάρτυρας μιας ενωμένης 
οικογένειας που επιδιώκει την αιώνια ζωή μαζί21. 

 
Μιλώντας προς εσάς, η Πρώτη Προεδρία έχει πει:  
 
«Είστε [ένα] εκλεκτό [πνεύμα] το οποίο [έχει] έρθει ετούτη την εποχή, όπου οι ευθύνες και οι 
ευκαιρίες, καθώς και οι πειρασμοί, είναι πολύ μεγάλοι…  
 
»Προσευχόμαστε για τον καθέναν από εσάς… [ώστε] να πραγματοποιήσετε το σπουδαίο 
έργο εμπρός σας… ώστε να είστε άξιοι [και πρόθυμοι] να φέρετε εις πέρας τις ευθύνες της 
οικοδόμησης της βασιλείας του Θεού και να προετοιμάσετε τον κόσμο για τη Δευτέρα 
Παρουσία του Σωτήρα»22. 

 
Μου αρέσει ο πίνακας του Χάρυ Άντερσον για τη Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος. Μου 
θυμίζει ότι θα έρθει με δύναμη και μεγαλείο. Θαυμαστά γεγονότα θα εκτυλιχθούν στη γη 
και τους ουρανούς23. 



 
σοι αναμένουν τον ερχομό του Σωτήρος θα «κοιτάζουν για [Εκείνον]». Και έχει υποσχεθεί: 
«Θα έλθω!» Οι ενάρετοι θα Τον δουν «μέσα στα σύννεφα των ουρανών [με όλους τους 
άγιους αγγέλους], ντυμένον με δύναμη και μεγάλη δόξα»24. «Ένας άγγελος θα ηχήσει τη 
σάλπιγγά του, και οι άγιοι… από τα τέσσερα άκρα της γης»25 θα «αρπαχθούν ψηλά για να 
τον προϋπαντήσουν»26. Εκείνοι «που έχουν κοιμηθεί», εννοώντας εκείνους τους άξιους 
Αγίους που έχουν πεθάνει, «θα βγουν [επίσης] για να [Τον] προϋπαντήσουν»27. 

 
Οι γραφές λένε: «Ο Κύριος θα πατήσει το πόδι του επάνω [στο] όρος»28 και «Θα προβάλει 
τη φωνή του, και όλα τα πέρατα της γης θα την ακούσουν»29. 

 
Νεαροί αδελφοί μου της ιεροσύνης, Καταθέτω μαρτυρία για το μεγαλείο, όμως κυρίως για 
τη βεβαιότητα αυτού του θαυμαστού γεγονότος. Ο Σωτήρας ζει. Θα επιστρέψει στη γη. Είτε 
σε αυτόν τον κόσμο είτε στον άλλο, εσείς κι εγώ θα αγαλλιάσουμε με τον ερχομό Του και 
θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας έστειλε στη γη ετούτη την εποχή για να 
εκπληρώσουμε το ιερό καθήκον μας, να βοηθήσουμε στην προετοιμασία του κόσμου για την 
επιστροφή Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν. 
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