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Η δύναμη της ιεροσύνης 
Από τον Πρόεδρο Σόμας Μόνσον 
 
Προσευχήθηκα και μελέτησα πολύ για αυτό που θα μπορούσα να πω απόψε. Δεν 
επιθυμώ να προσβάλω κανέναν. κέφθηκα: «Ποιες είναι οι δυσκολίες που έχουμε; Σι 
αντιμετωπίζω καθημερινά που με κάνει να κλαίω μερικές φορές αργά τη νύχτα;» 
κέφθηκα ότι θα προσπαθούσα να αναφέρω μερικές από εκείνες τις δυσκολίες 
απόψε. Μερικές θα ισχύουν για τους νέους άνδρες. Μερικές θα ισχύουν για εκείνους 
που είναι μέσης ηλικίας. Μερικές θα ισχύουν για εκείνους που είναι λίγο παραπάνω 
από τη μέση ηλικία. Δεν μιλούμε για τα γηρατειά. 
 
Και έτσι θέλω απλά να αρχίσω δηλώνοντας ότι ήταν ωραίο που βρεθήκαμε μαζί αυτό 
το απόγευμα. Ακούσαμε θαυμάσια και επίκαιρα μηνύματα σχετικά με την ιεροσύνη 
του Θεού. Μαζί με εσάς, κι εγώ εξυψώθηκα και εμπνεύσθηκα. 
 
Απόψε, θέλω να μιλήσω για θέματα που απασχολούσαν πολύ το νου μου τελευταία, 
για τα οποία αισθάνθηκα την παρότρυνση να σας μιλήσω. Με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, όλα αφορούν στην προσωπική αξία που απαιτείται για να λάβουμε και να 
ασκήσουμε την ιερή δύναμη της ιεροσύνης που φέρουμε. 
 
Θα ήθελα να ξεκινήσω, απαγγέλλοντας το τμήμα 121 του Διδαχή και Διαθήκες: 
 
«Σα δικαιώματα της ιεροσύνης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τις δυνάμεις των 
ουρανών και… οι δυνάμεις των ουρανών δεν μπορούν να ελεγχθούν ούτε να 
χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με τους θεσμούς της χρηστότητας. 
 
»Σο ότι μπορούν να απονεμηθούν σε μας, είναι αλήθεια. μως όταν εμείς 
επιχειρούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας ή να ικανοποιήσουμε την περηφάνειά 
μας, τη μάταιη φιλοδοξία μας, ή να ασκήσουμε έλεγχο ή κυριαρχία ή εξαναγκασμό 
στις ψυχές των τέκνων των ανθρώπων σε οποιοδήποτε βαθμό ανομίας, ιδές, οι 
ουρανοί αποσύρονται, το Πνεύμα του Κυρίου θλίβεται, και όταν αποσυρθεί, Αμήν 
στην ιεροσύνη δηλαδή την εξουσία αυτού του ανθρώπου»1.  
 
Αδελφοί, είναι ο απαρέγκλιτος λόγος του Κυρίου σχετικά με την ουράνια εξουσία 
Σου. Δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε ως προς την υποχρέωση που θέτει στον 
καθέναν από εμάς που φέρει την ιεροσύνη του Θεού. 
 



Έχουμε έρθει στη γη σε ταραγμένους καιρούς. Η ηθική πυξίδα των μαζών έχει 
σταδιακά μετακινηθεί προς μία θέση ότι «μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι θέλεις». 
 
Έχω ζήσει αρκετά, ώστε να σταθώ μάρτυρας ενός μεγάλου μέρους της 
μεταμόρφωσης της κοινωνικής ηθικής. Εκεί που κάποτε τα πρότυπα της Εκκλησίας 
και αυτά της κοινωνίας ήταν αρκετά συμβατά, τώρα υπάρχει μεγάλο χάσμα 
ανάμεσά μας και διευρύνεται περισσότερο. 
 
Πολλές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα απεικονίζουν μια 
συμπεριφορά που έρχεται σε άμεση αντίθεση με τους νόμους του Θεού. Μην 
εκτίθεστε σε υπονοούμενα και στην απερίφραστη ρυπαρότητα, που τόσο συχνά 
βρίσκονται εκεί. Σα λόγια σε μεγάλο μέρος της σημερινής μουσικής υποπίπτουν στην 
ίδια κατηγορία. Η αισχρολογία που τόσο διαδεδομένη είναι γύρω μας σήμερα, δε θα 
ήταν ανεκτή στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Δυστυχώς, το όνομα του Κυρίου 
λαμβάνεται επί ματαίω ξανά και ξανά. Θυμηθείτε μαζί μου την εντολή --μία από τις 
δέκα-- την οποία απεκάλυψε ο Κύριος στον Μωυσή, στο ρος ινά: «Μην πάρεις το 
όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια· επειδή, δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που 
παίρνει μάταια το όνομά του»2. Λυπάμαι αν κάποιος από εμάς εκτίθεται σε 
αισχρολογία και σας παρακαλώ να απέχετε από αυτό. ας εκλιπαρώ να μη λέτε ή να 
κάνετε κάτι για το οποίο δεν μπορείτε να είστε υπερήφανοι. 
 
Μείνετε εντελώς μακριά από την πορνογραφία. Μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να 
τη βλέπει, ποτέ. Απεδείχθη εθιστική, κάτι περισσότερο από δύσκολο να 
ξεπεράσουμε. Αποφεύγετε το αλκοόλ και τον καπνό ή ναρκωτικά και άλλες χημικές 
ουσίες, εθισμούς που θα βρείτε δύσκολο να υπερνικήσετε. 
 
Σι θα σας προστατεύσει από την αμαρτία και το κακό γύρω σας; Ισχυρίζομαι ότι μια 
δυνατή μαρτυρία για τον ωτήρα μας και το ευαγγέλιό Σου θα βοηθήσει, ώστε να σας 
οδηγήσει στην ασφάλεια. Εάν δεν έχετε διαβάσει το Βιβλίο του Μόρμον, διαβάστε 
το. Δεν θα ζητήσω να δείξετε με χέρια. Εάν το κάνετε με προσευχή και ειλικρινή 
επιθυμία να γνωρίσετε την αλήθεια, το Άγιο Πνεύμα θα επιβεβαιώσει την αλήθεια 
του σε σας. Εάν είναι αλήθεια --και είναι-- τότε ο Σζόζεφ μιθ ήταν προφήτης που 
είδε τον Θεό Πατέρα και τον Τιό Σου, Ιησού Φριστό. Η Εκκλησία είναι αληθινή. Εάν 
δεν έχετε ήδη μαρτυρία για αυτά τα πράγματα, κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο για να 
την αποκτήσετε. Είναι απαραίτητο να έχετε τη δική σας μαρτυρία, διότι οι μαρτυρίες 
των άλλων θα σας βοηθήσουν έως ένα βαθμό. Από τη στιγμή που θα ληφθεί η 
μαρτυρία, πρέπει να τη διατηρήσετε πάλλουσα και ζωντανή μέσω της υπακοής στις 
εντολές του Θεού και μέσω της τακτικής προσευχής και μελέτης των γραφών. Να 
παρευρίσκεστε στην εκκλησία. Εσείς, νέοι άνδρες, να παρευρίσκεστε στο σεμινάριο ή 
στο ινστιτούτο, αν είναι διαθέσιμα σε εσάς. 
 



Εάν κάτι είναι άπρεπο στη ζωή σας, υπάρχει τρόπος διαφυγής. Παύστε καθετί που 
δεν είναι ενάρετο. Μιλήστε με τον επίσκοπό σας. ποιο κι αν είναι το πρόβλημα, 
μπορεί να επιλυθεί μέσω της ανάλογης μετάνοιας. Μπορείτε ξανά να γίνετε 
καθαροί. Είπε ο Κύριος για αυτούς που μετανοούν: «Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το 
πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι»3, «και εγώ, ο Κύριος, δεν τις θυμάμαι 
πια»4. 
 
Ο ωτήρας του κόσμου περιέγραψε τον εαυτό Σου ως αυτός που είναι στον κόσμο, 
αλλά δεν είναι του κόσμου5. Κι εμείς μπορούμε να είμαστε στον κόσμο, αλλά να μην 
είμαστε του κόσμου, απορρίπτοντας εσφαλμένες αντιλήψεις και διδασκαλίες και 
παραμένοντας αληθινοί σε αυτά που έχει προστάξει ο Θεός. 
 
Σον τελευταίο καιρό σας σκέπτομαι πολύ, νέοι άνδρες, που βρίσκεστε σε ηλικία 
γάμου, όμως δεν το έχετε ακόμα κάνει πράξη. Βλέπω αξιαγάπητες νέες γυναίκες που 
επιθυμούν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες, όμως οι ευκαιρίες τους είναι 
περιορισμένες, διότι τόσοι πολλοί νέοι άνδρες αναβάλλουν το γάμο. 
 
Δεν είναι κάτι το καινούργιο. Πολλά έχουν ειπωθεί ως προς το θέμα αυτό από 
παλαιότερους Προέδρους της Εκκλησίας. Θα σας αναφέρω ένα ή δύο μόνο 
παραδείγματα από τις συμβουλές τους. 
 
Ο Πρόεδρος Φάρολντ Λη είπε: «Δεν μπορούμε να κάνουμε το καθήκον μας ως 
φέροντες την ιεροσύνη, όταν περνάμε την ηλικία γάμου και απέχουμε από έναν 
τιμητικό γάμο με αυτές τις αξιαγάπητες γυναίκες»6.  
 
Ο Πρόεδρος Γκόρντον Φίνκλι είπε το εξής: «Η καρδιά μου προσεγγίζει εκείνες… τις 
ανύπανδρες αδελφές μας, οι οποίες λαχταρούν το γάμο και δεν τον βρίσκουν, ως 
φαίνεται. …υμπαρίσταμαι λιγότερο στους νέους άνδρες, οι οποίοι κατά τα έθιμα 
της κοινωνίας μας έχουν το προνόμιο να παίρνουν την πρωτοβουλία σε αυτά τα 
ζητήματα, αλλά σε τόσες πολλές περιπτώσεις αποτυγχάνουν να το πράξουν»7.  
 
Κατανοώ ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που ίσως διστάζετε να κάνετε αυτό το βήμα, να 
παντρευτείτε. Εάν σας ανησυχεί το πώς θα παρέχετε οικονομικά για τη σύζυγο και 
την οικογένεια, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι ντροπή για ένα 
ζευγάρι να ζει λιτά και να αποταμιεύει. Γενικά, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, 
θα πλησιάσετε ο ένας τον άλλο καθώς θα μαθαίνετε να θυσιάζετε και να παίρνετε 
δύσκολες αποφάσεις. Ίσως να φοβάστε μήπως κάνετε λανθασμένη επιλογή. Ως προς 
αυτό, σας λέω ότι πρέπει να ασκήσετε πίστη. Βρείτε κάποια που θα σας ταιριάζει. 
Αντιληφθείτε ότι δε θα μπορείτε να προβλέψετε την κάθε δυσκολία που θα έρθει, 
όμως να είστε βέβαιοι ότι σχεδόν τα πάντα μπορούν να επιλυθούν, αν είστε 
εφευρετικοί και έχετε δεσμευθεί να κάνετε ώστε να πετύχει ο γάμος σας. 



 
Ίσως να διασκεδάζετε λίγο περισσότερο όντες ανύπανδροι, να κάνετε πολυδάπανες 
διακοπές, να αγοράζετε ακριβά αυτοκίνητα και παιχνίδια και, γενικά, να 
απολαμβάνετε την ξένοιαστη ζωή με τους φίλους σας. Έχω συναντήσει ομάδες από 
εσάς να διασκεδάζετε μαζί και παραδέχομαι ότι αναρωτήθηκα γιατί δεν βγαίνετε με 
νέες γυναίκες. 
 
Αδελφοί, υπάρχει ένα σημείο όπου είναι καιρός να σκεφθείτε σοβαρά τον γάμο και 
να επιζητήσετε μία σύντροφο με την οποία θέλετε να περάσετε την αιωνιότητα. Εάν 
επιλέξετε σοφά και αν αφοσιωθείτε στην επιτυχία του γάμου σας, δεν υπάρχει 
τίποτα άλλο σε τούτη τη ζωή που να σας φέρει μεγαλύτερη ευτυχία. 
 
ταν παντρευτείτε, αδελφοί, θα επιθυμήσετε να παντρευτείτε στον οίκο του Κυρίου. 
Για εσάς που φέρετε την ιεροσύνη, δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη επιλογή. Να 
προσέχετε μήπως καταστρέψετε το δικαίωμά σας να παντρευτείτε έτσι. Μπορείτε να 
κρατήσετε το φλερτ σας εντός ευπρεπών ορίων και συγχρόνως να περνάτε θαυμάσια. 
 
Σώρα, αδελφοί, στρέφομαι σε ένα άλλο θέμα για το οποίο νιώθω την παρότρυνση να 
σας μιλήσω. τα τρία χρόνια από τότε που υποστηρίχθηκα ως Πρόεδρος της 
Εκκλησίας, πιστεύω ότι η θλιβερότερη και πιο αποθαρρυντική ευθύνη που έχω κάθε 
εβδομάδα, είναι να χειριστώ τη ματαίωση επισφραγίσεων. Σης καθεμίας είχε 
προηγηθεί ένας χαρούμενος γάμος στον οίκο του Κυρίου, όπου ένα αξιαγάπητο 
ζευγάρι ξεκινούσε μια νέα ζωή μαζί και απέβλεπαν να περάσουν το υπόλοιπο της 
αιωνιότητας ο ένας με τον άλλο. Και κατόπιν, μήνες και χρόνια πέρασαν και για τον 
ένα ή άλλο λόγο, η αγάπη πέθανε. Ίσως αιτία να ήταν τα οικονομικά προβλήματα, η 
έλλειψη επικοινωνίας, ο μη ελεγχόμενος θυμός, η ανάμειξη των πεθερικών, το 
αμάρτημα στο οποίο υπέπεσαν. Πολλοί και διάφοροι είναι οι λόγοι. τις 
περισσότερες περιπτώσεις, το διαζύγιο δεν ήταν η λύση. 
 
Η μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων ματαίωσης επισφραγίσεων είναι γυναίκες που 
προσπάθησαν απελπισμένα να σώσουν το γάμο, που, όμως, τελικά δεν υπερνίκησαν 
τα προβλήματα. 
 
Επιλέξτε προσεκτικά και με προσευχή τη σύντροφο. Και όταν παντρευτείτε, να είστε 
ένθερμα πιστοί ο ένας στον άλλο. Μια πολύτιμη συμβουλή δίνει μια μικρή 
κορνιζαρισμένη αναμνηστική πλάκα που είδα κάποτε στο σπίτι ενός θείου και μιας 
θείας. Έγραφε: «Επίλεξε την αγάπη σου‧ αγάπησε την επιλογή σου». Τπάρχει 
μεγάλη σοφία στα λίγα αυτά λόγια. Η δέσμευση στο γάμο είναι απολύτως 
απαραίτητη. 
 



Η σύζυγός σας είναι ίση με εσάς. το γάμο, κανένας από τους συντρόφους δεν είναι 
ανώτερος ή κατώτερος από τον άλλο. Περπατάτε πλάι-πλάι, ως γιος και κόρη του 
Θεού. Δεν θα πρέπει να την υποβαθμίσετε ή να την προσβάλετε, αλλά να τη σέβεστε 
και να την αγαπάτε. Ο Πρόεδρος Γκόρντον Φίνκλι είπε: «Οποιοσδήποτε άνδρας σ’ 
αυτή την Εκκλησία… ασκεί μη ενάρετη κυριαρχία επί [της συζύγου του] είναι 
ανάξιος να φέρει την ιεροσύνη. Αν και έχει, ίσως, χειροτονηθεί, οι ουρανοί θα 
αποσυρθούν, το Πνεύμα του Κυρίου θα θλιβεί και θα έρθει τέλος στην εξουσία της 
ιεροσύνης εκείνου του άνδρα»8.  
 
Ο Πρόεδρος Φάουαρντ Φάντερ είπε το εξής για το γάμο: «Σο να είναι ευτυχισμένος 
και επιτυχημένος ένας γάμος δεν είναι τόσο πολύ να έχουμε παντρευτεί το 
κατάλληλο άτομο, όσο να είμαστε το κατάλληλο άτομο». Μου αρέσει αυτό. «Η 
ενσυνείδητη προσπάθεια να επιτελεί πλήρως ο καθένας το ρόλο του είναι το 
σπουδαιότερο στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχία»9.  
 
Πριν από πολλά χρόνια, στον τομέα όπου προήδρευα ως επίσκοπος, ζούσε ένα 
ζευγάρι που συχνά είχε σοβαρότατες και εντονότατες διαφωνίες. Εννοώ 
πραγματικές διαφωνίες. Ο καθένας τους ήταν βέβαιος ότι είχε δίκιο. Κανένας τους 
δεν υποχωρούσε. ταν δεν φιλονικούσαν, διατηρούσαν αυτό που θα έλεγα μια 
αμήχανη εκεχειρία. 
 
Ένα πρωί στις 2:00 π.μ. είχα ένα τηλεφώνημα από το ζευγάρι. Ήθελαν να μου 
μιλήσουν και ήθελαν εκείνη τη στιγμή. ηκώθηκα με δυσκολία από το κρεβάτι, 
ντύθηκα και πήγα σπίτι τους. Κάθονταν σε αντίθετα σημεία στο δωμάτιο και δε 
μιλούσαν ο ένας στον άλλο. Η σύζυγος επικοινωνούσε με το σύζυγό της, μιλώντας σε 
εμένα. Εκείνος, της απαντούσε μιλώντας σε εμένα. κέφτηκα: «Πώς θα καταφέρουμε 
να συμφιλιώσουμε τώρα αυτό το ζευγάρι;» 
 
Προσευχήθηκα για έμπνευση και μου ήρθε η σκέψη και τους κάνω μια ερώτηση. Σους 
είπα: «Πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που πήγατε στο ναό και είχατε 
επισφράγιση στο ναό;» Παραδέχθηκαν ότι είχε περάσει πάρα πολύς καιρός. Κατά τα 
άλλα, ήταν άξιοι άνθρωποι που είχαν εγκριτικό ναού και πήγαιναν στο ναό για έργο 
διατάξεων για άλλους. 
 
Σους είπα: «Μπορείτε να έρθετε μαζί μου στο ναό την Σετάρτη το πρωί στις 8:00;» 
Θα έχουμε μια τελετή επισφράγισης εκεί».  
 
Ρώτησαν και οι δύο μαζί: «Σίνος τελετή;»  
 
Απήντησα: «Δεν ξέρω. Θα είναι για όποιον παντρευτεί εκείνο το πρωί». 
 



Σην επόμενη Σετάρτη, την καθορισμένη ώρα, συναντηθήκαμε στο Ναό της ωλτ 
Λέηκ. Οι τρεις μας πήγαμε σε μία από τις όμορφες αίθουσες επισφράγισης, μη 
γνωρίζοντας κανέναν στην αίθουσα, εκτός από τον Πρεσβύτερο ΕλΡέι Κρίστιανσεν, 
τότε βοηθό στην Απαρτία των Δώδεκα, μια θέση Μέλους της Γενικής Εξουσίας η 
οποία υπήρχε τότε. Είχε προγραμματιστεί να τελέσει ο Πρεσβύτερος Κρίστιανσεν 
μία τελετή επισφράγισης για τον γαμπρό και τη νύφη σε εκείνη την  ίδια αίθουσα, 
αυτό το πρωί. Είμαι βέβαιος ότι η νύφη και η οικογένειά της θα σκέφτονταν: «Αυτοί 
πρέπει να είναι φίλοι του γαμπρού» και ότι η οικογένεια του γαμπρού θα σκεφτόταν: 
«Αυτοί πρέπει να είναι φίλοι της νύφης». Σο φιλικό μου ζευγάρι καθόταν σε ένα 
μικρό πάγκο με 0.6 μέτρα απόσταση ανάμεσά τους. 
 
Ο Πρεσβύτερος Κρίστιανσεν άρχισε να δίνει συμβουλές στο ζευγάρι που 
παντρευόταν και το έπραττε με θαυμάσιο τρόπο. Ανέφερε πώς ένας σύζυγος πρέπει 
να αγαπά τη σύζυγό του, πώς θα πρέπει να της φέρεται με σεβασμό και ευγένεια, 
τιμώντας την ως την καρδιά του σπιτικού. Κατόπιν μίλησε στη νύφη για το πώς θα 
έπρεπε να τιμά το σύζυγό της ως κεφαλή του σπιτικού και να τον στηρίζει 
καθημερινά. 
 
Παρατήρησα πως καθώς ο Πρεσβύτερος Κρίστιανσεν μιλούσε στη νύφη και στο 
γαμπρό, το φιλικό μου ζευγάρι μετακινήθηκε κοντύτερα ο ένας στον άλλο. ε λίγο 
κάθονταν ακριβώς ο ένας δίπλα στον άλλο. Εκείνο που με ευχαρίστησε είναι ότι 
είχαν και οι δύο κινηθεί με τους ίδιους ρυθμούς. Μέχρι να τελειώσει η τελετή, το 
φιλικό μου ζευγάρι καθόταν ο ένας τόσο κοντά στον άλλο, σαν να ήταν εκείνοι οι 
νεόνυμφοι. Ο καθένας τους ήταν χαμογελαστός. 
 
Υύγαμε από το ναό εκείνη την ημέρα και κανένας δεν έμαθε ποτέ ποιοι ήμασταν ή 
γιατί είχαμε πάει, όμως οι φίλοι μου κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου όταν 
βγήκαν από την μπροστινή πόρτα. Οι διαφορές τους είχαν τεθεί παράμερα. Δε 
χρειάστηκε να πω ούτε μία λέξη. Θυμήθηκαν, βλέπετε, τη δική τους ημέρα του γάμου 
και τις διαθήκες που είχαν συνάψει στον οίκο του Θεού. Δεσμεύθηκαν να αρχίσουν 
ξανά και να προσπαθήσουν σκληρότερα αυτή τη φορά. 
 
Εάν κάποιος από εσάς έχει δυσκολίες στο γάμο του, σας παροτρύνω να κάνετε ό,τι 
μπορείτε, ώστε να γίνουν οι οποιεσδήποτε αναγκαίες διορθώσεις, ώστε να μπορέσετε 
να είστε όσο ευτυχισμένοι ήσασταν όταν ξεκίνησε ο γάμος σας. Εμείς που 
παντρευτήκαμε στον οίκο του Κυρίου, νυμφευθήκαμε για τον παρόντα καιρό και όλη 
την αιωνιότητα και κατόπιν πρέπει να καταβάλουμε την απαραίτητη προσπάθεια για 
να γίνει ο γάμος παντοτινός. Κατανοώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί 
να σωθεί ο γάμος, όμως πιστεύω σθεναρά ότι τις περισσότερες φορές μπορεί και 
πρέπει να σωθεί. Μην αφήνετε το γάμο σας να φθάσει στο σημείο να διακινδυνεύσει. 
 



Ο Πρόεδρος Φίνκλι δίδαξε ότι εξαρτάται από τον καθέναν μας που φέρει την 
ιεροσύνη του Θεού να πειθαρχήσει τον εαυτό του, ώστε να ζει σύμφωνα με πρότυπα 
υπεράνω αυτών του κόσμου. Είναι απαραίτητο να είμαστε έντιμοι και ευυπόληπτοι 
άνδρες. Οι πράξεις μας πρέπει να είναι υπεράνω επιτίμησης. 
 
Σα λόγια που λέμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους άλλους και ο τρόπος που 
ζούμε, όλα επιδρούν στην αποτελεσματικότητά μας ως άνδρες και νέοι άνδρες που 
φέρουμε την ιεροσύνη. 
 
Η δωρεά της ιεροσύνης είναι ανεκτίμητη. Υέρει μεθ’ εαυτής την εξουσία να 
ενεργούμε ως υπηρέτες του Θεού, να χορηγούμε ευλογία στον άρρωστο, να 
ευλογούμε την οικογένειά μας και να ευλογούμε και άλλους. Η εξουσία της μπορεί 
να φθάσει πέραν του πέπλου του θανάτου, στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα σε 
όλο τον κόσμο που να μπορεί να συγκριθεί με αυτή. Περιφρουρήστε την, κρατήστε 
την ως θησαυρό, ζήστε άξια για αυτήν10. 
 
Αγαπημένοι αδελφοί μου, είθε η χρηστότητα να οδηγεί κάθε βήμα μας καθώς 
ταξιδεύουμε στη ζωή. ήμερα και πάντοτε είθε να είμαστε άξιοι αποδέκτες της 
ουράνιας δύναμης της ιεροσύνης που φέρουμε. Είθε να ευλογεί τη ζωή μας και είθε να 
τη χρησιμοποιούμε, ώστε να ευλογούμε τη ζωή άλλων, καθώς έκανε Εκείνος, ο οποίος 
έζησε και πέθανε για εμάς -- δηλαδή ο Ιησούς Φριστός, ο Κύριος και ωτήρας μας. 
Αυτή είναι η προσευχή μου, στο ιερό Σου όνομά στο άγιό Σου όνομα, αμήν. 
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