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Οι αιώνιες ευλογίες του γάμου 
Από τον Πρεσβύτερο Ρίτσαρντ κοτ 
Σης Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων  

Εκείνο το όμορφο μήνυμα από αυτήν τη θαυμάσια χορωδία περιγράφει, νομίζω, το πρότυπο 
της ζωής για τόσους πολλούς από εμάς: «προσπαθώντας να είμαστε όπως ο Ιησούς». 

 
τις 16 Ιουλίου 1953, η αγαπημένη μου Σζανίν και εγώ γονατίσαμε ως νεαρό ζεύγος σε έναν 
βωμό στον Ναό Μαντάι της Γιούτα. Ο Πρόεδρος Λιούις Άντερσον άσκησε την 
επισφραγιστική εξουσία και μας ανακήρυξε συζύγους, νυμφευμένους για τον παρόντα καιρό 
και όλη την αιωνιότητα. Δεν έχω τη δύναμη για να περιγράψω την ειρήνη και τη γαλήνη που 
προέρχεται από τη διαβεβαίωση ότι, αν συνεχίζω να ζω αξίως, θα είμαι εις θέσιν να είμαι με 
την αγαπημένη μου Σζανίν και τα παιδιά μας για πάντα, χάριν αυτής της ιεράς διατάξεως 
τελεσθείσης με την κατάλληλη εξουσία της ιεροσύνης στον οίκο του Κυρίου. 

 
Σα επτά παιδιά μας είναι δεμένα σε εμάς με τις ιερές διατάξεις του ναού. Η ακριβή σύζυγός 
μου, Σζανίν, και δύο εκ των παιδιών μας είναι πέραν του πέπλου. Παρέχουν ένα ισχυρό 
κίνητρο για κάθε εναπομείναν μέλος της οικογενείας μας να ζει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 
μαζί να λάβουμε όλες τις αιώνιες ευλογίες υπεσχημένες στον ναό. 
 
Δύο από τους ζωτικής σημασίας στύλους που υποστηρίζουν το σχέδιο ευδαιμονίας του 
Πατρός μας στους Ουρανούς είναι ο γάμος και η οικογένεια. Η μεγάλη σημασία αυτών των 
δύο στύλων τονίζεται από το γεγονός ότι ο ατανάς επιχειρεί απηνώς να κατακερματίσει 
την οικογένεια και να υπονομεύσει τη σημασία των διατάξεων του ναού, οι οποίες δένουν 
την οικογένεια μαζί για την αιωνιότητα. Η επισφράγιση στον ναό έχει μεγαλύτερη σημασία 
καθώς εκτυλίσσεται η ζωή. Θα σας βοηθήσει να πλησιάσετε περισσότερο ο ένας τον άλλον 
και να βρείτε μεγαλύτερη αγαλλίαση και εκπλήρωση σκοπού στη θνητότητα. 

 
Κάποτε έμαθα ένα σημαντικό μάθημα από τη σύζυγό μου. Σαξίδευα εκτενώς λόγω του 
επαγγέλματός μου. Έλειπα σχεδόν δύο εβδομάδες και επέστρεψα στο σπίτι ένα πρωινό του 
αββάτου. Είχα τέσσερις ώρες καιρό μέχρι να παρευρεθώ σε μία άλλη συγκέντρωση. 
Παρατήρησα ότι το μικρό πλυντήριο μας είχε χαλάσει και η σύζυγός μου έπλενε τα ρούχα 
στο χέρι. Άρχισα να επιδιορθώνω το πλυντήριο. 

 



Η Σζανίν ήλθε κοντά και είπε: «Ριτς, τι κάνεις;» 

 
Είπα: «Επιδιορθώνω το πλυντήριο, ώστε να μη χρειάζεται να το κάνεις αυτό με το χέρι». 

 
Είπε: «Όχι. Πήγαινε να παίξεις με τα παιδιά». 

 
Είπα: «Μπορώ να παίξω με τα παιδιά όποτε να ’ναι. Θέλω να σε βοηθήσω». 

 
Σότε είπε: «Ρίτσαρντ, σε παρακαλώ, πήγαινε να παίξεις με τα παιδιά». 

 
Όταν μου μίλησε τόσο δεσποτικά, υπάκουσα. 

 
Πέρασα θαυμάσια με τα παιδιά μας. Κυνηγήσαμε ο ένας τον άλλον τριγύρω και 
κυλιστήκαμε στα φθινοπωρινά φύλλα. Αργότερα, πήγα στη συγκέντρωσή μου. Πιθανώς να 
είχα ξεχάσει αυτήν την εμπειρία, αν δεν ήταν το μάθημα που ήθελε εκείνη να μάθω. 

 
Σο επόμενο πρωινό, περίπου στις 4:00 π.μ., ξύπνησα καθώς ένιωσα δύο μικρούς βραχίονες 
γύρω από τον λαιμό μου, ένα φιλί στο μάγουλο και αυτά τα λόγια που ψιθύρισε στο αφτί 
μου, τα οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ: «Μπαμπά, σε αγαπώ. Είσαι ο καλύτερος φίλος μου». 

 
Αν έχετε την εμπειρία αυτού του είδους στην οικογένειά σας, τότε έχετε μία από τις θείες 
χαρές της ζωής. 

 
Αν είσθε νέος άνδρας στην κατάλληλη ηλικία και δεν είσθε νυμφευμένος, μη σπαταλάτε 
χρόνο με άσκοπες επιδιώξεις. Προχωρήστε στη ζωή και επικεντρωθείτε στο να νυμφευθείτε. 
Μη ζείτε αυτήν την περίοδο της ζωής σας χωρίς να σημειώνετε πρόοδο. Νέοι άνδρες, 
υπηρετήστε αξίως σε μία ιεραποστολή. Κατόπιν, κάντε την υψηλότερη προτεραιότητά σας 
να βρείτε μία άξια, αιώνια σύντροφο. Όταν ανακαλύψετε ότι αναπτύσσετε ενδιαφέρον για 
μία νέα γυναίκα, δείξτε της ότι είσθε εξαιρετικό άτομο για το οποίο θα εύρισκε ενδιαφέρον 
να μάθει καλύτερα. Πηγαίνετέ την σε μέρη που αξίζουν. Δείξτε κάποια επινοητικότητα. Αν 
θέλετε να έχετε μία υπέροχη σύζυγο, πρέπει να την κάνετε να σας δει ως υπέροχο άνδρα και 
μέλλοντα σύζυγο. 

 



Αν έχετε βρει κάποια, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα εξαιρετικώς υπέροχο φλερτάρισμα 
και γάμο και να είσθε πολύ, πολύ ευτυχείς αιωνίως, παραμένοντας εντός των ορίων της 
αξιοσύνης που έχει καθιερώσει ο Κύριος. 

 
Αν είσθε νυμφευμένος, είσθε πιστός στη σύζυγός σας διανοητικώς καθώς και σωματικώς; 
Είσθε πιστός στις διαθήκες του γάμου σας, μη συμμετέχοντας ποτέ σε συζήτηση με ένα 
άλλο άτομο για το οποίο δεν θα θέλατε να μάθει η σύζυγός σας; Είσθε καλοσυνάτος και 
υποστηρικτικός με τη σύζυγο και τα παιδιά σας; 

 
Παίρνετε το προβάδισμα σε οικογενειακές δραστηριότητες όπως μελέτη των γραφών, 
οικογενειακή προσευχή και οικογενειακή βραδιά ή η σύζυγός σας γεμίζει το κενό που αφήνει 
η έλλειψη προσοχής σας στο σπιτικό; Λέτε στη σύζυγό σας συχνά πόσο πολύ την αγαπάτε; 
Θα της φέρει μεγάλη ευτυχία. Έχω ακούσει άνδρες να μου λένε, όταν το λέγω αυτό: «Α, το 
ξέρει». Πρέπει να της το λέτε. Μία γυναίκα αισθάνεται καλύτερα και σε μεγάλο βαθμό 
ευλογημένη από τη διαβεβαίωση αυτή. Εκφράστε ευγνωμοσύνη για όσα κάνει η σύζυγός σας 
για εσάς. Εκφράστε αυτήν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη συχνά. Αυτό θα την κάνει κατά 
πολύ πλουσιότερη και πιο ευχάριστη και πιο αποφασιστική. Μην παρακρατείτε αυτές τις 
φυσικές εκφράσεις αγάπης. Και έχει καλύτερο αποτέλεσμα, όταν την κρατάτε κοντά σας 
ενώ της το λέτε.  

 
Έμαθα από τη σύζυγό μου τη σημασία των εκφράσεων της αγάπης. Νωρίς στον γάμο μου, 
συχνά άνοιγα τις γραφές μου, προκειμένου να δώσω ένα μήνυμα σε μία συγκέντρωση και 
εύρισκα ένα στοργικό, γεμάτο υποστήριξη σημείωμα της Σζανίν να είναι μέσα στις σελίδες. 
Ενίοτε, ήσαν τόσο τρυφερά που μετά βίας μπορούσα να μιλήσω. Αυτά τα πολύτιμα 
σημειώματα από μία στοργική σύζυγο ήσαν και εξακολουθούν να είναι πολύτιμος θησαυρός 
παρηγοριάς και εμπνεύσεως. 

 
Άρχισα να κάνω το ίδιο με εκείνη, μη συνειδητοποιώντας πόσο πολύ στην πραγματικότητα 
σήμαινε για εκείνη. Θυμάμαι έναν χρόνο ότι δεν είχαμε χρήματα για να της δώσω ένα δώρο 
του Αγίου Βαλεντίνου, επομένως απεφάσισα να κάνω μία υδατογραφία στο μπροστινό 
μέρος του ψυγείου. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα, αλλά έκανα ένα λάθος. Ήταν 
βερνικόχρωμα όχι υδρόχρωμα. Ποτέ δεν με άφησε να βγάλω τη μόνιμη βαφή από το ψυγείο. 

 
Θυμάμαι μία ημέρα, πήρα κάποιους από αυτούς τους μικρούς χάρτινους διάτρητους κύκλους  
και έγραψα επάνω τους τούς αριθμούς 1 ώς το 100. Γύρισα τον καθένα από την άλλη μεριά 



και της έγραψα ένα μήνυμα, μία λέξη σε κάθε κύκλο. Κατόπιν τους έκοψα και τους έβαλα σε 
έναν φάκελο. Πίστεψα ότι θα γελούσε από ευχαρίστηση. 

 
Όταν απεβίωσε, ανεκάλυψα στα προσωπικά της αντικείμενα πόσο εκτιμούσε τα απλά 
μηνύματα που μοιραζόμασταν μεταξύ μας. Παρατήρησα ότι είχε κολλήσει προσεκτικά κάθε 
έναν εξ αυτών των κύκλων σε ένα κομμάτι χαρτί. Όχι μόνον κράτησε τα σημειώματά μου 
προς αυτήν, αλλά τα προστάτευε με πλαστικά καλύμματα σαν να ήταν πολύτιμος 
θησαυρός. Τπήρχε μόνον ένα που δεν το έβαλε με τα άλλα. Είναι ακόμη πίσω από το γυαλί 
του ρολογιού της κουζίνας μας. Λέγει: «Σζανίν, ήλθε η ώρα να σου πω ότι σε αγαπώ». 
Παραμένει εκεί και μου υπενθυμίζει αυτήν την εξαίρετη θυγατέρα του Πατρός στους 
Ουρανούς. 

 
Καθώς έχω αναπολήσει τη ζωή μας μαζί, συνειδητοποιώ πόσο ευλογημένοι ήμαστε. Δεν 
είχαμε καβγάδες στο σπιτικό μας ούτε αγενή λόγια μεταξύ ημών. Σώρα συνειδητοποιώ ότι 
αυτή η ευλογία ήλθε χάριν αυτής. Ήταν το αποτέλεσμα της προθυμίας της να δίδει, να 
μοιράζεται και να μην σκέπτεται ποτέ τον εαυτόν της. Αργότερα στην κοινή ζωή μας, 
προσπάθησα να μιμηθώ το παράδειγμά της. Προτείνω να κάνετε το ίδιο στο σπιτικό σας ως 
σύζυγοι. 

 
Η αγνή αγάπη είναι μία απαράμιλλη, κραταιά δύναμη για καλό. Η χρηστή αγάπη είναι το 
θεμέλιο ενός επιτυχούς γάμου. Είναι ο πρωταρχικός σκοπός των ικανοποιημένων, ορθώς 
ανεπτυγμένων πνευματικώς παιδιών. Ποιος μπορεί ορθώς να μετρήσει τη χρηστή επιρροή 
από την αγάπη μίας μητέρας; Ποιοι ανθεκτικοί καρποί είναι το αποτέλεσμα των σπόρων της 
αληθείας τους οποίους μία μητέρα φυτεύει με προσοχή και καλλιεργεί στοργικά στο γόνιμο 
έδαφος του νου και της καρδιάς ενός παιδιού; Ως μητέρα, σας έχουν δοθεί ουράνια 
ένστικτα, προκειμένου να σας βοηθούν να διαισθάνεσθε τα ειδικά ταλέντα και τις 
μοναδικές ικανότητες του παιδιού σας. Με τον σύζυγό σας, μπορείτε να γαλουχήσετε, να 
ενδυναμώσετε και να κάνετε αυτά τα χαρακτηριστικά να ανθίσουν. 

 
Δικαιώνει τους κόπους κάποιου ο γάμος. Ο γάμος είναι υπέροχος. Εν καιρώ αρχίζετε να 
σκέπτεσθε παρομοίως και να έχετε τις ίδιες ιδέες και εντυπώσεις. Έχετε στιγμές όπου είσθε 
υπερβολικώς ευτυχείς, στιγμές δοκιμασίας, αλλά ο Κύριος σάς οδηγεί μαζί μέσα σε όλες 
αυτές τις εμπειρίες πνευματικής αναπτύξεως. 

 



Μία νύκτα ο μικρός υιός μας, ο Ρίτσαρντ, ο οποίος είχε καρδιακό πρόβλημα, ξύπνησε 
κλαίγοντας. Και οι δύο μας το ακούσαμε. Κανονικά, η σύζυγός μου πάντοτε σηκωνόταν να 
φροντίσει ένα μωρό που έκλαιγε, αλλά αυτήν τη φορά είπα: «Θα τον φροντίσω εγώ». 

 
Λόγω του προβλήματός του, όταν άρχιζε να κλαίει, η καρδούλα του κτυπούσε πολύ 
γρήγορα. Εξεμούσε και λέρωνε τα σκεπάσματα του κρεβατιού. Εκείνη τη νύκτα τον κράτησα 
σφιχτά κοντά μου, για να προσπαθήσω να ηρεμήσω την καρδιά του που κτυπούσε και να 
σταματήσω το κλάμα του, ενόσω άλλαζα τα ρούχα του και έβαζα νέα σεντόνια. Σον 
κράτησα μέχρις ότου κοιμήθηκε. Δεν ήξερα τότε ότι μόλις λίγους μήνες αργότερα θα 
απεβίωνε. Πάντοτε θα θυμάμαι να τον κρατώ στην αγκάλη μου στη μέση εκείνης της νύκτας. 

 
Θυμάμαι καλά την ημέρα που απεβίωσε. Καθώς η Σζανίν και εγώ επιστρέφαμε με το 
αυτοκίνητο από το νοσοκομείο, σταματήσαμε στην άκρη του δρόμου. Σην κράτησα στην 
αγκάλη μου. Καθένας μας έκλαιγε λίγο, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι θα τον είχαμε πέραν 
του πέπλου χάριν των διαθηκών που είχαμε συνάψει στον ναό. Αυτό έκανε την απώλειά του 
κάπως πιο εύκολο να την αποδεχθούμε. 

 
Η καλοσύνη της Σζανίν με δίδαξε τόσα πολλά πολύτιμα πράγματα. Ήμουν τόσο ανώριμος 
και εκείνη τόσο πειθαρχημένη και τόσο πνευματική. Ο γάμος παρέχει ένα ιδανικό μέρος για 
την υπερνίκηση οιασδήποτε τάσεως να είμαστε ιδιοτελείς ή εγωκεντρικοί. Νομίζω ότι ένας 
εκ των λόγων για τους οποίους λαμβάνουμε συμβουλή να νυμφευόμαστε νωρίς στη ζωή είναι 
για να αποφεύγουμε να αναπτύσσουμε απρεπή χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να τα 
αλλάξουμε. 

 
Λυπάμαι για κάθε άνδρα που δεν έχει κάνει ακόμη την επιλογή να επιζητήσει μία αιώνια 
σύντροφο και η καρδιά μου κλαίει για τις αδελφές που δεν είχαν την ευκαιρία να 
παντρευτούν. Ορισμένες από εσάς ενδεχομένως να αισθάνεσθε μόνες και μη εκτιμημένες και 
δεν μπορείτε να δείτε πώς θα είναι δυνατόν να έχετε τις ευλογίες του γάμου και των 
παιδιών ή της δικής σας οικογενείας. Σα πάντα είναι δυνατά στον Κύριο και κρατά τις 
υποσχέσεις, ώστε εμπνέει τους προφήτες Σου να διακηρύσσουν. Η αιωνιότητα είναι πολύς 
καιρός. Να έχετε πίστη σε αυτές τις υποσχέσεις και ζήστε, προκειμένου να είσθε άξιοι 
αυτών, ούτως ώστε εν χρόνω Σου ο Κύριος να μπορεί να τις πραγματοποιήσει στη ζωή σας. 
Μετά βεβαιότητος, θα λάβετε κάθε υπεσχημένη ευλογία για την οποία είσθε άξιοι. 

 
Παρακαλώ, συγχωρήστε με που μίλησα για την ακριβή μου σύζυγο, την Σζανίν, αλλά 
είμαστε παντοτινή οικογένεια. Ήταν πάντοτε χαρούμενα ευτυχής και μέγα μέρος αυτού 



προήρχετο από την υπηρέτηση προς τους άλλους. Ακόμη και πολύ άρρωστη, στην πρωινή 
προσευχή της, ζητούσε από τον Πατέρα της στους Ουρανούς να την οδηγήσει σε κάποιον τον 
οποίον θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή η ειλικρινής προσευχή εισακούσθηκε κατ’ 
επανάληψιν. Σα βάρη πολλών ανθρώπων ελαφρύνθηκαν και η ζωή τους έγινε φωτεινή. 
Εκείνη ελάμβανε ευλογίες συνεχώς, επειδή ήταν όργανο που κατηύθυνε ο Κύριος. 

 
Γνωρίζω πώς είναι να αγαπάς μία θυγατέρα του Πατρός στους Ουρανούς, η οποία με χάρη 
και αφοσίωση εναρέτως εξεπλήρωσε τις δυνατότητές της ως γυναικός. Είμαι πεπεισμένος ότι 
όταν, στο μέλλον μας, την δω ξανά πέραν του πέπλου, θα αναγνωρίσουμε ότι η αγάπη μας 
έχει γίνει ακόμα πιο βαθιά. Θα εκτιμούμε ο ένας τον άλλον ακόμη περισσότερο, έχοντας 
περάσει αυτόν τον καιρό χωρισμένοι από τον πέπλο. το όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν. 


