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Καθώς χωρίζουμε 
Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον 
 
Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, η καρδιά μου είναι γεμάτη, καθώς ολοκληρώνουμε 
αυτήν τη συνέλευση. Έχουμε νιώσει το Πνεύμα του Κυρίου εν πλήρει αφθονία. Εκφράζω την 
εκτίμησή μου και εκείνη των μελών της Εκκλησίας παντού σε κάθε έναν που συμμετείχε, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσέφεραν προσευχές. Είθε να θυμόμαστε για πολύ 
καιρό τα μαθήματα που ακούσαμε. Καθώς θα λάβουμε τα τεύχη των περιοδικών Ensign και 
Λιαχόνα, τα οποία θα περιέχουν αυτά τα μηνύματα γραπτώς, είθε να τα διαβάζουμε και να 
τα μελετούμε. 
 
Για άλλη μια φορά η μουσική όλων των συγκεντρώσεων ήταν υπέροχη. Εκφράζω την 
προσωπική μου ευγνωμοσύνη για όσους ήσαν πρόθυμοι να μοιραστούν μαζί μας τα ταλέντα 
τους, συγκινώντας και εμπνέοντάς μας στη διαδικασία. 

 
Έχουμε υποστηρίξει, δι’ ανατάσεως της χειρός, αδελφούς που έχουν κληθεί σε νέες θέσεις 
κατά τη διάρκεια αυτής της συνελεύσεως. Θέλουμε να γνωρίζουν ότι προσδοκούμε να 
εργασθούμε μαζί τους στον σκοπό του Διδασκάλου. 
 
Εκφράζω την αγάπη και την εκτίμησή μου για τους αφοσιωμένους μου συμβούλους, τον 
Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ και τον Πρόεδρο Ντίτερ Ούχτντορφ. Είναι άνδρες με σοφία και 
κατανόηση. Η υπηρέτησή τους είναι ανεκτίμητη. Αγαπώ και υποστηρίζω τους αδελφούς της 
Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων. Υπηρετούν αποτελεσματικότατα και είναι εντελώς 
αφοσιωμένοι στο έργο. Εκφράζω επίσης την αγάπη μου προς τα μέλη των Εβδομήκοντα και 
την Προεδρεύουσα Επισκοπική Ηγεσία. 

 
Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες στον σημερινό κόσμο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο 
Επουράνιος Πατέρας μας νοιάζεται για μας. Αγαπά τον καθέναν από εμάς και θα μας 
ευλογήσει, καθώς Τον επιζητούμε μέσω προσευχής και προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές 
Του. 

 
Είμαστε μία παγκόσμια εκκλησία. Τα μέλη μας ευρίσκονται σε όλον τον κόσμο. Είθε να 
είμαστε καλοί πολίτες των εθνών στα οποία ζούμε και καλοί γείτονες στην κοινότητά μας, 
προσεγγίζοντας άτομα άλλων δογμάτων, καθώς και του δικού μας. Είθε να είμαστε 



παραδείγματα εντιμότητος και ακεραιότητος όπου πηγαίνουμε και σε ό,τι κάνουμε. 

 
Σας ευχαριστώ για τις προσευχές για λογαριασμό μου, αδελφοί και αδελφές, και για 
λογαριασμό όλων των Μελών της Γενικής Εξουσίας της Εκκλησίας. Είμαστε βαθέως 
ευγνώμονες για εσάς και για όλα όσα κάνετε, προκειμένου να προάγετε το έργο του Κυρίου. 

 
Καθώς επιστρέφετε στο σπίτι σας, είθε να το κάνετε με ασφάλεια. Είθε οι ευλογίες των 
ουρανών να είναι επάνω σας. 

 
Τώρα, προτού φύγουμε σήμερα, επιτρέψατέ μου να σας πω την αγάπη μου για τον Σωτήρα 
και για τη μεγάλη εξιλεωτική Του θυσία για εμάς. Σε τρεις εβδομάδες, όλος ο χριστιανικός 
κόσμος θα εορτάζει το Πάσχα. Πιστεύω ότι κανείς εξ ημών δεν μπορεί να διανοηθεί πλήρως 
τη σημασία αυτού που έκανε ο Χριστός για εμάς στη Γεθσημανή, αλλά είμαι ευγνώμων κάθε 
ημέρα της ζωής μου για την εξιλεωτική θυσία Του για λογαριασμό μας. 

 
Την τελευταία στιγμή θα μπορούσε να είχε γυρίσει πίσω.  Όμως δεν το έκανε.  Κατέβηκε υπό 
τα πάντα, ώστε να μπορέσει να σώσει τα πάντα. Κάνοντάς το, μας έδωσε ζωή πέραν αυτής 
της θνητής υπάρξεως. Μας επανέφερε από την πτώση το Αδάμ. 

 
Ώς τα βάθη της ίδιας μου της ψυχής Του είμαι ευγνώμων. Μας δίδαξε πώς να ζούμε. Μας 
δίδαξε πώς να πεθάνουμε. Διασφάλισε τη σωτηρία μας. 

 
Καθώς κλείνω, επιτρέψατέ μου να σας πω τα συγκινητικά λόγια εγγεγραμμένα από την 
Έμιλυ Χάρρις, τα οποία περιγράφουν τόσο καλώς τα συναισθήματά μου καθώς έρχεται το 
Πάσχα: 

 
Τα σάβανα που κάποτε Τον κρατούσαν είναι άδεια. 
Κείται εκεί,  
ανανεωμένος και λευκός και καθαρός. 
Η θύρα ίσταται ανοικτή. 
Ο λίθος έχει κυλήσει 
και σχεδόν μπορώ να ακούσω τους αγγέλους να τραγουδούν τα εγκώμιά Του. 
Τα σάβανα δεν μπορούν να Τον κρατήσουν. 
Ο λίθος δεν μπορεί να Τον κρατήσει. 
Τα λόγια αντηχούν μέσα στον άδειο θάλαμο από ασβεστόλιθο: 



«Δεν είναι εδώ». 
Τα σάβανα που κάποτε Τον κρατούσαν είναι τώρα άδεια. 
Κείται εκεί,  
ανανεωμένος και λευκός και καθαρός. 
Και ω, αλληλούια, είναι άδειος1. 

 
Ευλογίες προς εσάς, αδελφοί και αδελφές μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος 
μας, αμήν.  
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