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Πιστοί φίλοι
Μία από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να μας 

κάνει ο Σωτήρας είναι να μας αποκαλεί «φίλους». 
Ξέρουμε ότι Εκείνος αγαπά με μία τέλεια αγάπη 

όλα τα παιδιά του Επουράνιου Πατέρα Του. Ωστόσο, 
για εκείνους που υπήρξαν πιστοί στην υπηρέτησή τους με 
Εκείνον, φυλάσσει αυτόν τον ξεχωριστό τίτλο. Θυμάστε 
τα λόγια από το 84ο τμήμα του Διδαχή και Διαθήκες: 
«Και πάλι σας λέω, φίλοι μου, γιατί απ’ εδώ κι εμπρός θα 
σας αποκαλώ φίλους, είναι σκόπιμο να σας δώσω αυτήν 
την εντολή, ώστε να γίνετε σαν τους φίλους μου κατά την 
εποχή που βρισκόμουν μαζί τους, που ταξίδευα για να 
κηρύττω το ευαγγέλιο κατά την ισχύ μου» (Δ&Δ 84:77).

Γινόμαστε φίλοι Του καθώς υπηρετούμε άλλους για 
Εκείνον. Αποτελεί το τέλειο παράδειγμα φίλου που πρέπει 
να γίνουμε. Εκείνος θέλει μόνο ό,τι είναι καλύτερο για τα 
παιδιά του Επουράνιου Πατέρα Του. Η ευτυχία τους είναι 
και δική Του ευτυχία. Αισθάνεται τη θλίψη τους σαν δική 
του, διότι έχει πληρώσει το τίμημα για όλες τις αμαρτίες 
τους, έχει πάρει επάνω Του όλες τις ατέλειές τους, έφερε 
όλα τα βάσανά τους και ένιωσε όλες τις επιθυμίες τους. Τα 
κίνητρά Του είναι αγνά. Δεν επιζητεί αναγνώριση για τον 
Ίδιο, αλλά να δώσει κάθε δόξα στον Επουράνιο Πατέρα 
Του. Ο τέλειος φίλος, Ιησούς Χριστός, είναι απόλυτα 
ανιδιοτελής στο να προσφέρει ευτυχία στους άλλους.

Ο καθένας μας που έχει συνάψει τη διαθήκη 
βαπτίσματος, έχει υποσχεθεί να ακολουθήσει το 
παράδειγμά Του να φέρει ο ένας τα βάρη του άλλου, 
όπως έκανε Εκείνος (βλέπε Μωσία 18:8).

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχετε πολλές ευκαιρίες 
να είστε ένας φίλος γι’ Αυτόν. Μπορεί να συμβεί καθώς θα 

περπατάτε σε ένα σκονισμένο δρόμο. Μπορεί να συμβεί 
καθώς κάθεστε μέσα στο τρένο. Μπορεί να συμβεί καθώς 
αναζητάτε μια θέση να καθίσετε σε ένα εκκλησίασμα της 
Εκκλησίας. Εάν είστε παρατηρητικοί, θα δείτε κάποιον 
να φέρει ένα βαρύ φορτίο. Μπορεί να είναι ένα φορτίο 
θλίψης ή μοναξιάς ή προσβολής. Μπορεί να είναι ορατό 
σε εσάς, μόνο αν έχετε προσευχηθεί ώστε να σας δώσει 
το Πνεύμα μάτια για να δείτε μέσα στις καρδιές και έχετε 
υποσχεθεί να ανυψώσετε τα χέρια που κρέμονται κάτω.

Η απάντηση στην προσευχή σας μπορεί να είναι 
το πρόσωπο ενός παλιού φίλου, κάποιου που έχετε 
χρόνια να τον δείτε, αλλά που οι ανάγκες του έρχονται 
ξαφνικά στο νου και την καρδιά σας και νιώθετε σαν 
να είναι δικές σας. Μου έχει συμβεί αυτό. Παλιοί φίλοι 
με πλησίασαν μέσα από την απόσταση χρόνων και 
χιλιομέτρων για να προσφέρουν ενθάρρυνση, όταν μόνο 
ο Θεός θα μπορούσε να τους έχει πει για το φορτίο μου.

Οι ζώντες προφήτες του Θεού μάς έχουν ζητήσει να 
είμαστε πιστοί φίλοι σε εκείνους που έρχονται στην 
Εκκλησία ως νεοφώτιστοι και να προστρέχουμε στη 
διάσωση εκείνων που έχουν παρασυρθεί μακριά. 
Μπορούμε να το κάνουμε και θα το πράξουμε, αν 
θυμόμαστε πάντα τον Σωτήρα. Όταν προσεγγίζουμε 
άλλους για να βοηθήσουμε και να σηκώσουμε ένα βάρος, 
Εκείνος προσεγγίζει μαζί μας. Θα μας οδηγήσει σε 
εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη. Θα μας ευλογήσει, 
ώστε να αισθανόμαστε αυτό που αισθάνονται εκείνοι. 
Καθώς επιμένουμε στις προσπάθειές μας να τους 
υπηρετήσουμε, θα μας δίνεται όλο και περισσότερο  
το δώρο να αισθανόμαστε την αγάπη Του για 
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αυτούς. Αυτό θα μας δώσει κουράγιο και δύναμη να 
προσεγγίσουμε ξανά και ξανά με πίστη.

Και κατά τον παρόντα καιρό και την αιωνιότητα, 
θα αισθανθούμε τη χαρά να είμαστε ευπρόσδεκτοι στη 
συντροφιά των πιστών φίλων Του. Προσεύχομαι για την 
ευλογία αυτή για όλους εμάς και για εκείνους που θα 
υπηρετήσουμε.

ΔιΔΑσκΑλιΑ ΑΠό Αυτό τό μήνυμΑ

είναι πιο πιθανό τα μέλη της οικογένειας να 
συμμετέχουν ουσιαστικά όταν τους ζητείται να 

αναζητήσουν κάτι καθώς ερευνούν τις γραφές και τα 
λόγια των προφητών (βλέπε Teaching, No Greater Call 
[Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση] [1999], 55). Καθώς 
διαβάζετε το άρθρο, ζητήστε από μέλη της οικογένειας 
να προσδιορίσουν αρχές που θα τα βοηθήσουν να είναι 
άξια να καλούνται φίλοι του Κυρίου.

ςτο Teaching, No Greater Call [διδασκαλία, η 
μεγαλύτερη κλήση] δηλώνεται: «εάν έχετε αγάπη σαν 
του Χριστού, θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι να 
διδάξετε το ευαγγέλιο. Θα έχετε έμπνευση να βοηθήσετε 
τους άλλους να γνωρίσουν τον ςωτήρα και να τον 
ακολουθήσουν» (12). Προσδιορίστε αρχές από το άρθρο 
που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να είστε ένας 
καλύτερος οικογενειακός διδάσκαλος. ςυζητήστε τες με 
τον συνεργάτη σας και προσευχόμενοι σκεφθείτε πώς 
να είστε «πιστοί φίλοι» σε εκείνους που υπηρετείτε. 

νέόι
νέο άτομο
Από τον μάθιου όκέιμπ

δυσκολεύτηκα να αισθανθώ ότι ήμουν αποδεκτός. 
ή οικογένειά μου είχε πρόσφατα μετακομίσει 

από την άλλη μεριά της χώρας. ο τομέας στον οποίο 
μετακομίσαμε είχε μια μεγάλη ομάδα νέων, όμως ήταν η 
πρώτη φορά που θα ήμουν το «νέο άτομο». το χειρότερο 
ήταν ότι έπρεπε να πάω σε ένα νέο σχολείο και αμέσως 
πέρασε σαν αστραπή από το νου μου η σκέψη: «Με 
ποιον θα καθίσω στο μεσημεριανό;» Ίσως να έβρισκα 
κάποιον από την εκκλησία, όμως δεν ήθελα να καθίσω 
απρόσκλητος στο τραπέζι κάποιου άλλου, ειδικά όταν 
δεν ήξερα καν αν με ήθελαν εκεί!

ή πρώτη ημέρα στο σχολείο έμοιαζε ατελείωτη. τελικά, 
χτύπησε το κουδούνι για το μεσημεριανό. Καθώς έμπαινα 
αργά στην τραπεζαρία, προσευχήθηκα στον επουράνιο 
Πατέρα να με βοηθήσει να βρω κάποιον γνωστό. Κοίταξα 
τριγύρω για να δω αν μπορούσα να αναγνωρίσω κάποιον. 
Κανένας. Κατευθύνθηκα, λοιπόν, σε ένα τραπέζι στην άλλη 
άκρη της τραπεζαρίας και έφαγα το μεσημεριανό μου.

αργότερα την ίδια μέρα στη διάρκεια των μαθηματικών, 
είδα ένα γνωστό πρόσωπο. είχα δει τον ντέιβιντ εκείνο το 
πρωί στο σεμινάριο. Ζήτησε να δει το πρόγραμμά μου και 
ανακάλυψε ότι είχαμε μεσημεριανό την ίδια ακριβώς ώρα. 
«Πού καθόσουν στο μεσημεριανό σήμερα;» ρώτησε.

«Έτρωγα στην άλλη άκρη της αίθουσας» απάντησα.
«Κοίτα, αύριο έλα και κάτσε μαζί μου στο μεσημεριανό», 

είπε.
είμαι ευγνώμων για ένα στοργικό επουράνιο Πατέρα 

που ξέρει κάθε ανάγκη μας και απαντά σε καθεμιά από 
τις προσευχές μας. ακόμα, είμαι ευγνώμων για κάποιον 
που πρόθυμα έτεινε χέρι φιλίας. Κάτι απλό, όπως μια 
πρόσκληση, μπορεί να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

ΠΑιΔιΑ
ιησούς Χριστός, ο τέλειος φίλος μας

ο Πρόεδρος Άιρινγκ είπε ότι ο ίησούς είναι ο τέλειος 
φίλος μας. να μερικοί τρόποι που δείχνει ο ίησούς 

την τέλεια φιλία του για εμάς.
Θέλει το καλύτερο για εμάς.
είναι ευτυχισμένος όταν εμείς είμαστε ευτυχισμένοι.
νιώθει θλίψη όταν είμαστε θλιμμένοι ή πονεμένοι.
υπέφερε για τις αμαρτίες μας, ώστε να μπορούμε να 

επιστρέψουμε στον επουράνιο Πατέρα.

να είμαστε ένας φίλος για τον ιησού
ο Πρόεδρος Άιρινγκ είπε ότι μπορούμε να γίνουμε 

φίλος του ίησού, με το να είμαστε φίλος σε άλλους για 
εκείνον. ςχεδιάστε απεικονίσεις αυτών των τεσσάρων 
τρόπων με τους οποίους μπορείτε να είστε φίλος.

Μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον που είναι λυπημένος.
Μπορείτε να γίνετε φίλος με κάποιον που είναι μόνος.
Μπορείτε να προσκαλέσετε κάποιον να έρθει στην 

εκκλησία.
Μπορείτε να θυμάστε πάντα τον ίησού.
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ενδυναμώνοντας την οικογένεια  
και το σπιτικό 
Μελετήστε αυτό το υλικό και όπως κρίνεται κατάλληλο, συζητήστε το με τις αδελφές που επισκέπτεστε. 
Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε τις αδελφές σας και να κάνετε  
την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό μέρος της ζωής σας.

Από τις γραφές: Γένεση 18:19, 
Μωσία 4:15, Δ&Δ 93:40, Μωσία 6:55–58

Ενδυναμώνοντας σε κάθε 
ευκαιρία

«Η καθεμία από εμάς ζει σε 
διαφορετικές οικογενειακές συνθήκες. 
Κάποιες οικογένειες έχουν μία μητέρα 
και έναν πατέρα, με παιδιά στο 
σπίτι. Κάποια ζευγάρια δεν έχουν 
πλέον τα παιδιά στο σπίτι. Πολλά 
μέλη της Εκκλησίας είναι ανύπανδρα 
και κάποια είναι ανύπανδροι γονείς. 
Άλλα είναι χήρες ή χήροι και μένουν 
μόνοι.

»Όπως κι αν είναι η οικογένειά 
μας, η καθεμία από εμάς μπορεί να 
εργαστεί για την ενδυνάμωση των 
οικογενειών μας ή να βοηθήσει στην 
ενδυνάμωση άλλων.

»[Κάποτε] έμεινα στο σπίτι της 
ανιψιάς μου και της οικογένειάς 
της. Εκείνο το βράδυ, πριν πάνε για 
ύπνο τα παιδιά, είχαμε μια σύντομη 
οικογενειακή βραδιά και διαβάσαμε 
μια ιστορία από τις γραφές. Ο 
πατέρας τους, τους μίλησε για την 
οικογένεια του Λεχί και πώς δίδαξε τα 
παιδιά του ότι έπρεπε να κρατηθούν 
γερά από τη σιδερένια ράβδο που 
είναι ο λόγος του Θεού. Με το να 
κρατηθούν γερά από τη σιδερένια 
ράβδο, θα παρέμεναν ασφαλείς και 
θα οδηγούνταν σε χαρά και ευτυχία. 
Εάν άφηναν τη σιδερένια ράβδο, 
υπήρχε κίνδυνος να πνιγούν στον 
ποταμό με το βρόμικο νερό.
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»Για να το αποδείξει αυτό στα 
παιδιά, η μητέρα τους έγινε η 
‘σιδερένια ράβδος’ στην οποία 
έπρεπε να κρατηθούν και ο πατέρας 
τους έπαιξε το ρόλο του διαβόλου, 
προσπαθώντας να τραβήξει τα 
παιδιά μακριά από την ασφάλεια 
και την ευτυχία. Στα παιδιά άρεσε η 
ιστορία και έμαθαν πόσο σημαντικό 
είναι να κρατιέσαι γερά στη 
σιδερένια ράβδο. Μετά την ιστορία 
των γραφών ήρθε η ώρα για την 
οικογενειακή προσευχή...

»Οι γραφές, η οικογενειακή βραδιά 
και η οικογενειακή προσευχή θα 
ενδυναμώσουν τις οικογένειες. Πρέπει 
να αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να 
ενδυναμώσουμε τις οικογένειες και να 
στηρίξουμε ο ένας τον άλλο, ώστε να 
παραμείνουμε στο σωστό μονοπάτι». 1

Μπάρμπαρα Τόμσον, δεύτερη 
σύμβουλος στην γενική προεδρία της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας.

Από την Ιστορία μας
Από την αρχή, η Ανακουφιστική 

Εταιρεία ήταν επιφορτισμένη να 
ενδυναμώνει οικογένειες και σπιτικά. 
Ο Προφήτης Τζόζεφ δίδαξε στις 
αδελφές σε μία από τις πρώτες 
συγκεντρώσεις της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας: «Όταν επιστρέφετε σπίτι, 
ποτέ μη μιλήσετε με θυμό και αγένεια 
στους συζύγους σας, αλλά αφήστε 
την καλοσύνη και τη χριστιανική 
αγάπη να στεφανώνουν τα έργα 
σας από εδώ και στο εξής». 2

Το 1914 ο Πρόεδρος Τζόζεφ Φ.  
Σμιθ είπε στις αδελφές της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας: «Όποτε 
υπάρχει άγνοια ή τουλάχιστον 
έλλειψη κατανόησης ως προς την 
οικογένεια… εκεί υφίσταται ή είναι 
κοντά σας αυτή η οργάνωση και 
με τη φυσική δωρεά και έμπνευση 
που ανήκει στην οργάνωση, είναι 
προετοιμασμένες και έτοιμες να 
μεταδώσουν διδασκαλία αναφορικά 
με εκείνα τα σημαντικά καθήκοντα». 3
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Τι μπορούμε να κάνουμε;
1. Ποιες ιδέες για την 
ενδυνάμωση των οικογενειών 
και του σπιτικού θα αναφέρετε 
στις αδελφές σας; Καθώς 
συλλογίζεστε τις ατομικές 
συνθήκες τους, το Πνεύμα μπορεί 
να φέρει ιδέες στο νου σας.

2. Ποιες προτεραιότητες μπορείτε 
να αλλάξετε αυτό το μήνα, ώστε 
να ενδυναμώσετε καλύτερα την 
οικογένεια και το σπιτικό σας;

Για περισσότερες πληροφορίες, 
πηγαίνετε στο www.reliefsociety 
.lds.org.


