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Κληθέντες από τον Θεό 
και υποστηριζόμενοι από 

τους ανθρώπους

Ως μέλη της Εκκλησίας, καλούμαστε συχνά να 
υποστηρίξουμε ανθρώπους να υπηρετήσουν 
σε κλήσεις. Πριν από χρόνια ένας 18χρονος 

φοιτητής μου έδειξε τι σημαίνει να υποστηρίζεις τους 
υπηρέτες του Κυρίου. Είμαι ακόμη ευλογημένος από το 
ταπεινό παράδειγμά του.

Είχε μόλις αρχίσει το πρώτο του έτος στο κολέγιο. 
Βαπτίσθηκε λιγότερο από ένα έτος προτού φύγει από 
το σπίτι για να αρχίσει τις σπουδές του σε ένα μεγάλο 
πανεπιστήμιο. Εκεί υπηρετούσα ως επίσκοπός του.

Καθώς το σχολικό έτος άρχισε, είχα μία σύντομη συ-
νέντευξη μαζί του στο γραφείο του επισκόπου. Ενθυμού-
μαι λίγο από αυτή την πρώτη συνομιλία εκτός από το 
ότι μίλησε για τις δυσκολίες του σε ένα νέο μέρος, αλλά 
ποτέ δεν θα λησμονήσω τη δεύτερη συνομιλία μας.

Ζήτησε να με δει στο γραφείο μου. Εξεπλάγην όταν 
είπε: «Μπορούμε να προσευχηθούμε μαζί και να πω 
εγώ την προσευχή;» Ήμουν έτοιμος να πω ότι είχα ήδη 
προσευχηθεί και αναμενόταν πως είχε επίσης. Αντʼ 
αυτού συμφώνησα.

Άρχισε την προσευχή του με τη μαρτυρία ότι γνώ-
ριζε ότι ο επίσκοπος είχε κληθεί από τον Θεό. Ζήτησε 
από τον Θεό να μου πει τι θα έπρεπε να κάνει σε 
ένα ζήτημα μεγάλης πνευματικής συνέπειας. Ο νέος 

άνδρας είπε ότι ο Θεός ήταν βέβαιος πως ο επίσκο-
πος ήδη γνώριζε τις ανάγκες του και θα μπορούσε να 
δώσει τη συμβουλή που χρειαζόταν να ακούσει.

Όταν μίλησε οι ειδικοί κίνδυνοι που θα μπορούσε 
να αντιμετωπίσει ήλθαν στο νου μου. Η συμβουλή 
ήταν απλή, αλλά δόθηκε με μεγάλη σαφήνεια: να 
προσεύχεσαι πάντα, να υπακούς τις εντολές και να 
μην έχεις φόβο.

Αυτός ο νέος άνδρας, ένα χρόνο στην Εκκλησία, 
δίδασκε με παράδειγμα τι ο Θεός μπορεί να κάνει 
με έναν ηγέτη καθώς υποστηρίχθηκε από την πίστη 
και τις προσευχές εκείνων που εκλήθη να οδηγήσει. 
Αυτός ο νέος απέδειξε για εμένα τη δύναμη του νόμου 
της κοινής συναινέσεως στην Εκκλησία (βλέπε Δ&Δ 
26:2). Μολονότι ο Κύριος καλεί τους υπηρέτες Του με 
αποκάλυψη, μπορούν να λειτουργούν μόνον αφού 
υποστηριχθούν από εκείνους οι οποίοι καλούνται να 
υπηρετούν.

Με την ψήφο υποστήριξής μας, κάνουμε επίσημες 
υποσχέσεις. Υποσχεθήκαμε να προσευχόμαστε για 
τους δούλους του Κυρίου και ότι Εκείνος θα τους 
οδηγεί και θα τους ενδυναμώνει (βλέπε Δ&Δ 93:51). 
Δεσμευόμαστε ότι θα αναζητήσουμε και θα ανα-
μείνουμε να αισθανθούμε έμπνευση από τον Θεό 

Μ Ή Ν Υ Μ Α  Τ Ή Σ  Π Ρ Ώ Τ Ή Σ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ί Α Σ ,  Ί Ο Υ Ν Ί Ο Σ  2 0 1 2

Από τον  
Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ

Πρώτο Σύμβουλο στην  
Πρώτη Προεδρία



2

στη συμβουλή τους και οποτεδήποτε ενεργούν στην 
κλίση τους (βλέπε Δ&Δ 1:38).

Αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να ανανεώνεται στην 
καρδιά μας συχνά. Ο διδάσκαλός σας τού σχολείου 
Κυριακής θα προσπαθήσει να διδάξει με το πνεύμα, 
αλλά όπως ακριβώς θα μπορούσατε να κάνετε, ο δι-
δάσκαλός σας μπορεί να κάνει λάθη μπροστά στην 
τάξη. Ωστόσο μπορείτε να αποφασίσετε να ακούσετε 
και να παρακολουθήσετε για τις στιγμές που μπο-
ρείτε να αισθανθείτε την θεία φώτιση να έρχεται. Με 
τον καιρό θα παρατηρήσετε λιγότερα λάθη και πιο 
συχνά στοιχεία ότι ο Θεός υποστηρίζει αυτόν τον 
διδάσκαλο.

Καθώς σηκώνουμε χέρι να υποστηρίξουμε ένα 
πρόσωπο, δεσμευόμαστε να εργασθούμε για οιονδή-
ποτε σκοπό τού Κυρίου αυτό το πρόσωπο καλείται 
να επιτελέσει. Όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, η 
σύζυγός μου κλήθηκε να διδάξει τα μικρά παιδιά 
τού τομέα μας. Όχι μόνον σήκωσα το χέρι μου να 
την υποστηρίξω, αλλά επίσης προσευχήθηκα για 
αυτήν και κατόπιν ζήτησα άδεια να την βοηθήσω. 
Τα πράγματα που έμαθα για την εκτίμηση για αυτά 
τα οποία οι γυναίκες κάνουν και για την αγάπη του 
Κυρίου για τα παιδιά ακόμη ευλογούν την οικογένεια 
μου και τη ζωή μου.

Προσφάτως μίλησα με εκείνον τον νέο άνδρα 
ο οποίος υποστήριξε τον επίσκοπό του πριν από 
χρόνια. Έμαθα ότι ο Κύριος και οι άνθρωποι τον 
είχαν υποστηρίξει στην κλίση του ως ιεραπόστολο, 
ως πρόεδρο πασσάλου και ως πατέρα. Είπε καθώς 
η συζήτησή μας τελείωνε: «Ακόμη προσεύχομαι για 
εσάς κάθε ημέρα».

Μπορούμε να αποφασίσουμε να προσευχόμαστε  
καθημερινώς για κάποιον κληθέντα από τον Θεό να μας 
υπηρετήσει. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε κάποιον που 
μας έχει ευλογήσει από την υπηρέτησή του. Μπορούμε  
να αποφασίσουμε να κάνουμε ένα βήμα εμπρός, όταν 
κάποιος που έχουμε υποστηρίξει, ζητεί εθελοντές.1

Εκείνοι οι οποίοι στηρίζουν τους δούλους του Κυρίου, 
στο βασίλειο Του θα υποστηριχθούν από την απα-
ράμιλλη δύναμή Του. Όλοι χρειαζόμαστε αυτήν την 
ευλογία.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Αφού μοιραστείτε αυτό το μήνυμα, σκεφτείτε να  
διαβάσετε το ακόλουθο παράθεμα: «Ο Κύριος θα σας 
κάνει ένα όργανο στα χέρια Του, αν είσθε ταπεινοί, πι στοί 
και επιμελείς. ...Θα λάβετε επιπρόσθετη δύναμη, όταν 
υποστηριχτείτε από το εκκλησίασμα και ξεχωριστείτε» 
(Teaching, No Greater Call [1999], 20). Συγκε ντρώστε  
την οικογένεια γύρω από ένα βαρύ αντικείμενο και  
ζητήστε από ένα άτομο να προσπαθήσει να το σηκώσει.  
Προσθέτοντας ένα ακόμη άτομο κάθε φορά, καλέστε 
άλλα μέλη της οικογένειας να βοηθήσουν να σηκώσετε 
το αντικείμενο. Συζητήστε τι συμβαίνει όταν ο καθένας  
βοηθά. Σκεφτείτε να τονίσετε τη συμβουλή τού  
Προέδρου Άιρινγκ για τους πρακτικούς τρόπους με 
τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε άλλους 
στην κλήση τους.

ΝΈΌΙ
Χάρη στη δασκάλα μου τού 
σχολείου Κυριακής
Το όνομα αποκρύπτεται

Ή τάξη μου τού σχολείου Κυριακής δεν είναι πάντοτε 
ευλαβής. Μου αρέσει να προσέχω στο μάθημα 

κάθε εβδομάδα, αλλά μερικές φορές φαίνεται πως οι 
άλλοι στην τάξη δεν το κάνουν. Συχνά συνομιλούν ή 
παίζουν παιγνίδια σε ηλεκτρονικές συσκευές ενώ η 
δασκάλα μας προσπαθεί αν μας διδάξει. Δυστυχώς, 
μερικές φορές βρίσκω τον εαυτό μου να είναι μέρος 
του προβλήματος.

Μία εβδομάδα ήμασταν χειρότεροι από ότι  
συνήθως και προς το τέλος τής τάξης η δασκάλα  
μας έκλαιγε επειδή κανείς δεν πρόσεχε το μάθημά 
της. Καθώς βγήκαμε έξω από την τάξη αισθάνθηκα 
ά σχημα για εκείνη.

Την επομένη Κυριακή η δασκάλα μας εξήγησε  
ότι είχε προσευχηθεί πολύ εκείνη την εβδομάδα,  
αναζητώντας καθοδήγηση και ήλθε στο νου της  
ότι χρειαζόταν να μας δείξει μία ταινία τής Εκκλησίας. 
Ξεκίνησε την ταινία, η οποία ήταν για τη ζωή τού 
Ίησού Χριστού και τα θαύματα τα οποία έκανε.

Καθώς σκεφτόμουν την ταινία εκείνο το βράδυ, 
αισθάνθηκα κάτι διαφορετικό. Ξαφνικά συνειδητο-
ποίησα ότι αισθανόμουν το Πνεύμα περισσότερο  
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από ότι είχα ποτέ πριν. Αμέσως αποφάσισα ότι  
ήθελα να κάνω αλλαγές στη ζωή μου για να μοιάζω 
περισσότερο με τον Σωτήρα και συνειδητοποίησα  
ότι στο σχολείο Κυριακής εκείνη την ημέρα είχε 

ενδυναμώσει πάρα πολύ τη μαρτυρία μου. Είμαι 
τόσο ευγνώμων για τη δασκάλα μου τού σχολείου 
Κυριακής και για οτιδήποτε κάνει για την τάξη μας 
κάθε εβδομάδα.
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Επίσκεψη διδασκαλισσών— 
μία ιερή ανάθεση
Μελετήστε με προσευχή αυτό το υλικό και κατά την κρίση σας συζητήστε το με τις 
αδελφές που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις, για να σας βοηθήσουν να 
ενδυναμώσετε τις αδελφές και να καταστήσετε την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό μέρος 
της δικής σας ζωής.

Τι μπορώ να κάνω;
1. Πώς μπορώ να βελτιώσω την 
ικανότητά μου να εκπληρώσω 
την σημαντική μου ευθύνη ως 
επισκέπτρια διδασκάλισσα;

2. Ώς επισκέπτρια διδασκάλισσα 
πώς μπορώ να βοηθήσω άλλες 
αδελφές να εκπληρώσουν την 
ευθύνη τους ως επισκέπτριες 
διδασκάλισσες;

Για περισσότερες πληροφορίες, 
πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.
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Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση

Ώς επισκέπτριες διδασκάλισ-
σες έχουμε μία σημαντική 

πνευματική αποστολή να εκλπη-
ρώσουμε. «Ο επίσκοπος ο οποίος 
είναι ο χειροτονημένος ποιμένας 
του τομέα, δεν είναι δυνατόν να 
προστατεύει όλα τα πρόβατα του 
Κυρίου την ίδια στιγμή. Εξαρτάται 
από εμπνευσμένες επισκέπτριες δι-
δασκάλισσες για να τον βοηθούν».1 
Η αναζήτηση και η λήψη αποκά-
λυψης ως προς το ποιος θα έπρεπε 
να οριστεί να προστατεύει κάθε 
αδελφή είναι ουσιώδης.

Η έμπνευση αρχίζει καθώς τα 
μέλη τής προεδρίας τής Ανακου-
φιστικής Εταιρείας με προσευχή 
συζητούν τις ανάγκες των ατόμων 
και των οικογενειών. Έπειτα, με την 
έγκριση του επισκόπου, η προεδρία 
της Ανακουφιστικής Εταιρίας δίνει 
αναθέσεις με τρόπο που θα βοηθή-
σει τις αδελφές να καταλάβουν ότι 
η επίσκεψη διδασκαλισσών είναι 
μια σημαντική πνευματική ευθύνη.2

Οι επισκέπτριες διδασκάλισσες 
ειλικρινώς έρχονται να γνωρίσουν 
και να αγαπήσουν κάθε αδελφή, 
να βοηθήσουν να ενδυναμώσει την 
πίστη της και να υπηρετήσει όταν 
χρειάζεται. Αναζητούν προσωπική 
έμπνευση να γνωρίζουν πώς να 
ανταποκριθούν σε πνευματικές και 
κοσμικές ανάγκες κάθε αδελφής 

που επισκέπτονται.3

«Η επίσκεψη διδασκαλισσών 
γίνεται το έργο τού Κυρίου όταν 
η εστίασή μας είναι στους αν-
θρώπους παρά στα ποσοστά.
Στην πραγματικότητα, η επίσκεψη 
διδασκαλισσών ποτέ δεν τελειώνει. 
Μοιάζει περισσότερο με τρόπο 
ζωής από ένα καθήκον».4

Από τις γραφές
Κατά Ματθαίον 22:36–40, Κατά 

Ιωάννην 13:34–35, Άλμα 37:6–7

Από την Ιστορία μας
Η Ιλάιζα Σνόου, η δεύτερη 

γενική πρόεδρος τής Ανακουφιστι-
κής Εταιρείας δίδαξε: «Θεωρώ το 
λειτούργημα τού διδασκάλου ως 
ένα υψηλό και ιερό λειτούργημα».
Συμβούλεψε τις επισκέπτριες διδα-
σκάλισσες «να είστε γεμάτες με το 
Πνεύμα του Θεού, τής σοφίας, τής 
ταπεινότητας, τής αγάπης» πριν 
να επισκεφτούν τα σπίτια, ώστε 
να είναι σε θέση να εξακριβώσουν 
τις πνευματικές ανάγκες όπως 
και τις κοσμικές. Είπε, «Μπορεί να 
αισθανθείτε να πείτε λόγια ειρήνης 
και παρηγοριάς και άμα βρείτε 
μια αδελφή που αισθάνεται κρύο, 
πάρτε την στην καρδιά σας όπως 
θα παίρνατε ένα παιδί στην αγκα-
λιά σας και θερμάνετέ την».5

Καθώς μεγαλώνουμε στην πίστη 
όπως έκαναν οι πρώτες αδελφές 
τής Ανακουφιστικής Εταιρείας, θα 
έχουμε το Άγιο Πνεύμα μαζί μας 
και θα εμπνεόμαστε να γνωρίζουμε 
πώς να βοηθούμε κάθε αδελφή την 
οποία επισκεπτόμαστε. «Ας αναζη-
τούμε σοφία αντί για δύναμη» είπε 
η αδελφή Σνόου, «και θα έχουμε 
όλη την δύναμη την οποία έχουμε 
την σοφία να ασκήσουμε».6
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