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Πρόσφατα παρακολουθούσα μία ομάδα ατό-
μων που εξασκούνταν στην τέχνη της τοξοβο-
λίας. Απλώς με την παρακολούθηση μού έγινε 

ξεκάθαρο ότι εάν πραγματικά θέλετε να τελειοποιηθείτε 
στη χρήση του τόξου και του βέλους, χρειάζεται χρόνος 
και εξάσκηση.

Δεν νομίζω ότι μπορείτε να αποκτήσετε τη φήμη ότι 
είσθε ένας επιτυχημένος τοξοβόλος με το να ρίχνετε σε 
έναν άδειο τοίχο και μετά να σχεδιάζετε στόχους γύρω 
από τα βέλη. Πρέπει να μάθετε τη δεξιότητα της εύρεσης 
του στόχου και του κτυπήματος στο κέντρο του στόχου.

Ζωγραφίζοντας στόχους
Το να ρίχνετε πρώτα και μετά να σχεδιάζετε τον 

στόχο μπορεί να φαίνεται λίγο παράλογο, όμως μερικές 
φορές εμείς οι ίδιοι επιδεικνύουμε αυτή την ίδια συμπερι-
φορά σε άλλες περιστάσεις της ζωής. 

Ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε την τάση να αισθα-
νόμαστε αδικαιολόγητα πιστοί στα προγράμματα του 
Ευαγγελίου, στα θέματα και ακόμη και στις διδαχές που 
φαίνονται ενδιαφέροντα, σημαντικά ή ευχάριστα σε 
εμάς. Μπαίνουμε σε πειρασμό να σχεδιάζουμε στόχους 
γύρω τους, κάνοντάς μας να πιστεύουμε ότι στοχεύουμε 
στο κέντρο του Ευαγγελίου.

Αυτό είναι εύκολο να το κάνουμε.
Κατά τη διάρκεια των αιώνων έχουμε λάβει θαυμά-

σιες συμβουλές και έμπνευση από τους προφήτες του 

Θεού. Επίσης λαμβάνουμε καθοδήγηση και διευκρινή-
σεις από διάφορες εκδόσεις, εγχειρίδια και οδηγούς της 
Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε εύκολα να επιλέξουμε το 
αγαπημένο μας θέμα του Ευαγγελίου, να σχεδιάσουμε 
ένα κέντρο στόχου γύρω του και να αιτιολογήσουμε πως 
έχουμε προσδιορίσει το κέντρο του Ευαγγελίου.

Ο Σωτήρας διευκρινίζει
Αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα έως σήμερα. 

Κατά τα αρχαία χρόνια, θρησκευτικοί ηγέτες δαπάνη-
σαν μεγάλο μέρος του χρόνου με το να κάνουν κατα-
λόγους, αξιολογήσεις και διάλογο για το ποια από τις 
εκατοντάδες των εντολών ήταν η πιο σημαντική.

Κάποια ημέρα μία ομάδα θρησκευόμενων λογίων 
προσπάθησε να εμπλέξει τον Σωτήρα σε μία αντιπαρά-
θεση. Του ζήτησαν να πει τις απόψεις Του για ένα θέμα 
στο οποίο λίγοι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν.

«Δάσκαλε» Τον ρώτησαν «ποια εντολή είναι μεγάλη 
μέσα στον νόμο;»

Όλοι γνωρίζουμε πώς απάντησε ο Ιησούς: «Θα αγαπάς 
τον Κύριο τον Θεό σου από όλη την καρδιά σου, και 
από όλη την ψυχή σου, και από όλη τη διάνοιά σου.

»Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή.
»Δεύτερη, όμως, όμοια μ’ αυτή είναι: Θα αγαπάς τον 

πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.
»Σ’ αυτές τις δύο εντολές κρέμονται ολόκληρος ο 

νόμος και οι προφήτες» 1.
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Με στόχο  
το κέντρο

Από τον Πρόεδρο 
Ντίτερ Ούχτντορφ

Δεύτερο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία
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Παρακαλώ σημειώστε την τελευταία πρόταση: «Σ’ 
αυτές τις δύο εντολές κρέμονται ολόκληρος ο νόμος και 
οι προφήτες».

Ο Σωτήρας όχι μόνο μας έδειξε τον στόχο, αλλά επί-
σης προσδιόρισε το κέντρο του στόχου.

Κτυπώντας τον στόχο
Ως μέλη της Εκκλησίας, συνάπτουμε διαθήκη να 

πάρουμε επάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού. Ένα 
αυτονόητο μέρος της εν λόγω διαθήκης είναι ότι θα προ-
σπαθούμε να μάθουμε για τον Θεό, να Τον αγαπούμε, να 
μεγαλώνουμε την πίστη μας σε Εκείνον, να Τον τιμούμε, 
να περπατούμε στην οδό Του και να στεκόμαστε σταθε-
ρά ως μάρτυρές Του.

Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για τον Θεό και 
αισθανόμαστε την αγάπη Του για εμάς, τόσο περισσό-
τερο συνειδητοποιούμε ότι η απέραντη θυσία του Ιησού 
Χριστού είναι μία θεία δωρεά του Θεού. Και η αγάπη του 
Θεού μάς εμπνέει να χρησιμοποιούμε το μονοπάτι της 
αληθινής μετανοίας, που θα οδηγήσει στο θαύμα της 
συγχωρήσεως. Αυτή η διαδικασία μάς επιτρέπει να έχου-
με μεγαλύτερη αγάπη και συμπόνια για εκείνους γύρω 
μας. Θα μάθουμε να βλέπουμε πέρα από τους χαρακτη-
ρισμούς. Θα αντιστεκόμαστε στον πειρασμό να κατηγο-
ρούμε ή να κρίνουμε άλλους από τις αμαρτίες τους, τα 
μειονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις πολιτικές πεποιθήσεις, 
τα θρησκευτικά πιστεύω, τις εθνικότητες ή το χρώμα του 
δέρματός τους.

Θα βλέπουμε τον καθέναν που συναντούμε ως τέκνο του 
Επουράνιου Πατέρα μας – αδελφό μας ή αδελφή μας.

Θα προσεγγίζουμε τους άλλους με κατανόηση και 
αγάπη –  ακόμη και εκείνους που μπορεί να μην είναι 
ιδιαιτέρως εύκολο να αγαπούμε. Θα πενθούμε με εκείνους 
που πενθούν και θα ανακουφίζουμε εκείνους που έχουν 
ανάγκη ανακούφισης 2.

Και θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη 
να αγωνιούμε για τον σωστό στόχο του Ευαγγελίου.

Οι δύο μεγάλες εντολές είναι ο στόχος. Σ’ αυτές τις δύο 
εντολές κρέμονται ολόκληρος ο νόμος και οι προφή-
τες 3. Καθώς αποδεχόμαστε αυτό, όλα τα άλλα τα καλά 
πράγματα θα μπουν στη σωστή τους θέση.

Εάν ο κύριος στόχος, οι σκέψεις και οι προσπάθειές 
μας επικεντρώνονται στην αύξηση της αγάπης μας για 
τον Παντοδύναμο Θεό και εκτείνουμε την καρδιά μας 
στους άλλους, μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε βρει 

τον σωστό στόχο και σκοπεύουμε στο κέντρο του στόχου 
– με το να γίνουμε αληθινοί μαθητές του Ιησού Χριστού.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Κατά Ματθαίον 22:36- 40.
2. Βλέπε Μωσία 18:9.
3. Βλέπε Κατά Ματθαίον 22:40.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ

Πριν μοιραστείτε αυτό το μήνυμα, θα μπορούσατε να 
τραγουδήσετε το: “Our Savior’s Love” (Hymns, αρ. 113). 
Μετά σκεφθείτε να ενθαρρύνετε εκείνους που επισκέ-
πτεσθε να συλλογισθούν τους «στόχους» στη δική τους 
ζωή. Θα μπορούσατε να συζητήσετε τρόπους για να 
διασφαλίσετε ότι οι δύο μεγάλες εντολές – να «αγαπάς 
τον Κύριο τον Θεό σου» και να «αγαπάς τον πλησίον 
σου σαν τον εαυτό σου» (βλέπε Κατά Ματθαίον 22:37, 
39)–  οδηγούν πάντα τις πράξεις τους. Θα μπορούσατε 
επίσης να αναφέρετε συγκεκριμένους τρόπους με τους 
οποίους έχετε εστιάσει τη δική σας ζωή στον Χριστό 
και να μοιραστείτε τη μαρτυρία για το πώς αυτό σας 
έχει ευλογήσει.

ΝΈΟΙ
Ένα χαμόγελο μπορεί να κάνει τη 
διαφορά

Ο Πρόεδρος Ούχτντορφ προσδιορίζει δύο στόχους 
που θα πρέπει να έχουμε για τις πράξεις μας: 

να αγαπούμε τον Θεό και να αγαπούμε τον πλησίον 
μας. Όμως μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολο να 
αγαπούμε τους άλλους. Σε όλη τη ζωή σας, μπορεί να 
υπάρχουν φορές που θα το βρείτε δύσκολο να αλλη-
λεπιδράσετε με άλλους –  ίσως κάποιος να σας έχει 
πληγώσει ή να δυσκολεύεστε στην επικοινωνία ή να 
τα πάτε καλά με κάποιον. Σε αυτές τις στιγμές, προ-
σπαθήστε να θυμηθείτε την αγάπη που έχετε αισθανθεί 
από φίλους, οικογένεια, τον Επουράνιο Πατέρα και 
τον Ίησού Χριστό. Θυμηθείτε τη χαρά που αισθανθή-
κατε σε αυτές τις περιπτώσεις και προσπαθήστε να 
φαντασθείτε εάν όλοι είχαν την ευκαιρία να αισθαν-
θούν τέτοια αγάπη. Θυμηθείτε ότι όλοι είναι θυγατέρες 
ή υιοί του Θεού και αξίζουν τόσο τη δική Του, όσο και 
τη δική σας αγάπη.

Σκεφθείτε ένα συγκεκριμένο άτομο στη ζωή σας με 
το οποίο είχατε δυσκολία να τα πάτε καλά μαζί του. 
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Συμπεριλάβετέ τους στις προσευχές σας και ζητήστε 
από τον Επουράνιο Πατέρα να ανοίξετε την καρ-
διά σας προς αυτούς. Σύντομα θα αρχίσετε να τους 
βλέπετε όπως Εκείνος: ως ένα από τα τέκνα Του που 
αξίζουν αγάπη. 

Αφού θα έχετε προσευχηθεί, κάντε κάτι καλό για 
αυτούς! Ίσως να τους προσκαλέσετε σε μία Κοινή δρα-
στηριότητα ή σε μία έξοδο με φίλους. Προσφερθείτε 
να βοηθήσετε σε μία εργασία για το σπίτι. Ακόμη 
απλώς πείτε «γεια» και χαμογελάστε τους. Τα μικρά 
πράγματα μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά… 
στη ζωή αμφοτέρων!

ΠΑΙΔΙΑ
Το κέντρο του στόχου!

Ο Πρόεδρος Ούχτντορφ λέει ότι το Ευαγγέλιο είναι 
όπως η εξάσκηση στη σκοποβολή. Πρέπει να 

στοχεύουμε για τα πιο σημαντικά πράγματα. Οι πιο 

σημαντικές εντολές είναι να αγαπούμε τον Θεό και να 
αγαπούμε τους άλλους. Εάν επικεντρωνόμαστε σε αυτά 
τα δύο πράγματα, μπορούμε να κτυπήσουμε το κέντρο 
του στόχου κάθε φορά!

Σχεδιάστε έναν μεγάλο στόχο σε ένα κομμάτι χαρτί. 
Βάλτε έναν γονέα να σας διαβάσει τον ακόλουθο 
κατάλογο. Εάν ένα στοιχείο του καταλόγου είναι κάτι 
που μας βοηθά να δείξουμε την αγάπη μας για τον 
Θεό και τους άλλους, τότε γράψτε ή σχεδιάστε το στη 
μέση του στόχου.

Μοιραστείτε τα παιχνίδια σας
Κλέψτε ένα γλυκό
Πηγαίνετε στην εκκλησία
Πείτε άσχημα λόγια για κάποιον
Πείτε τις προσευχές σας
Αγκαλιάστε κάποιον
Μαλώστε με τα αδέλφια σας
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Ο σκοπός της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας είναι να «προετοι-

μάσει γυναίκες για τις ευλογίες της 
αιώνιας ζωής» είπε η Λίντα Μπέρ-
τον, Γενική Πρόεδρος της Ανακου-
φιστικής Εταιρείας 1. Είναι μέσω 
της πίστης, της οικογένειας και της 
ανακούφισης που συμμετέχουμε 
στο «ζωτικό μέρος του έργου» μας 2.

Η Ανακουφιστική Εταιρεία «είναι 
εγκόσμιο και πνευματικό έργο» λέει 
η Κάρολ Στήβενς, Πρώτη Σύμ-
βουλος στη Γενική Προεδρία της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας. «Αυτό 
είναι ό,τι έκαναν οι γυναίκες την 
εποχή του Σωτήρος και αυτό είναι 
ό,τι συνεχίζουμε να κάνουμε» 3.

Όταν σκεπτόμαστε τη Σαμα-
ρείτιδα στην πηγή, που άφησε τη 
στάμνα της και έτρεξε να πει στους 
άλλους ότι ο Ιησούς ήταν προφή-
της (βλέπε Κατά Ιωάννην 4:6- 42) ή 
τη Φοίβη, που υπηρέτησε με χαρά 
τους άλλους σε όλη της τη ζωή 
(βλέπε Προς Ρωμαίους 16:1- 2), βλέ-
πουμε παραδείγματα γυναικών την 
εποχή του Σωτήρος που παίρνουν 
ενεργό μέρος στον ερχομό προς 

Ο σκοπός της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας

τον Χριστό. Είναι Εκείνος ο οποίος 
ανοίγει την οδό μας προς την αιω-
νία ζωή (βλέπε Κατά Ιωάννην 3:16).

Όταν σκεπτόμαστε τις πρωτο-
πόρες αδελφές μας στη Ναβού του 
Ιλλινόι, οι οποίες συγκεντρώθηκαν 
στο σπίτι της Σάρας Κίμπαλ το 
1842 για να συγκροτήσουν τη δική 
τους οργάνωση, βλέπουμε το σχέδιο 
του Θεού να ιδρύσει την Ανακουφι-
στική Εταιρεία και συμφώνως προς 
τις αρχές της Ιεροσύνης. Αφού η 
Ιλάιζα Σνόου έγραψε έναν κατα-
στατικό χάρτη, ο Προφήτης Τζόζεφ 
Σμιθ τον αναθεώρησε. Συνειδητο-
ποίησε ότι η Εκκλησία δεν ήταν 
πλήρως οργανωμένη έως ότου οι 
γυναίκες οργανώθηκαν. Είπε ότι 
ο Κύριος δέχθηκε την προσφορά 
τους, όμως αυτό ήταν κάτι καλύ-
τερο. «Θα οργανώσω τις γυναίκες 
υπό την ιεροσύνη σύμφωνα με το 
πρότυπο της ιεροσύνης» είπε 4.

«Η Ανακουφιστική Εταιρεία δεν 
ήταν απλώς μία άλλη ομάδα γυναι-
κών που προσπαθούσαν να κάνουν 
καλό στον κόσμο. Ήταν διαφορε-
τική. Ήταν “κάτι καλύτερο”, επειδή 

ήταν οργανωμένη υπό την εξουσία 
της ιεροσύνης. Η οργάνωσή της 
ήταν ένα απαραίτητο βήμα για 
την εξέλιξη του έργου του Θεού στη 
γη» 5.

Επιπρόσθετες γραφές και 
πληροφορίες
Διδαχή και Διαθήκες 25:2- 3, 10, 
88:73, reliefsociety. lds. org
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Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και αναζητήστε έμπνευση για να  
γνωρίσετε τι να αναφέρετε.

Πίστη, Οικογένεια,  
Ανακούφιση

Σκεφθείτε αυτό
Πώς η Ανακουφιστική Εταιρεία 
βοηθά γυναίκες να εκπληρώσουν 
τον θείο ρόλο του Επουράνιου 
Πατέρα για αυτές και να τις 
οδηγήσει στην αιωνία ζωή;


