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ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΒΟΉΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΒΟΉΘΉΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
Πώς περιλαμβάνουμε άλλους όταν χρειαζόμαστε βοήθεια στην προσπάθειά μας να τελέσουμε διακονία; 
Συμμετέχετε στις συνεντεύξεις τέλεσης διακονίας και στις συγκεντρώσεις συμβουλίου πρώτης Κυριακής.

Όταν η σκλήρυνση κατά πλάκας καθήλωσε την 
Κάθυ σε αναπηρικό αμαξίδιο, διαπίστωσε ότι 

χρειαζόταν βοήθεια κάθε βράδυ για να πάει από 
το αμαξίδιο στο κρεβάτι της. Η ανάγκη ήταν πολύ 
απαιτητική για οποιοδήποτε μέλος. Έτσι η απαρτία 
πρεσβυτέρων συσκέφθηκε για την κατάστασή της και 
αποφάσισε να κάνει ένα πρόγραμμα για να την βοηθά 
κάθε βράδυ 1.

Καθώς γνωρίζουμε τις ανάγκες και τα δυνατά σημεία 
αυτών που υπηρετούμε, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι 
χρειαζόμαστε βοήθεια για να βοηθήσουμε στην κάλυψη 
των αναγκών τους. Οι συνεντεύξεις τέλεσης διακονίας 
και οι συγκεντρώσεις συμβουλίου πρώτης Κυριακής 
είναι δύο ευκαιρίες να συζητήσουμε πώς να περιλαμβά
νουμε καταλλήλως άλλους.

Συνεντεύξεις Τέλεσης Διακονίας
Αυτές οι τριμηνιαίες συνεντεύξεις μεταξύ των αδελ

φών που τελούν διακονία και της προεδρίας της 

Ανακουφιστικής Εταιρείας ή των αδελφών που τελούν 
διακονία και της προεδρίας της απαρτίας πρεσβυ
τέρων είναι η μόνη επίσημη αναφορά που κάνουμε 
σχετικά με αυτούς που τελούμε διακονία. Η συνέντευξη 
τέλεσης διακονίας είναι μία ευκαιρία σε τουλάχιστον 
τριμηνιαία βάση (1) να συσκεπτόμεθα για τα δυνατά 
σημεία, τις ανάγκες και τις δυσκολίες των οικογενειών 
και των ατόμων που έχουν ανατεθεί, (2) να προσδιο
ρίζουμε σε ποιες ανάγκες θα μπορούσε να βοηθήσει η 
απαρτία, η Ανακουφιστική Εταιρεία ή το συμβούλιο 
τομέως και (3) να μαθαίνουμε από τους ηγέτες και να 
παροτρυνόμαστε στις προσπάθειες τέλεσης διακονίας.

Ο πρόεδρος απαρτίας πρεσβυτέρων και η πρόεδρος 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας διαβιβάζουν για σημα
ντικές ανάγκες απευθείας στον επίσκοπο και θα λάβουν 
συμβουλές και καθοδήγηση από εκείνον.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις 
συνεντεύξεις τέλεσης διακονίας στο ministering .lds .org.
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Κάντε τις συνεντεύξεις Τέλεσης Διακονίας σημαντικές
Εις επίρρωσσιν της δήλωσης του Προέδρου Ράσσελ 

Νέλσον ότι το πρόγραμμα της τέλεσης διακονίας θα 
αποτελέσει σημείο αναφοράς στο οποίο θα επηρεάζεται 
η πορεία της Εκκλησίας, ο Πρεσβύτερος Γκάρυ Στήβεν
σον της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων δίδαξε: «Η 
πραγματοποίηση αυτού του οράματος… θα μπορούσε 
να αποτελεί προϋπόθεση του πόσο καλά οι αδελφοί και 
οι αδελφές που τελούν διακονία διδάσκονται και συμ
μετέχουν στη συνέντευξη τέλεσης διακονίας» 2.

Πέντε προτάσεις για τους αδελφούς και τις αδελφές που 
τελούν διακονία.

• Πηγαίνετε στη συνέντευξη επιζητώντας συμβουλές. Να 
είστε έτοιμοι να μάθετε.

• Να είστε προετοιμασμένοι να συζητήσετε για τις ανά
γκες που μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια ώστε να τις 
καλύψετε.

• Επικεντρωθείτε στα δυνατά σημεία και στις ικανότη
τες του ατόμου, όχι μόνον στις ανάγκες.

• Συσκεφθείτε για τα αποτελέσματα που θα σήμαιναν 
ότι η τέλεση διακονίας σας υπήρξε επιτυχημένη.

• Επικοινωνήστε με την προεδρία για να συσκεφθείτε 
μεταξύ των τριμηνιαίων συνεντεύξεων όπως πρέπει.

Πέντε προτάσεις για ηγέτες: 

• Οι συνεντεύξεις δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελείς, 
αλλά αφιερώστε αρκετό χρόνο για να συνομιλήσετε 
σε ένα μέρος που επιτρέπει μία σημαντική συζήτηση.

• Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να τελέσετε υπηρέτηση 
στον αδελφό ή την αδελφή που τελεί διακονία.

• Μην κάνετε ερωτήσεις που δίνουν την εντύπωση ότι 
απλώς μετράτε επισκέψεις ή σημειώνετε σε έναν κατά
λογο την επικοινωνία που έχει γίνει («Έχετε τελέσει τη 
διακονία σας;»). Κάντε ερωτήσεις που ενδυναμώνουν 
τις επιθυμητές συμπεριφορές («Ποια προτροπή έχετε 
αισθανθεί καθώς προσεύχεσθε για την οικογένεια;) Τι 
συνέβη όταν ενεργούσατε επ’ αυτών των προτροπών;»).

• Με ειλικρίνεια ακούστε και κρατήστε σημειώσεις.
• Συσκεφθείτε. Οι συντροφιές τέλεσης διακονίας έχουν 

το δικαίωμα να λαμβάνουν αποκάλυψη για αυτούς 
στους οποίους έχουν ανατεθεί να τελούν διακονία.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις 
Συνεντεύξεις Τέλεσης Διακονίας

Τι είναι η συνέντευξη τέλεσης διακονίας;
Είναι μία συζήτηση μεταξύ των αδελφών που τελούν 

διακονία και ενός μέλους της προεδρίας απαρτίας 
πρεσβυτέρων ή μεταξύ των αδελφών που τελούν διακο
νία και ενός μέλους της προεδρίας της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας σε ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να 

επιζητούν και να λαμβάνουν έμπνευση από το Άγιο 
Πνεύμα. Ως αποτέλεσμα οι αδελφοί και οι αδελφές 
μπορούν να εμπνέονται να φροντίζουν, να αγαπούν, 
να διδάσκουν και να παρηγορούν με τον τρόπο του 
Σωτήρος.

Χρειάζεται αυτές οι τριμηνιαίες συνεντεύξεις να γίνο-
νται αυτοπροσώπως;

Συνήθως διευθύνονται αυτοπροσώπως, αλλά θα 
μπορούσαν να διεξάγονται τηλεφωνικά ή διαδικτυακά 
όταν η συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο είναι ανέφι
κτη. Γενικά αμφότεροι οι συνάδελφοι θα συμμετά σχουν 
στη συνέντευξη όταν είναι κατάλληλο.

Ποιος είναι ο σκοπός της συνέντευξης τέλεσης 
διακονίας;

Οι συνεντεύξεις τέλεσης διακονίας είναι μία ευκαιρία 
για τους αδελφούς και τις αδελφές που τελούν διακο
νία να επανεξετάσουν τις τρέχουσες καταστάσεις, να 
κάνουν μελλοντικά σχέδια και να λάβουν την απαραί
τητη βοήθεια για τα άτομα ή τις οικογένειες στις οποίες 
τελούν διακονία. Είναι μία ευκαιρία να μιλήσουν για τι 
πηγές μπορούν να διαθέσουν η απαρτία και η Ανακου
φιστική Εταιρεία.

Πώς αντιμετωπίζω εμπιστευτικά ή ευαίσθητα θέματα;
Οι αδελφοί και οι αδελφές που τελούν διακονία ανα

φέρουν εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο στον πρόεδρο 
απαρτίας πρεσβυτέρων ή την πρόεδρο Ανακουφιστικής 
Εταιρείας – ή κατευθείαν στον επίσκοπο. Εμπιστευτικές 
ή ευαίσθητες πληροφορίες δεν θα πρέπει να αναφέρο
νται στις συγκεντρώσεις συμβουλίου πρώτης Κυριακής.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο 
που δείχνουν συνεντεύξεις τέλεσης διακονίας στο 
ministering .lds .org.

Συγκεντρώσεις συμβουλίου πρώτης Κυριακής
Επιπροσθέτως των συνεντεύξεων τέλεσης διακονίας, 

οι συγκεντρώσεις συμβουλίου πρώτης Κυριακής είναι 
ένας άλλος τρόπος να περιλάβουν άλλους στην τέλε
ση διακονίας. Στις συγκεντρώσεις της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας και της απαρτίας πρεσβυτέρων μπορεί να 
έλθει έμπνευση σε αυτούς που παρευρίσκονται μέσω του 
Πνεύματος και από άλλους στην ομάδα.

Ο σκοπός μίας συγκέντρωσης συμβουλίου είναι:

• «Να συσκέπτεστε για τις τοπικές ευθύνες, ευκαιρίες και 
δυσκολίες.

• »Να μαθαίνετε από τις εσώτερες γνώσεις και εμπειρίες 
ο ένας του άλλου και

• »Να σχεδιάζετε τρόπους να ενεργείτε επί των εντυπώ
σεων που λάβατε από το Πνεύμα» 3.

Οι συγκεντρώσεις συμβουλίου είναι περισσότερο 
από συζητήσεις: οι συγκεντρώσεις μας οδηγούν να 
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ενεργήσουμε ως άτομα ή ως ομάδα εμπνευσμένοι από 
το Πνεύμα. Τα μέλη μπορεί να αισθανθούν την επιθυμία 
να φέρουν εις πέρας το έργο του Κυρίου ως αποτέλεσμα 
αυτών των συγκεντρώσεων.

Πρόσκληση σε δράση
«Η προσευχή μας σήμερα» είπε ο Πρεσβύτερος Τζέφρυ 

Χόλλαντ της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων «είναι 
πως κάθε άνδρας και γυναίκα –και οι μεγαλύτεροι νέοι 
άνδρες και νέες γυναίκες– θα [είναι] πιο αφοσιωμένοι 
στην ολόψυχη φροντίδα του συνανθρώπου τους, κινη
τοποιημένοι μόνο από την αγνή αγάπη του Χριστού για 
να το κάνουν αυτό» 4. 

Ο ΙΗΣΟΎΣ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΑΛΛΟΎΣ
Ο Ιησούς έδωσε τροφή σε ένα πλήθος 5.000 
ανθρώπων από πέντε κρίθινα ψωμιά και δύο 
μικρά ψάρια. Διαβάστε το Κατά Ιωάννην 6:5- 14 
για να προσδιορίσετε πόσες φορές ο Σωτήρας 
περιέλαβε άλλους σε αυτή την πράξη τέλεσης 
διακονίας.

Τα άρθρα «Αρχές Τέλεσης Διακονίας» έχουν σκο-
πό να μας βοηθήσουν να μάθουμε να φροντίζου-
με ο ένας τον άλλον – όχι να τα αναφέρουμε ως 
μηνύματα κατά τη διάρκεια επισκέψεων. Καθώς 
γνωρίζουμε αυτούς που υπηρετούμε, το Άγιο 
Πνεύμα θα μας παρακινήσει να καταλάβουμε ποιο 
μήνυμα θα μπορούσαν να χρειασθούν εκτός από 
τη φροντίδα και τη συμπόνια μας. 

Η παροχή συμβουλών για τις ανάγκες των άλλων 
είναι ο σκοπός των συνεντεύξεων τέλεσης δια-
κονίας. Βλέπε, επίσης, το άρθρο Αρχές Τέλεσης 
Διακονίας: «Συσκεφθείτε για τις ανάγκες τους» 
στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2018. 

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
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στική Εταιρεία, στο Ensign στη Λιαχόνα, Νοε 2017, 140. Διαθέσιμο 
επίσης στο comefollowme.lds.org.
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