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Ζώντας τη ζωή με 
αφθονία

Στις αρχές ενός καινούργιου χρόνου, παροτρύνω 
τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών ανά τον 
κόσμο, να αναλάβουν μια προσωπική, επιμελή, 

με νόημα αναζήτηση για αυτό που ονομάζω ζωή με 
αφθονία – μια ζωή με αφθονία επιτυχίας, καλοσύνης 
και ευλογιών. Όπως ακριβώς μάθαμε την αλφάβητο 
στο σχολείο, προσέφερα τη δική μου αλφάβητο, ώστε 
να βοηθήσει όλους μας να αποκτήσουμε τη ζωή με 
αφθονία.

Να έχετε μια θετική στάση
Η πρώτη αρχή αναφέρεται στη στάση που κρατάμε. 

Ο Ουίλιαμ Τζέιμς, πρωτοπόρος Αμερικανός ψυχολόγος 
και φιλόσοφος, έγραψε: «Η μεγαλύτερη επανάσταση 
της γενιάς μας είναι η ανακάλυψη ότι οι άνθρωποι, 
αλλάζοντας την εσώτερη στάση στον νου τους,  
μπορούν να αλλάξουν τις εξωτερικές πτυχές της  
ζωής τους».1

Πάρα πολλά στη ζωή εξαρτώνται από τη στάση 
μας. Ο τρόπος που επιλέγουμε να βλέπουμε τα πράγ-
ματα και να αντιδρούμε στους άλλους, επηρεάζει τα 
πάντα. Το να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και 
κατόπιν να επιλέγουμε να είμαστε ευτυχισμένοι με τις 
συνθήκες της ζωής μας, όποιες κι αν είναι, μπορεί να 
φέρει ειρήνη και ευχαρίστηση.

Ο Τσαρλς Σουίντολ – συγγραφέας, εκπαιδευτικός 
και χριστιανός ιερέας – είπε: «Η στάση που κρατάμε 
είναι για μένα σημαντικότερη από… το παρελθόν… 
τα χρήματα, τις περιστάσεις μας, τις αποτυχίες, τις 
επιτυχίες, από ό,τι οι άλλοι σκέφτονται, λένε ή κάνουν. 
Είναι σημαντικότερη από την εμφάνιση, τα χαρί-
σματα ή την ικανότητα. Θα φτιάξει ή θα χαλάσει  
μια παρέα, μια εκκλησία, ένα σπιτικό. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι έχουμε καθημερινά μια επιλογή σχετικά με  
τη στάση που θα κρατήσουμε εκείνη την ημέρα».2

Δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τον άνεμο, όμως 
μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πανιά του σκάφους. 
Για μέγιστη ευτυχία, ειρήνη και ευχαρίστηση, είθε να 
επιλέγουμε μια θετική στάση.

Να πιστεύετε στον εαυτό σας
Η δεύτερη αρχή είναι να πιστεύετε – στον εαυτό σας, 

στους άλλους γύρω σας και σε αιώνιες αρχές.
Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, τους άλλους 

και τον Επουράνιο Πατέρα σας. Κάποιος, ο οποίος 
δεν ήταν ειλικρινής με τον Θεό μέχρις ότου ήταν πολύ 
αργά, ήταν ο καρδινάλιος Γούλσεϊ ο οποίος, σύμ-
φωνα με τον Σαίξπηρ, πέρασε όλη τη μακρά ζωή του 
υπηρετώντας τρεις ηγεμόνες και απόλαυσε πλούτο και 
δύναμη. Τελικά, κάποιος ανυπόμονος βασιλιάς τού 
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Πρόεδρο Τόμας Μόνσον
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αφαίρεσε τη δύναμη και τα αγαθά του. Ο καρδινά-
λιος Γούλσεϊ φώναξε:

Αν είχα υπηρετήσει τον Θεό μου με το μισό ζήλο
που υπηρέτησα τον βασιλιά μου, στην ηλικία μου δεν
θα με άφηνε γυμνό στους εχθρούς μου.3

Ο Τόμας Φούλερ, Άγγλος κληρικός και ιστορικός, ο 
οποίος έζησε τον 17ο αιώνα, έγραψε αυτή την αλήθεια: 
«Αυτός που δεν ζει σύμφωνα με το πιστεύω του, δεν 
πιστεύει πραγματικά». 4

Μην περιορίζετε τον εαυτό σας και μην αφήνετε 
τους άλλους να σας πείσουν ότι είστε περιορισμένοι 
στα όσα μπορείτε να κάνετε. Να πιστεύετε στον εαυτό 
σας και κατόπιν να ζείτε έτσι, ώστε να αγγίξετε τις 
δυνατότητές σας.

Μπορείτε να πετύχετε αυτό που πιστεύετε ότι  
μπορείτε. Να έχετε εμπιστοσύνη, να πιστεύετε και  
να έχετε πίστη.

Να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες με θάρρος
Το θ είναι για το θάρρος. Το θάρρος γίνεται μια 

αρετή που αξίζει τον κόπο και έχει νόημα, όταν 
θεωρείται όχι τόσο ως προθυμία να πεθάνει κάποιος 
θαρραλέα, αλλά ως αποφασιστικότητα να ζει με 
ευπρέπεια.

Ο Αμερικανός δοκιμιογράφος και ποιητής Ραλφ 
Ουάλντο Έμερσον είπε: «Ό,τι κι αν κάνεις, χρειάζεσαι 
κουράγιο. Όποια πορεία κι αν αποφασίσεις να πά-
ρεις, υπάρχει πάντα κάποιος που θα σου πει ότι είναι 
λάθος. Πάντοτε υπάρχουν δυσκολίες που αναφύονται, 
οι οποίες σε βάζουν σε πειρασμό να πιστέψεις ότι οι 
επικριτές σου έχουν δίκιο. Το να χαρτογραφήσεις μια 
πορεία δράσης και να την ακολουθήσεις μέχρι τέλους, 
απαιτεί το ίδιο εκείνο θάρρος που χρειάζεται ένας 
στρατιώτης. Η ειρήνη έχει τις νίκες της, όμως χρειά-
ζονται θαρραλέοι άνδρες και γυναίκες για να τις 
κερδίσουν».5

Θα υπάρξουν φορές όπου θα νιώσετε τρομαγμένοι 
και αποκαρδιωμένοι. Ίσως νιώσετε ότι έχετε νικηθεί. 
Τα ποσοστά πιθανότητας για να νικήσουμε μπορεί 
να φαίνονται αποκαρδιωτικά. Κάποιες φορές ίσως να 
αισθανθείτε όπως ο Δαβίδ που προσπαθούσε να πολε-
μήσει τον Γολιάθ. Όμως, θυμηθείτε – ο Δαβίδ νίκησε!

Θάρρος απαιτείται για να κάνουμε την αρχική 

προσπάθεια διείσδυσης προς τον επιθυμητό στόχο 
μας, όμως ακόμα μεγαλύτερο θάρρος ζητείται, όταν 
κάποιος σκοντάψει και πρέπει να κάνει μια δεύτερη 
προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου.

Να έχετε την αποφασιστικότητα, ώστε να πραγ-
ματοποιήσετε την προσπάθεια, την προσήλωση να 
εργαστείτε προς έναν άξιο στόχο και το θάρρος να 
αντιμετωπίζετε όχι μόνο τις δυσκολίες που αναπόφευ-
κτα έρχονται, αλλά και να πραγματοποιήσετε μια 
δεύτερη προσπάθεια, αν κριθεί αναγκαίο. «Μερικές 
φορές το θάρρος είναι η μικρή φωνή στο τέλος της 
ημέρας, που λέει: ‘Θα ξαναπροσπαθήσω αύριο’». 6

Είθε να θυμόμαστε αυτές τις βασικές αρχές καθώς 
ξεκινάμε το ταξίδι μας τον καινούργιο χρόνο, καλ-
λιεργώντας μια θετική στάση, μια πεποίθηση ότι μπο-
ρούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και όσα έχουμε 
αποφασίσει και το θάρρος να αντιμετωπίζουμε τις 
όποιες δυσκολίες εμφανιστούν στο δρόμο μας. Τότε,  
η ζωή με αφθονία θα είναι δική μας.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Σκεφτείτε να προσκαλέστε τα μέλη της οικογένειας 
να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες, όταν τους βοή-
θησε μια θετική στάση, η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 
ή το θάρρος. Ή προσκαλέστε τους να βρούν παραδείγ-
ματα αυτών των τριών αρχών στις γραφές. Μπορείτε 
να προετοιμαστείτε να διδάξετε με το να σκεφτείτε 
κατόπιν προσευχής γραφές ή δικές σας εμπειρίες.

ΝΈΌΙ
Θάρρος για να αντιμετωπίσετε με 
επιτυχία την καταιγίδα
Από την Μάντισον Μόρλεϊ

Την δεύτερη νύχτα στην κατασκήνωση των νέων 
γυναικών του πασσάλου μου, είχαμε μια μεγάλη 

καταιγίδα και ανεμοστρόβιλο. Ο τομέας μου είχε 
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περίπου 24 νέες γυναίκες παρευρισκόμενες στην 
κατασκήνωση με δύο ηγέτιδες και έπρεπε όλοι να 
χωρέσουμε σε ένα μικρό θάλαμο για προστασία. Ή 
βροχή έπεφτε δυνατά και ο άνεμος έγινε χειρότε-
ρος. Έπρεπε συνεχώς να υπενθυμίζω στον εαυτό 
μου την προσευχή για προστασία που είχε προσφέ-
ρει νωρίτερα ο πρόεδρος πασσάλου μας. Επίσης, 
ο τομέας μας είπε την δική μας ομαδική προσευχή 
στον θάλαμο κι εγώ είπα τις δικές μου προσωπικές 
προσευχές.

Πολλές από τις κοπέλες ήταν φοβισμένες και 
ήταν εύκολο να καταλάβουμε το γιατί. Ο θάλαμός 
μας δεν ήταν πολύ γερός και βρισκόμασταν ακριβώς 
δίπλα στο ποτάμι. Σε περίπου 20 λεπτά, η καταιγίδα 
χειροτέρεψε τόσο πολύ, ώστε όλες οι κοπέλες του 
πασσάλου έπρεπε να φύγουν τρέχοντας από τους 
θαλάμους τους, στους θαλάμους των συμβούλων που 
βρίσκονταν ψηλότερα. Ο πρόεδρος πασσάλου μου, 
είπε άλλη μία προσευχή και τραγουδήσαμε ύμνους, 
τραγούδια της Προκαταρκτικής και τραγούδια κατα-
σκήνωσης, σε μια προσπάθεια να παρηγορηθούμε. 
Ναι, ήμασταν φοβισμένες, όμως νιώθαμε ότι όλα 
θα πήγαιναν καλά. Μισή ώρα αργότερα, μπορέσαμε 
να επιστρέψουμε με ασφάλεια στους θαλάμους του 
τομέα μας.

Αργότερα μάθαμε τι είχε συμβεί με τον ανεμοστρό-
βιλο εκείνο το βράδυ. Είχε χωριστεί σε δύο καταιγίδες. 
Ή μία μάς περικύκλωσε από τα δεξιά και η άλλη από 

© 2012 υπό Intellectual Reserve, Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Printed in Germany. English approval: 6/11. Translation approval: 6/11. Μετάφραση 
του First Presidency Message, January 2012. Greek. 10361 133

τα αριστερά. Αυτό που περάσαμε δεν ήταν καν το 
χειρότερο!

Ξέρω ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές μας εκείνο 
το βράδυ και ότι μας προστάτεψε από την χειρότερη 
καταιγίδα. Γιατί ένας ανεμοστρόβιλος να διαχωριστεί 
εκτός αν ο Θεός το χρειαζόταν; Ξερω ότι στις κατια-
γίδες της ζωής, παντα μπορούμε να προσευχόμαστε 
στον Επουράνιο Πατέρα και Εκείνος θα μας ακούσει 
και θα μας απαντήσει, δίνοντάς μας το θάρρος και την 
προστασία που χρειαζόμαστε για να την ξεπεράσουμε 
ακίνδυνα.

ΠΑΙΔΙΑ
Ό αρχιστράτηγος Μορόνι

Ο αρχιστράτηγος Μορόνι είχε θάρρος καθώς αντι-
μετώπιζε δυσκολίες. Αγαπούσε την αλήθεια, την 

ελευθερία και την πίστη. Αφιέρωσε την ζωή του στο να 
βοηθήσει τους Νεφίτες να διατηρήσουν την ελευθερία 
τους. Μπορείς να είσαι σαν τον αρχιστράτηγο Μορόνι 
με το να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες με θάρρος. Μπο-
ρείς ακόμα να κάνεις τον δικό σου τίτλο της ελευθερίας 
με το να γράψεις τα πράγματα που είναι σημαντικά για 
σένα και την οικογένειά σου.

Πού να βρείτε περισσότερα
Άλμα 46:11–27: Ο τίτλος της ελευθερίας
Άλμα 48:11–13, 16–17: Τα προσόντα του Μορόνι
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 «Χριστιανική αγάπη σημαίνει 
πολύ περισσότερο από ένα 

αίσθημα καλοσύνης», δίδαξε ο 
Πρόεδρος Χένρυ Άϊρινγκ, Πρώτος 
Σύμβουλος στην Πρώτη Προεδρία. 
«Η χριστιανική αγάπη γεννάται 
από την πίστη στον Κύριο Ιησού 
Χριστό και είναι ένα αποτέλεσμα 
της εξιλέωσής Του». 1 Για τις αδελφές 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας, η 
επίσκεψη διδασκαλισσών μπορεί 
να είναι η χριστιανική αγάπη στην 
πράξη, ένας σημαντικός τρόπος 
να ασκούμε την πίστη μας στον 
Σωτήρα.

Με την επίσκεψη διδασκα-
λισσών, παρέχουμε φροντίδα 
με το να επικοινωνούμε με κάθε 
αδελφή, μοιραζόμενες ένα μή-
νυμα του ευαγγελίου και ανα-
ζητώντας να γνωρίζουμε εκείνη 
και τις ανάγκες της οικογενείας 
της. «Η επίσκεψη διδασκαλισσών 
γίνεται το έργο του Κυρίου, όταν 
επικεντρωνόμαστε σε ανθρώ-
πους αντί σε ποσοστά», εξηγεί η 
Τζούλυ Μπεκ, γενική πρόεδρος 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας. 
«Στην πραγματικότητα, η επί-
σκεψη διδασκαλισσών ποτέ  
δεν τελειώνει. Είναι περισσότερο 
ένας τρόπος ζωής παρά ένα 
καθήκον. Υπηρετώντας πιστά 
ως επισκέπτρια διδασκάλισσα 
είναι ένδειξη της ιδιότητος της 
μαθήτριας». 2
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Φροντίδα και διακονία μέσω των 
Επισκεπτριών Διδασκαλισσών
Μελετήστε αυτό το υλικό και, όπως κρίνετε 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.

Καθώς προσφέρουμε μια 
σταθερή, με προσευχή φροντίδα, 
μαθαίνουμε να διακονούμε και 
να καλύπτουμε καλύτερα τις ανά-
γκες κάθε αδελφής και της οικο-
γένειας της. Η διακονία μπορεί 
να πάρει πολλές μορφές—μερικές 
μεγάλες και μερικές όχι τόσο 
μεγάλες. «Συχνά μικρές πράξεις 
υπηρεσίας είναι ό,τι χρειάζε-
ται, για να ανυψώσουμε και να 
ευλογήσουμε κάποιον άλλον: μια 
ερώτηση που αφορά στην οικογέ-
νεια κάποιου ανθρώπου, γρήγορα 
ενθαρρυντικά λόγια, μια ειλι-
κρινής φιλοφρόνηση, ένα μικρό 
ευχαριστήριο σημείωμα, μια σύ-
ντομη τηλεφωνική κλήση», δίδαξε 
ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον. «Εάν 
είμαστε παρατηρητικοί και ενή-
μεροι και εάν ενεργούμε σύμφωνα 
με τις προτροπές που έρχονται σε 
μας, μπορούμε να πραγματοποιή-
σουμε πολύ καλό. …Αμέτρητες 
είναι οι πράξεις υπηρεσίας που 
προσφέρονται από τον απέραντο 
στρατό των επισκεπτριών διδα-
σκαλισσών της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας». 3

Από την Ιστορία μας
Το 1843, μέλη της Εκκλησίας 

στη Ναβού του Ιλινόι, χωρίσθη-
καν σε τέσσερις τομείς. Τον Ιούλιο 
εκείνου του χρόνου, οι ηγέτιδες 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας 

καθόρισαν μία επιτροπή επισκέ-
ψεων αποτελούμενη από τέσσερις 
αδελφές για κάθε τομέα. Οι αρμο-
διότητες της επιτροπής επισκέψεων 
συμπεριελάμβαναν την αξιολό-
γηση αναγκών και την συλλογή 
δωρεών. Η Ανακουφιστική Εται-
ρεία χρησιμοποιούσε τις δωρεές, 
για να παράσχει σε αυτούς που 
είχαν ανάγκη. 4

Παρόλο που οι επισκέπτριες 
διδασκάλισσες δεν συλλέγουν 
πλέον δωρεές, έχουν διατηρή-
σει την ευθύνη να αξιολογούν 
ανάγκες—πνευματικές και υλι-
κές—και να εργάζονται για την 
κάλυψη αυτών των αναγκών. Η 
Ιλάιζα Σνόου (1804–87), δεύτερη 
γενική πρόεδρος της Ανακουφι-
στικής Εταιρείας, εξήγησε: «Μια 
διδασκάλισσα… πρέπει να έχει 
τόσο πολύ από το Πνεύμα του 
Κυρίου, ώστε όταν εισέρχεται 
σε ένα σπίτι να ξέρει τι πνεύμα 
συναντά εκεί. …Κάντε έκκληση 
στον Θεό και στο Άγιο Πνεύμα 
να λάβετε [το Πνεύμα] ώστε να 
είστε σε θέση να συναντήσετε το 
πνεύμα που επικρατεί σε αυτό το 
σπίτι… και να αισθανθείτε να 
πείτε λόγια ειρήνης και παρηγο-
ριάς, και αν βρείτε μια αδελφή 
που νιώθει κρύο, πάρτε την στην 
καρδιά σας όπως θα κάνατε με 
ένα παιδί στο στήθος σας και να 
[την] ζεστάνετε». 5

Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση
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Από τις γραφές
Κατά Ιωάννην 13:15, 34–35, 

21:15, Μωσία 2:17, Διδαχή και  
Διαθήκες 81:5, Μωυσή 1:39

Τι μπορώ να κάνω;
1. Τι κάνω, για να βοηθήσω τις 
αδελφές μου να αισθάνονται 
ότι είμαι φίλη που τις αγαπά και 
νοιάζεται γι’ αυτές;

2. Πώς μπορώ να γίνω καλύτερη 
στο να φροντίζω και να νοιάζο-
μαι για τους άλλους;

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