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Αναγνωρίστε, θυμηθείτε 
και δώστε ευχαριστίες

Ο Θεός ζητά να Του δίνουμε ευχαριστίες για 
οποιεσδήποτε ευλογίες λαμβάνουμε από 
Εκείνον. Είναι εύκολο για εμάς να κάνουμε τις 

προσευχές μας ευγνωμοσύνης μηχανικά, συχνά επανα-
λαμβάνοντας τις ίδιες λέξεις, αλλά χωρίς την πρόθεση 
να δώσουμε ευχαριστίες ως δώρο από την καρδιά μας 
στον Θεό.  Πρέπει να «δίν[ουμε] ευχαριστίες… με το 
Πνεύμα» (Δ&Δ 46:32), ώστε να αισθανόμαστε πραγμα-
τική ευγνωμοσύνη για αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός.

Πώς μπορούμε να θυμόμαστε έστω ένα μέρος από 
όλα όσα ο Θεός έχει κάνει για εμάς; Ο Απόστολος 
Ιωάννης κατέγραψε αυτά που μας δίδαξε ο Σωτήρας 
για τη δωρεά της ανάμνησης που έρχεται μέσω της 
δωρεάς του Αγίου Πνεύματος: «Και ο Παράκλητος, 
το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο 
όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα, και θα 
σας τα υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς» (Κατά 
Ιωάννην 14:26).

Το Άγιο Πνεύμα επαναφέρει αναμνήσεις αυτών που 
ο Θεός μάς έχει διδάξει. Και ένας από τους τρόπους 
που ο Θεός μάς διδάσκει είναι με τις ευλογίες Του. Και 
έτσι, αν επιλέξουμε να δράσουμε με πίστη, το Άγιο 
Πνεύμα θα φέρει στην ανάμνησή μας την καλοσύνη 
του Θεού.

Θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε στην προσευχή 
σας σήμερα. Θα μπορούσατε να ακολουθήσετε την 

εντολή: «Να ευχαριστείς τον Κύριο το Θεό σου στα 
πάντα» (Δ&Δ 59:7).

Ο Πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον (1899–1994) 
πρότεινε ότι η προσευχή δημιουργεί χρόνο για να γίνει 
αυτό. Είπε: «Ο Προφήτης Τζόζεφ κάποτε είπε ότι μια 
από τις μεγαλύτερες αμαρτίες για την οποία οι Άγιοι 
των Τελευταίων Ημερών θα είναι ένοχοι, είναι η αμαρ-
τία της αχαριστίας. Υποθέτω ότι πολλοί από εμάς δεν 
την έχουν σκεφθεί ως μεγάλη αμαρτία. Υπάρχει μια 
μεγάλη τάση σε εμάς να ζητάμε στις προσευχές και τις 
ικεσίες μας προς τον Κύριο επιπλέον ευλογίες. Όμως 
μερικές φορές αισθάνομαι ότι χρειάζεται να αφιερώ-
νουμε περισσότερο τις προσευχές μας σε εκφράσεις 
ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας για ευλογίες που ήδη 
έχουμε λάβει. Απολαμβάνουμε τόσα πολλά».1

Θα μπορούσατε να έχετε μια εμπειρία με τη δωρεά 
του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Θα μπορούσατε να ξε-
κινήσετε μια προσωπική προσευχή με ευχαριστίες. Θα 
μπορούσατε να μετρήσετε τις ευλογίες σας και μετά 
να σταματήσετε για λίγο. Αν ασκήσετε πίστη, με τη 
δωρεά του Αγίου Πνεύματος, θα καταλάβετε ότι ανα-
μνήσεις άλλων ευλογιών θα πλημμυρίσουν το μυαλό 
σας. Αν αρχίσετε να εκφράζετε ευγνωμοσύνη για 
καθεμία από αυτές, η προσευχή σας μπορεί να πάρει 
λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως. Οι αναμνήσεις θα 
έλθουν και το ίδιο η ευγνωμοσύνη.
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Από τον Πρόεδρο 
Χένρυ Άιρινγκ
Πρώτο Σύμβουλο  
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Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε το ίδιο καθώς γρά-
φετε στο ημερολόγιό σας. Το Άγιο Πνεύμα έχει βοη-
θήσει τους ανθρώπους με αυτό από την απαρχή του 
χρόνου. Θυμάστε ότι το βιβλίο του Μωυσή λέει: «Και 
τηρούσαν βιβλίο ενθυμήσεως, στο οποίο καταγράφο-
νταν, στη γλώσσα τού Αδάμ, γιατί δόθηκε σε όλους 
όσοι επικαλούνταν το Θεό να γράφουν με πνεύμα της 
θείας έμπνευσης» (Μωυσή 6:5).

Ο Πρόεδρος Σπένσερ Κίμπαλ (1895–1985) περιέ-
γραψε αυτήν τη διαδικασία εμπνευσμένης γραφής: 
«Εκείνοι που κρατούν ένα βιβλίο ενθυμήσεως έχουν πε-
ρισσότερη πιθανότητα να διατηρούν τον Κύριο στην 
ενθύμησή τους στη καθημερινή τους ζωή. Τα ημερολό-
για είναι ένας τρόπος να μετράμε τις ευλογίες μας και 
να αφήνουμε μια καταγραφή αυτών των ευλογιών για 
τους απογόνους μας».2

Καθώς αρχίζετε να γράφετε, θα μπορούσατε να 
αναρωτηθείτε: «Πώς έχει ευλογήσει ο Θεός εμένα και 
εκείνους που αγαπώ σήμερα;» Αν το κάνετε αρκετά 
συχνά και με πίστη, θα βρείτε τον εαυτό σας να εν-
θυμείται ευλογίες. Και μερικές φορές θα έχετε δωρεές 
που έρχονται στη μνήμη σας που δεν παρατηρήσατε 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά τότε θα ξέρετε το 
άγγιγμα του χεριού του Θεού στη ζωή σας.

Προσεύχομαι ώστε να κάνουμε συνεχόμενες προ-
σπάθειες με πίστη να αναγνωρίζουμε, να ενθυμού-
μαστε και να δίνουμε ευχαριστίες για αυτά που ο 
Επουράνιος Πατέρας και ο Σωτήρας μας έχουν κάνει 
και κάνουν για να ανοίξουν την οδό προς τον οίκο σε 
Εκείνους.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Έζρα Ταφτ Μπένσον, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties 

(1974), 199.
2. Σπένσερ Κίμπαλ, «Listen to the Prophets», Ensign, Μάιος 1978, 77. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος Άιρινγκ μάς προσκαλεί 
να θυμόμαστε την καλοσύνη του Επουράνιου Πατέρα 
μας στις προσευχές μας. Συζητήστε με εκείνους που 
διδάσκετε πώς το να προσευχόμαστε με ευγνωμοσύνη 

μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίζουμε το χέρι 
του Θεού στη ζωή μας. Σκεφθείτε να γονατίσετε για 
να προσευχηθείτε με αυτούς που διδάσκετε και προ-
τείνετε σε όποιον πει την προσευχή να εκφράσει μόνο 
ευχαριστίες.

Θα μπορούσατε επίσης να μελετήσετε τη σπουδαιό-
τητα της ευγνωμοσύνης με το να διαβάσετε επιπλέον 
τα παρακάτω εδάφια εκτός από αυτά που ανέφερε ο 
Πρόεδρος Άιρινγκ: Ψαλμοί 100, Μωσία 2:19–22, Άλμα 
26:8, 34:38, Διδαχή και Διαθήκες 59:21, 78:19, 136:28.

ΝΈΌΙ
Κάντε έναν απολογισμό

Ο Πρόεδρος Άιρινγκ παραθέτει τα λόγια του Προέ-
δρου Σπένσερ Κίμπαλ (1895–1985) λέγοντας 

ότι: «Τα ημερολόγια είναι ένας τρόπος να μετράμε 
τις ευλογίες μας και να αφήνουμε έναν απολογισμό 
αυτών των ευλογιών για τους απογόνους μας». Στη 
γενική συνέλευση Οκτωβρίου του 2012, ο Πρόεδρος 
Τόμας Μόνσον έδωσε τη μαρτυρία του για την τήρηση 
ημερολογίου. Μοιράσθηκε μερικές εμπειρίες από τη 
ζωή του, προσθέτοντας: «Το καθημερινό ημερολόγιό 
μου, που τηρούσα όλα αυτά τα χρόνια, έχει βοηθήσει 
να παράσχω συγκεκριμένα γεγονότα που με άλλο 
τρόπο δεν θα μπορούσα να θυμηθώ». Συμβούλευσε: 
«Κάντε έναν απολογισμό της ζωής σας και αναζητή-
στε ειδικά τις ευλογίες, μεγάλες και μικρές, που έχετε 
λάβει» (“Consider the Blessings,” Λιαχόνα και Ensign, 
Νοέμβριος 2012, 86). Εργαστείτε στο να ακολουθήσετε 
τη συμβουλή αυτών των προφητών και βάλτε στόχους 
να γράφετε στο ημερολόγιό σας.

ΠΑΙΔΙΑ
Πολλοί τρόποι να λέμε ευχαριστώ

«Σε όλο τον κόσμο στο τέλος της ημέρας,
τα παιδιά του Θεού γονατίζουν και προσεύχονται,
καθένα λέγοντας ευχαριστώ με τον δικό του τρόπο».
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“Children All Over the World,” Children’s Songbook, 16.
Χρησιμοποιήστε τον χάρτη για να προσδιορίσετε 

διαφορετικές χώρες, στις οποίες ομιλούνται αυτές οι 
γλώσσες. Μερικές από αυτές τις γλώσσες ομιλούνται 
σε περισσότερες από μια χώρες

1. gracias (Ίσπανικά)

2. malo (Τονγκικά)

3. thank you (Αγγλικά)

4. shukriyaa (Χίντι)

5. spaseba (Ρωσικά)

6. arigatō (Ίαπωνικά)

7. obrigado (Πορτογαλικά)

8. asante (Σουαχίλι)

9. merci (Γαλλικά)
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Πρόνοια
Μελετήστε με προσευχή αυτό το υλικό και κατά την κρίση σας συζητήστε το με τις 
αδελφές που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις, για να σας βοηθήσουν να 
ενδυναμώσετε τις αδελφές και να καταστήσετε την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό μέρος 
της δικής σας ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.
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Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση

Σκοπός της πρόνοιας της Εκκλη-
σίας είναι τα μέλη να γίνουν 

αυτοδύναμα, να φροντίζει τους 
φτωχούς και τους έχοντας ανάγκη 
και να προσφέρει υπηρέτηση. Η 
πρόνοια είναι κεντρική στο έργο 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Ο 
Πρόεδρος Χένρυ Άιρινγκ, Πρώτος 
Σύμβουλος στην Πρώτη Προεδρία, 
δίδαξε:

«[Ο Κύριος] από την απαρχή 
του χρόνου έχει παράσχει τρόπους 
ώστε οι μαθητές Του να βοηθούν. 
Έχει προσκαλέσει τα παιδιά Του 
να αφιερώνουν τον χρόνο, τα μέσα 
και τον εαυτό τους συμμετέχοντας 
μαζί Του στην υπηρέτηση των 
άλλων…

»Μας έχει προσκαλέσει και προ-
στάξει να συμμετάσχουμε στο έργο 
Του, ώστε να ανυψώσουμε όσους 
έχουν ανάγκη. Συνάπτουμε μία 
διαθήκη να το κάνουμε αυτό στα 
ύδατα του βαπτίσματος και στους 
αγίους ναούς του Θεού. Ανανεώ-
νουμε τη διαθήκη τις Κυριακές, 
όταν μεταλαμβάνουμε».1

Υπό τη διεύθυνση του επισκόπου 
ή του προέδρου κλάδου, οι τοπικοί 
ηγέτες βοηθούν για την πνευμα-
τική και υλική πρόνοια. Ευκαιρίες 
υπηρέτησης συχνά ξεκινούν με 

τις επισκέπτριες διδασκάλισσες, 
οι οποίες επιζητούν έμπνευση να 
ξέρουν πώς να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες κάθε αδελφής που 
επισκέπτονται.

Από τις γραφές
Κατά Λουκάν 10:25–37, Ιακώβου 

1:27, Μωσία 4:26, 18:8–11,Διδαχή 
και Διαθήκες 104:18

Από την Ιστορία μας
Στις 9 Ιουνίου του 1842, ο 

Προφήτης Τζόζεφ Σμιθ ανέθεσε 
στις αδελφές της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας να «ανακουφίσουν τους 
φτωχούς» και να «σώσουν ψυχές».2 
Αυτοί οι στόχοι είναι ακόμη στην 
καρδιά της Ανακουφιστικής Εται-
ρείας και εκφράζονται στο λόγιόν 
μας «Η αγάπη δεν αποτυγχάνει 
ποτέ» (Προς Κορινθίους Α΄ 13:8). 

Η πέμπτη γενική πρόεδρος μας 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας, 
Έμελιν Γουέλς και οι σύμβουλοί 
της προώθησαν αυτό το λόγιον 
το 1913 ως υπενθύμιση των ιδρυτι-
κών αρχών μας: «Διακηρύσσουμε 
σκοπό μας να… κρατήσουμε 
γερά τις εμπνευσμένες διδασκαλίες 
του Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, όταν 
απεκάλυψε το σχέδιο με το οποίο 

Τι μπορώ να κάνω;
1. Πώς προετοιμάζομαι να 
φροντίσω τον εαυτό μου και την 
οικογένειά μου από πνευματικής 
και εγκόσμιας απόψεως;

2. Πώς μπορώ να ακολουθήσω 
το παράδειγμα του Σωτήρος 
καθώς βοηθώ να ανταποκριθώ 
στις ανάγκες των αδελφών, τις 
οποίες φροντίζω;

οι γυναίκες θα ενδυναμώνονταν 
μέσω της κλήσης της ιεροσύνης 
να οργανώνονται σε κατάλληλες 
οργανώσεις με σκοπό την εκτέλεση 
διακονίας προς τους αρρώστους, 
τη βοήθεια προς τους έχοντας 
ανάγκη, την παρηγοριά των ηλι-
κιωμένων, την προειδοποίηση των 
ανυποψίαστων και τη συμπαρά-
σταση προς τα ορφανά». 3

Σήμερα, η Ανακουφιστική 
Εταιρεία έχει επιρροή παγκοσμίως, 
καθώς οι αδελφές εκτείνουν τη χρι-
στιανική αγάπη, την αγνή αγάπη 
του Χριστού, στον πλησίον τους 
(βλέπε Μορόνι 7:46–47). 
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