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Στην περιοχή όπου κάποτε έζησα και υπηρέτησα, 
η Εκκλησία διηύθυνε ένα αγρόκτημα πουλερικών, 
στελεχωμένο κυρίως από εθελοντές από τους το

πικούς τομείς. Συνήθως ήταν ένα έργο που λειτουργούσε 
αποδοτικά, εφοδιάζοντας την αποθήκη των επισκόπων 
με χιλιάδες φρέσκα αβγά και εκατοντάδες κιλά έτοι
μων για μαγείρεμα πουλερικών. Σε μερικές περιπτώσεις, 
ωστόσο, το να είσθε εθελοντές αγρότες μερικής απα
σχόλησης σήμαινε όχι μόνον φλύκταινες στα χέρια, 
αλλά επίσης και απογοήτευση καρδιάς και νου.

Για παράδειγμα, θα θυμάμαι πάντοτε την εποχή που 
συγκεντρώσαμε τους νέους άνδρες της Ααρωνικής Ιερο
σύνης για να κάνουν στο αγρόκτημα των πουλερικών 
ένα σχολαστικό ανοιξιάτικο καθάρισμα. Η ενθουσιώδης 
και δραστήρια ομάδα μας συγκεντρώθηκε στο αγρό
κτημα των πουλερικών και με γρήγορο τρόπο ξερίζωσε, 
συγκέντρωσε και έκαψε μεγάλες ποσότητες από ζιζά
νια και μπάζα. Υπό το φως των λαμπερών πυρκαγιών, 
φάγαμε χοτ ντογκ και συνεχάρη ο ένας τον άλλον για τη 
δουλειά που έγινε καλά.

Εντούτοις, υπήρχε μόνον ένα καταστρεπτικό πρό
βλημα. Ο θόρυβος και οι πυρκαγιές ενόχλησαν υπερβο
λικά τον ευπαθή πληθυσμό των 5.000 ωοτόκων ορνίθων, 
ώστε οι περισσότερες από αυτές έπαθαν ξαφνικά 
πτερρόροια και έπαψαν να γεννούν αβγά. Εν συνεχεία 
ανεχθήκαμε μερικά ζιζάνια, ούτως ώστε να μπορέσουμε 
να παράγουμε περισσότερα αβγά.

Κάθε μέλος της Εκκλησίας, το οποίο έχει βοηθήσει πα
ρέχοντας για εκείνους που έχουν ανάγκη, ποτέ δεν ξεχνά 

ούτε μετανιώνει για την εμπειρία. Η φιλοπονία, η λιτό
τητα, η αυτοδυναμία και το να μοιράζεται με άλλους δεν 
είναι νέες συμπεριφορές σε εμάς.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το καλύτερο αποθηκευ
τικό σύστημα, θα είναι για κάθε οικογένεια στην Εκκλη
σία να έχει προμήθεια τροφίμων, ρουχισμού και, εάν 
είναι δυνατόν, άλλων αναγκαίων για τη ζωή. Η αποθήκη 
του Κυρίου περιλαμβάνει τον χρόνο, τα ταλέντα, τις 
ικανότητες, τη συμπόνια, το αφιερωμένο υλικό και τα 
οικονομικά μέσα των πιστών μελών της Εκκλησίας. Αυτοί 
οι πόροι είναι διαθέσιμοι στον επίσκοπο για τη βοήθεια 
εκείνων που έχουν ανάγκη.

Παροτρύνουμε όλους τους Αγίους των Τελευταίων 
Ημερών να είναι συνετοί στον σχεδιασμό τους, να είναι 
συντηρητικοί ως προς τον τρόπο ζωής τους και να απο
φεύγουν το υπερβολικό ή το άσκοπο χρέος. Πολλοί πε
ρισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να υπομείνουν τις 
οικονομικές δυσκολίες, εάν είχαν προμήθεια τροφίμων 
και ρουχισμού και ήταν απαλλαγμένοι χρέους. Σήμερα 
διαπιστώνουμε ότι πολλοί έχουν ακολουθήσει αυτή τη 
συμβουλή αντιστρόφως: έχουν ποσότητα χρέους και δεν 
έχουν επιπλέον τρόφιμα.

Επαναλαμβάνω αυτό που διακήρυξε η Πρώτη Προε
δρία μερικά χρόνια πριν:

«Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών έχουν λάβει τη 
συμβουλή για πολλά χρόνια να προετοιμασθούν για 
τις αντιξοότητες, με το να έχουν στην άκρη ορισμένα 
χρήματα. Κάνοντάς το αυτό προσθέτει απειρομεγέθως 
στην ασφάλεια και την ευημερία. Κάθε οικογένεια έχει 

Είμαστε προετοιμασμένοι;

Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον
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την ευθύνη να παράσχει για τις δικές της ανάγκες στον 
βαθμό του δυνατού.

«Σας παροτρύνουμε, όπου κι αν ζείτε στον κόσμο, να 
προετοιμασθείτε για τις αντιξοότητες, μελετώντας την 
κατάσταση των οικονομικών σας. Σας παροτρύνουμε να 
είστε φειδωλοί στις δαπάνες σας· πειθαρχήστε τον εαυτό 
σας στις αγορές σας για να αποφύγετε το χρέος. Απο
πληρώστε τα χρέη όσο πιο γρήγορα μπορείτε και ελευθε
ρωθείτε από αυτά τα δεσμά. Αποταμιεύστε λίγα χρήματα 
τακτικά για να αποκτήσετε σταδιακά ένα οικονομικό 
απόθεμα» 1.

Είμαστε προετοιμασμένοι για τις έκτακτες ανάγκες 
στη ζωή μας; Τελειοποιήθηκαν οι δεξιότητές μας; Ζούμε 
με προνοητικότητα; Έχουμε το απόθεμά μας διαθέσιμο; 
Είμαστε υπάκουοι στις εντολές του Θεού; Ανταποκρινόμα
στε στις διδασκαλίες των προφητών; Είμαστε προετοιμα
σμένοι να δώσουμε από την περιουσία μας στους φτωχούς 
και στους απόρους; Συμβαδίζουμε με τον Κύριο;

Ζούμε σε ταραγμένη εποχή. Συχνά το μέλλον είναι 
άγνωστο. Επομένως, είναι απαραίτητο να προετοιμα
ζόμαστε για την αβεβαιότητα. Όταν έλθει ο καιρός για 
απόφαση, θα έχει τελειώσει ο καιρός της προετοιμασίας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ
1. Η Πρώτη Προεδρία: All Is Safely Gathered In: Family Finances (φυλ-

λάδιο, 2007).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Λαμβάνοντας υπʼ όψιν τις ανάγκες εκείνων που 
επισκέπτεσθε, σκεφθείτε τρόπους με τους οποίους 
μπορείτε να τους βοηθήσετε να γίνουν περισσότερο 
αυτοδύναμοι στην απασχόληση, στα οικονομικά, στην 
αποθήκευση τροφίμων ή στην ετοιμότητα για έκτακτη 
ανάγκη. Σκεφθείτε μία δεξιότητα που θα μπορούσατε να 
μοιραστείτε μαζί τους, όπως η κηπουρική ή η διαχείριση 
χρημάτων, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να 
ακολουθήσουν τη συμβουλή του Προέδρου Μόνσον.

ΝΈΌΙ
Υπηρέτησα πάλι
Από τη Ζαΐνι Αραούζο

Μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση ενός έργου υπη-
ρετήσεως, περπατούσα εμπρός από το οίκημα 

συγκεντρώσεων μας και είδα δύο αδελφές που καθά-
ριζαν το κτήριο. Τα λόγια βγήκαν απλά από το στόμα 
μου: «Αδελφές, χρειάζεστε κάποια βοήθεια;» Ή μία 
από αυτές μου χαμογέλασε και είπε ότι είχα φθάσει 
πάνω στην ώρα, επειδή ήταν οι μόνες που καθάριζαν 
και ήταν πολύ κουρασμένες. Είπε ότι είχε προσευχη-
θεί να έστελνε ο Κύριος κάποιον να βοηθήσει. Ήμουν 
πολύ χαρούμενη να είμαι η απάντηση στην προσευχή 
της. Μόλις είχα τελειώσει να προσφέρω υπηρέτηση σε 
κάποιον άλλον και ήμουν επίσης κουρασμένη, όμως 
ακολούθησα την καρδιά μου και προσφέρθηκα να υπη-
ρετήσω περισσότερο.

Είναι μία εντολή να εργαζόμαστε με χαρά (βλέπε 
Δ&Δ 24:7). Όταν έχουμε την επιθυμία να υπηρετούμε 
συνεχώς, μπορούμε να βοηθήσουμε να συμβούν θαύ-
ματα στη ζωή άλλων ανθρώπων. Ή ζωή μας γίνεται 
πιο σημαντική, όταν υπηρετούμε. Ο Κύριος πραγματικά 
μας αγαπά, βοηθά καθένα από τα τέκνα Του και θα μας 
δώσει τη δύναμη να υπηρετούμε.
Η συγγραφέας ζει στο Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε της Βραζιλίας.

ΠΑΙΔΙΑ
Έίσθε προετοιμασμένοι;
Απαντήσεις: Σωστό, Σωστό, Λάθος, Σωστό, Λάθος

Ο Πρόεδρος Μόνσον έχει ζητήσει καθένας από 
εμάς να είμαστε προετοιμασμένοι για δύσκολους 

καιρούς και να βοηθούμε άλλους κατά τη διάρκεια 
των δύσκολων καιρών τους. Κάντε αυτό το κουίζ του 
σωστού ή λάθους, για να δείτε εάν είσθε έτοιμοι!

Μπορώ πάντα να βρω κάποιον να βοηθήσω.  
Σωστό □ Λάθος □

Μπορώ να είμαι ευγνώμων για καθετί που ήδη έχω. 
Σωστό □ Λάθος □

Δεν έχω καθόλου ταλέντα να μοιραστώ με οιονδή-
ποτε. Σωστό □ Λάθος □

Ή αποταμίευση χρημάτων για αργότερα είναι καλή 
ιδέα. Σωστό □ Λάθος □

Χρειάζομαι καινούργια παιχνίδια και ρούχα για να 
είμαι χαρούμενος/η. Σωστό □ Λάθος □
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Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση

Αυτό είναι μέρος μίας σειράς μηνυμάτων 
επισκεπτριών διδασκαλισσών που 
αναδεικνύει διάφορες πλευρές της 
αποστολής του Σωτήρος.

Ο Ιησούς Χριστός υπεσχέθη: «Δεν 
θα σας αφήσω ορφανούς· 

έρχομαι σε σας» (Κατά Ιωάννην 
14:18). Θα μας δώσει «ωραιότητα, 
αντί για στάχτη, λάδι ευφροσύνης, 
αντί για πένθος» (Ησαΐας 61:3). 
Επειδή ο Χριστός υπέφερε την εξι
λέωση για κάθε έναν από εμάς, δεν 
θα μας ξεχάσει. «Ο Σωτήρας μας 
έχει πάρει επάνω Του… όχι μόνον 
τις αμαρτίες μας, αλλά τους πόνους 
μας, τα δεινά και τα βάσανά μας, 
ώστε να μπορεί να ξέρει τι αισθανό
μαστε και πώς να μας παρηγορεί», 
είπε η Λίντα Ρηβς, δεύτερη σύμ
βουλος στη Γενική Προεδρία της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας 1.

Το να γνωρίζουμε ότι ο Χριστός 
θα μας παρηγορεί, μπορεί να μας 
φέρει ειρήνη και να μας εμπνέει να 
ακολουθούμε το παράδειγμά Του 
εκτελώντας διακονία στους άλ
λους. Ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον 
είπε: «Η γνώση μας του Ευαγγελίου 
και η αγάπη μας για τον Επου
ράνιο Πατέρα μας και για τον 
Σωτήρα μας θα μας παρηγορεί 

Ή ουράνια αποστολή του Ιησού 
Χριστού: Ο Παράκλητος
Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και ζητήστε να γνωρίσετε τι να αναφέρετε. 
Πώς η κατανόηση της ζωής και των ρόλων του Σωτήρος θα αυξήσει την πίστη σας 
σε Εκείνον και θα ευλογήσει εκείνες για τις οποίες είστε υπεύθυνες μέσω της επίσκεψης 
διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

και θα μας υποστηρίζει και θα 
φέρει χαρά στην καρδιά μας κα
θώς βαδίζουμε σωστά και τηρούμε 
τις εντολές. Δεν θα υπάρχει τίποτε 
σε αυτόν τον κόσμο το οποίο να 
μπορεί να μας νικήσει» 2. 

Από τις γραφές
Κατά Ιωάννην 14:18, 23,  
Άλμα 7:11–13,  
Διδαχή και Διαθήκες 101:14–16

Από την Ιστορία μας
Η Ιλέιν Τζακ, η 12η γενική 

πρόεδρος της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας, είπε: «Με την επίσκεψη 
διδασκαλισσών προσεγγίζουμε η 
μία την άλλη. Οι πράξεις μας συ
χνά εκφράζουν αυτά που τα λόγια 
μας δεν μπορούν να εκφράσουν. 
Μία ζεστή αγκαλιά εκφράζει πάρα 
πολλά. Ένα γέλιο μαζί μάς ενώνει. 
Μία στιγμή συμμετοχής ανανεώνει 
την ψυχή μας. Δεν μπορούμε πάντα 
να σηκώνουμε το βάρος κάποιας 
που βασανίζεται, όμως μπορούμε 
να την ενθαρρύνουμε ώστε να μπο
ρέσει να το υπομείνει καλά» 3.

Οι πρωτοπόρες αδελφές μας της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας «βρήκαν 

πνευματική δύναμη στη μεταξύ 
τους αγάπη και συμπόνια.  
…Καθώς υπέφεραν δοκιμασίες 
ασθένειας και θανάτου, προσευ
χήθηκαν με πίστη η μία για την 
άλλη και παρηγόρησαν η μία 
την άλλη. “Η αγάπη του Θεού 
ξεχύθηκε από καρδιά σε καρ
διά”, έγραψε η Έλεν Μαρ Ουίτνυ, 
“ώσπου ο πονηρός φάνηκε ανί
σχυρος στις προσπάθειές του να 
μπει ανάμεσα σε εμάς και στον 
Κύριο, και τα οδυνηρά βέλη του, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, κόπη
καν από το κεντρί τους”» 4.
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Λίντα Ρηβς: «Ο Κύριος δεν σας έχει ξε-

χάσει», Ensign ή Λιαχόνα, Νοεμβρ. 2012, 
120.

2. Τόμας Μόνσον, “Be of Good Cheer”, 
Ensign ή Λιαχόνα, Μάιος 2009, 92.

3. Ιλέιν Τζακ, στο Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 119.

4. Daughters in My Kingdom, 34.

Σκεφθείτε αυτό
Πώς η κατανόηση ότι ο Κύριος 
σάς θυμάται σας φέρνει 
ανακούφιση;
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