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Μήλπκα ειπίδαο
Σην πξώην βήκα παξαδερόκαζηε
ζπλνιηθά ηελ πιήξε ήηηα καο.
Σην
δεύηεξν βήκα αθνινπζεί
ην
κήλπκα ηεο ειπίδαο.
Παξά ηελ αδπλακία καο θαη ηελ ήηηα καο
ππάξρεη βνήζεηα γηα
εκάο.
Σην
δεύηεξν
βήκα
θαινύκαζηε
λα
πηζηέςνπκε
ηξία
πξάγκαηα.
1) Τελ ύπαξμε κηαο αλώηεξεο θαη
κεγαιύηεξεο
δύλακεο
από
εκάο.
2) Τν γεγνλόο ηεο δηθήο καο
παξαθξνζύλεο. θαη 3) ηελ ηθαλόηεηα
απηήο ηεο αλώηεξεο δύλακεο λα
θξνληίζεη ηελ παξαθξνζύλε καο
H αλαδήηεζε ηεο αλώηεξεο δύλακεο θαη
ηεο νπζίαο ηεο είλαη πνιύ πξνζσπηθό
ζέκα.
Πνιινί από εκάο δελ αληηκεησπίδνπκε
πξόβιεκα ώζηε λα απνδερηνύκε ηνλ
Θεό
σο ηελ δηθή καο αλώηεξε
δύλακε. Άιινη πνπ απνθεύγνπλ ηελ ιέμε
Θεόο,
απνδέρνληαη
ηελ
ύπαξμε
κηαο νηθνπκεληθήο δύλακεο, ελώ άιινη
δέρνληαη ηελ νκάδα ηνπο ή ηελ
αδειθόηεηα
ησλ
ΑΥ
ζαλ
ηελ
αλώηεξε
δύλακή
ηνπο.
Τν ζεκαληηθόηεξν πξάγκα είλαη λα
απνθηήζνπκε ηελ πεπνίζεζε όηη κηα
δύλακε
εμσηεξηθή
έρεη
κεγαιύηεξε δύλακε από εκάο.

Πνιινί από εκάο δηζηάζακε ζηελ ιέμε
παξαθξνζύλε. Μεγαιώλνληαο κέζα
ζην πξόγξακκα θνηηάμακε πίζσ ζε
πξάγκαηα πνπ είρακε θάλεη (όπσο λα
νδεγνύκε κε κεγάιε ηαρύηεηα κε ην
έλα
ρέξη, ελώ κε ην άιιν ρώλακε
πνζόηεηεο θαγεηνύ ζην ζηόκα καο
θηι) θαη αλαγλσξίζακε
πσο
ε
ζπκπεξηθνξά καο δελ ήηαλ πγηήο θαη
ζπλερίδακε λα ζπκπεξηθεξόκαζηε κε
παξαλντθό ηξόπν όηαλ γπξίδακε ζηελ
δηθή καο ζέιεζε θαη πξνζπαζνύζακε
λα δηεπζεηήζνπκε ηηο δσέο καο.
Μεξηθνί από καο πηζηέςακε γξήγνξα,
ζε άιινπο πήξε βδνκάδεο, κήλεο έσο
θαη
ρξόληα.
Τν ζεκαληηθόηεξν είλαη λα θξαηάκε
αλνηρηό κπαιό θαη λα εξγαδόκαζηε
πξνο κηα θαηεύζπλζε πιήξνπο
απνδνρήο.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Ινύιηνο/ Αύγνπζηνο 1973

++++++++++++++++++
Κατεβάςτε το
ερωτηματολόγιο του
Συνεδρίου του ΠΓΥ:
oa.org/worldserviceevents/worldservicebusinessconference/. Τα
υπηρετοφντα μζλη
μποροφν να επιςτρζψουν
τα ερωτηματολόγια μζχρι
τισ 27 Φεβρουαρίου.

Έμπνευση
Aν δεν ήταν για τουσ ΑΥ, τα
δώδεκα βήματα και η διαρκήσ
αποχή για πολλά χρόνια,
δεν θα μπορούςα να εκτιμήςω τα
πολλά δώρα που μου προςφέρει ο
Θεόσ.
- Σωςίβιο
Σεπτ/Οκτ 2007

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η ςπηπεζία ζηο παγκόζμιο γπαθείο άλλαξε ηην πποοπηική ενόρ μέλοςρ
ΑΥ.
''Mε έκανε να είμαι πιο ενήμεπο για ηοςρ ΑΥ ωρ παγκόζμιο
οπγανιζμό.Αιζθάνομαι πιο
ςπεύθςνορ να μεηαθέπω ηο μήνςμα.Από καπδιάρ,θέλω να παπαμείνω ζε
αποσή,να επιζηπέθω
ζπίηι και να είμαι παπάδειγμα ανάππωζηρ και ςπηπεζίαρ".

Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία
ασηήν ηην εβδομάδα;

Θζλετε να διαβάςετε περιςςότερα;
Γίνετε ςυνδρομητζσ του

e – Lifeline
Είστε ήδη συνδρομητής; Μοιραστείτε το
Lifeline Weekly με τους φίλους σας στους
ΑΥ και ενθαρρφνετζ τους να γίνουν και
αυτοί συνδρομητζς!

Τν Lifeline Weekly είλαη ε εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ Σωζίβηνπ γηα ηνπο ειεθηξνληθνύο καο ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ πεξηνδηθνύ καο. Οη γλώκεο πνπ εθθξάδνληαη
εδώ δελ είλαη ηωλ Α.Υ. ωο ζύλνιν νύηε απνδίδνληαη ζηε κε θεξδνζθνπηθή νξγάλωζε ηωλ Ο.Α (Α.Υ), ζην Σωζίβην είηε ην εβδνκαδηαίν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό Σωζίβην. H δεκνζηνπνίεζε
νπνηνπδήπνηε πιηθνύ ζε απηό ην ζεκείν δελ ππνλνεί ηελ ππνζηήξημε ή ηελ έγθξηζε ηεο OA , Inc. Δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή, ε αλαζύλζεζε ή ε κεηαπώιεζε ηνπ πιηθνύ ηνπ Lifeline. Λνηπέο
ρξήζεηο απαηηνύλ γξαπηή άδεηα από ηελ ΟΑ, Inc. Η θαηάρξεζε ην πιηθνύ απηνύ απνηειεί παξαβίαζε ηωλ πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ.
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