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Γενική Συνέλευση— 
Δεν είναι μια συνηθισμένη 

ευλογία
Ένα έξοχο μέλος της Εκκλησίας μιλούσε με 

έναν γείτονα ο οποίος δεν ήταν του δόγ-
ματός μας. Όταν το θέμα της συζητήσεως 

πέρασε στη γενική συνέλευση, ο γείτονας ερώτησε:  
«Λες ότι έχετε προφήτες και αποστόλους; Και δύο  
φορές τον χρόνο σε μία παγκόσμια συνέλευση  
αποκαλύπτουν τον λόγο του Θεού;»

«Ακριβώς», απήντησε το μέλος με πεποίθηση.
Ο γείτονας το σκέφθηκε για μια στιγμή. Φάνηκε  

ότι πράγματι ενδιαφερόταν και κατόπιν ερώτησε:  
«Τι είπαν στην τελευταία γενική συνέλευση;»

Στο σημείο αυτό, το καλό μέλος της Εκκλησίας 
πέρασε από το να αισθάνεται ενθουσιασμό για τη 
διάδοση του ευαγγελίου στο να αισθανθεί αμηχανία. 
Προσπάθησε όσο μπορούσε, αλλά δεν μπόρεσε να 
σκεφθεί τις λεπτομέρειες ούτε μίας ομιλίας.

Ο φίλος του το βρήκε αυτό δυσάρεστο και είπε: 
«Θέλεις να μου πεις ότι ο Θεός μιλά στους ανθρώπους 
κατά την εποχή μας και εσύ δεν μπορείς να θυμηθείς 
τι είπε;»

Ο αδελφός αισθάνθηκε ταπεινωμένος από αυτήν 
την ανταλλαγή. Υποσχέθηκε ότι θα προσπαθούσε κα-
λύτερα να θυμάται τα λόγια που ελέχθησαν από τους 

υπηρέτες του Κυρίου στη γενική συνέλευση.
Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να θυμόμα-

στε κάθε μήνυμα από τη γενική συνέλευση και είμαι 
πεπεισμένος ότι δεν χρειάζεται να νιώθουμε αμη-
χανία, αν δεν θυμόμαστε τα πάντα. Παρά ταύτα, 
υπάρχουν μηνύματα σε κάθε γενική συνέλευση που 
δίδονται ως δώρο και ευλογία από τους ουρανούς 
ιδιαιτέρως για τις καταστάσεις της προσωπικής  
μας ζωής.

Κατά την προετοιμασία για τη γενική συνέλευση, 
επιτρέψατέ μου να προτείνω τρεις βασικές έννοιες που 
μπορούν να μας βοηθήσουν να λάβουμε, να θυμόμα-
στε και να εφαρμόζουμε καλύτερα τα λόγια τα οποία 
λέγονται από τους υπηρέτες του Κυρίου.

1. Τα μέλη της Εκκλησίας δικαιούνται προσωπική 
αποκάλυψη καθώς ενωτίζονται και μελετούν τα 
εμπνευσμένα λόγια τα οποία λέγονται στη γενική 
συνέλευση.

Καθώς προετοιμάζεσθε για τη γενική συνέλευση, 
σας ζητώ να συλλογισθείτε ερωτήσεις για τις οποίες 
χρειάζεσθε απάντηση. Παραδείγματος χάριν, ενδε-
χομένως να επιζητείτε κατεύθυνση και καθοδήγηση 
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Από τον Πρόεδρο 
Ντίτερ Ούχτντορφ

Δεύτερο σύμβουλο στην 
Πρώτη Προεδρία
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από τον Κύριο αναφορικώς προς τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζετε.

Απαντήσεις στις ειδικές προσευχές σας μπορεί να 
έλθουν απευθείας από μία συγκεκριμένη ομιλία ή από 
μία ειδική φράση. Άλλες φορές, απαντήσεις μπορεί 
να έλθουν με μία φαινομενικώς άσχετη λέξη, φράση 
ή τραγούδι. Μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη για τις 
ευλογίες της ζωής και ένθερμη επιθυμία να ακούει και 
να ακολουθεί τα λόγια συμβουλής θα προετοιμάσει 
την οδό για προσωπική αποκάλυψη.

2. Μην αγνοήσετε ένα μήνυμα απλώς επειδή σας 
είναι οικείο.

Οι προφήτες πάντοτε δίδασκαν με επανάληψη‧ 
είναι ένας νόμος μαθήσεως. Θα ακούσετε την επα-
νάληψη σε θέματα και διδαχές στη γενική συνέ-
λευση. Επιτρέψατέ μου να σας καθησυχάσω: αυτό 
δεν συμβαίνει λόγω ελλείψεως δημιουργικότητος ή 
φαντασίας. Εξακολουθούμε να ακούμε μηνύματα 
επί παρομοίων θεμάτων, επειδή ο Κύριος διδάσκει 
και εμπνέει στον νου και την καρδιά μας ορισμέ-
νες θεμελιώδεις αρχές μεγάλης αιώνιας σημασίας 
οι οποίες πρέπει να γίνουν κατανοητές και επί των 
οποίων να ενεργήσουμε, προτού προχωρήσουμε  
σε άλλα πράγματα. Ο συνετός οικοδόμος πρώτα 
θέτει το θεμέλιο, προτού ανεγείρει τους τοίχους  
και την οροφή.

3. Τα λεχθέντα στη γενική συνέλευση λόγια θα 
πρέπει να αποτελούν πυξίδα η οποία μας δείχνει 
την οδό κατά τους επόμενους μήνες.

Αν ενωτιζόμαστε και ακολουθούμε τις προτροπές 
του Πνεύματος, τότε αυτές θα εξυπηρετούν ως Λια-
χόνα, οδηγώντας μας μέσα από τις άγνωστες, δύσκο-
λες πεδιάδες και τα βουνά που είναι μπροστά μας 
(βλέπε Νεφί Α΄ 16).

Από καταβολής κόσμου, ο Θεός έφερε στο προσκή-
νιο προφήτες που λένε το θέλημα των ουρανών στον 
λαό της εποχής τους. Είναι ευθύνη μας να ενωτιζόμα-
στε και κατόπιν να εφαρμόζουμε τα μηνύματα που 
μας παρέχει ο Κύριος.

Ο ευσπλαχνικός και στοργικός μας Επουράνιος 
Πατέρας δεν έχει εγκαταλείψει και δεν θα εγκαταλεί-
ψει τα τέκνα Του. Σήμερα, καθώς και σε παλαιότερες 
εποχές, έχει καθορίσει αποστόλους και προφήτες. 

Εξακολουθεί να αποκαλύπτει τον λόγο Του  
σε αυτούς.

Τι θαυμάσιο προνόμιο είναι να ακούμε τα μηνύ-
ματα του Θεού για τον καθέναν από εμάς κατά τη 
γενική συνέλευση! Ας προετοιμασθούμε καλώς για αυ-
τήν τη μεγάλη ευλογία της ουράνιας καθοδηγήσεως 
την οποίαν εκφωνούν οι εκλεκτοί υπηρέτες Του.

Διότι δεν είναι μια συνηθισμένη ευλογία.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ

•	 Διαβάστε	το	άρθρο	μαζί.	Παροτρύνετε	την	οικογέ-
νεια	να	προσδιορίσει	πράγματα	τα	οποία	να	ενωτι
σθεί	κατά	τη	διάρκεια	της	γενικής	συνελεύσεως.

•	 Για	να	βοηθήσετε	τα	μικρά	παιδιά	να	εφαρμόσουν	
τη	συμβουλή	την	οποίαν	έδωσε	ο	Πρόεδρος	Ούχτ-
ντορφ,	δείξτε	τους	ένα	διάγραμμα	των	Μελών	της	
Γενικής	Εξουσίας	(ευρίσκεται	στο	τεύχος	συνελεύ-
σεως	της	Λιαχόνα).	Ενημερώστε	τα	ότι	η	Πρώτη	
Προεδρία	και	η	Απαρτία	των	Δώδεκα	Αποστόλων	
θα	μιλήσουν	στη	γενική	συνέλευση.	Παροτρύνετε	τα	
παιδιά	να	ενωτισθούν	τη	συνέλευση	και	να	κάνουν	
μία	ζωγραφιά,	για	να	τα	βοηθήσει	να	θυμούνται	
τι	έμαθαν.	Οι	γονείς	μπορούν	να	επισκεφθούν	το	
conferencegames	.lds	.org	για	περισσότερες	δραστη-
ριότητες	συνελεύσεως	για	παιδιά.

ΝΕΟΙ
Καλές, καλύτερες, κάλλιστες 
Από τη Μαίρη-Σελέστ Λιούις 

Στην	ομιλία	του	κατά	τη	γενική	συνέλευση	τον	
Οκτώβριο	του	2007,	ο	Πρεσβύτερος	Ντάλιν	Όουκς	

της	Απαρτίας	των	Δώδεκα	Αποστόλων	έκανε	λόγο	
περί	δραστηριοτήτων	που	είναι	«καλές,	καλύτερες	και	
κάλλιστες».	Όταν	έφθασε	στο	σημείο	σχετικώς	με	«τον	
υπερβολικό	προγραμματισμό	των	παιδιών»,	στριφογύ-
ρισα	με	ενοχές	στη	θέση	μου.

Ήξερα	ότι	έκανα	πάρα	πολλά.	Ήμουν	σε	σχολικές	
αθλοπαιδιές,	είχα	επιλέξει	δύσκολα	μαθήματα	στο	
σχολείο	και	συμμετείχα	σε	διάφορες	άλλες	δραστη-
ριότητες.	Δεν	παρευρισκόμουν	στις	δραστηριότητες	
των	Νέων	Γυναικών	πιστά	και	οι	Κυριακές	μου	ήταν	
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γεμάτες	με	άγχος	να	προσπαθώ	να	τελειώσω	τα	μα-
θήματά	μου	την	τελευταία	στιγμή.	Η	πρόβα	στη	μου-
σική	και	η	επιμέλεια	της	σχολικής	εφημερίδος	είχαν	
χάσει	το	στοιχείο	διασκεδάσεως	και	είχαν	 
γίνει	εργασία.

Η	ομιλία	του	Πρεσβυτέρου	Όουκς	με	έκανε	να	
κοιτάξω	καλά	το	πρόγραμμά	μου.	Οι	δραστηριότητές	
μου	ήσαν	καλές,	αλλά	ήσαν	πάρα	πολλές.	Έπρεπε	
να	επιλέξω	τις	κάλλιστες.	Καθώς	προσπαθούσα	να	
αποφασίσω	ποιες	δραστηριότητες	να	εγκαταλείψω,	
συνειδητοποίησα	ότι	το	ευαγγέλιο	του	Ιησού	Χριστού	
ήταν	η	καλλίστη	προτεραιότητα	που	θα	μπορούσε	να	
έχει	κανείς.	Έβαλα	την	προσευχή	και	τη	μελέτη	των	
γραφών	στην	κορυφή	του	καταλόγου	μου	και	έκτοτε	
η	ζωή	μου	πηγαίνει	πιο	ομαλά.

Ο	Πρεσβύτερος	Όουκς	με	δίδαξε	ότι	όταν	κάνουμε	
πρώτα,	αυτό	που	θέλει	να	κάνουμε	ο	Κύριος,	όλα	
τα	άλλα	θα	μπουν	σωστά	στη	θέση	τους.	Αν	μελετώ	
τις	γραφές	μου	προτού	παίξω	παιγνίδια	ή	ακόμη	και	
προτού	κάνω	τα	μαθήματά	μου,	όλα	τα	σημαντικά	
θα	γίνουν.	Όταν	βασίζω	τη	ζωή	μου	γύρω	από	τον	
Κύριο,	αντί	να	Τον	προσθέτω	ως	μεταγενέστερη	
σκέψη,	η	ζωή	μου	έχει	επιπρόσθετο	μέτρο	γαλήνης	
και	επιτυχίας.

Τώρα	προσέχω	πολύ	να	ενωτίζομαι	τις	συμβουλές	
που	δίδονται	στη	γενική	συνέλευση!

ΠΑΙΔΙΑ
Μπορώ να βρω απαντήσεις μέσω 
της Γενικής Συνελεύσεως 

Ο Πρόεδρος	Ούχτντορφ	διδάσκει	ότι	αν	σκεφθείτε	
ορισμένες	ερωτήσεις	πριν	από	τη	γενική	συ-

νέλευση,	ο	Κύριος	μπορεί	να	σας	μιλήσει	μέσω	των	
προφητών	και	των	αποστόλων	Του	κατά	τη	διάρκεια	
της	συνελεύσεως.

1.		Ως	οικογένεια	ή	ως	τάξη,	συζητήστε	τι	πρέπει	να	
μάθετε,	είτε	ατομικώς	είτε	μαζί.	(Για	παράδειγμα:	
Πώς	ενδυναμώνω	τη	μαρτυρία	μου;	Πώς	θα	πρέπει	
να	αντιμετωπίσω	ένα	πρόβλημα	στο	σχολείο;)	Σε	
ένα	κομμάτι	χαρτί	ή	στο	ημερολόγιό	σας,	γράψτε	τις	
ερωτήσεις	σας.

2.		Κατά	τις	εβδομάδες	που	οδηγούν	στη	συνέλευση,	θα	
μπορούσατε	να	σκεφθείτε	και	να	προσευχηθείτε	για	
τις	ερωτήσεις	αυτές.

3.		Ακούστε	με	προσοχή	κατά	τη	διάρκεια	της	συνελεύ-
σεως	(ενδεχομένως	θα	βοηθούσε,	αν	κρατούσατε	
σημειώσεις).	Κατόπιν,	γράψτε	πώς	ο	Κύριος	–	μέσω	
ηγετών	της	Εκκλησίας	–	απήντησε	στις	ερωτήσεις	
σας.

4.		Σε	ένα	άλλο	κομμάτι	χαρτί,	θα	μπορούσατε	να	 
ζωγραφίσετε	τον	εαυτό	σας	να	κάνει	όσα	μάθατε.

© 2011 υπό Intellectual Reserve, Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Printed in Germany. English approval: 6/10. Translation approval: 6/10. Μετάφραση 
του First Presidency Message, September 2011. Greek. 09769 133



1

Ή Τζούλυ Μπεκ, γενική πρόεδρος 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας, 

είπε: «Έχει αναπτυχθεί μέσα μου μία 
συγκλονιστική μαρτυρία για την 
αξία των θυγατέρων του Θεού.  
…Έχω αισθανθεί ότι ποτέ δεν 
υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη για 
αυξημένη πίστη και προσωπική 
χρηστότητα. Ποτέ δεν υπήρξε 
μεγαλύτερη ανάγκη για δυνατές 
οικογένειες και σπιτικά».

Οι αδελφές μπορούν να βοη-
θήσουν στη δημιουργία δυνατών 
σπιτικών και οικογενειών καθώς 
ενεργούν επί προσωπικής αποκαλύ-
ψεως. «Η ικανότητα να πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την προσωπική 
αποκάλυψη, να τη λάβουν και να 
ενεργούν επ’ αυτής, είναι η μονα-
δική σημαντικότατη επιδεξιότητα 
που μπορεί να αποκτηθεί σε αυτήν 
τη ζωή», συνέχισε η αδελφή Μπεκ. 
«Το να πληρούμε τις προϋποθέσεις 
για το Πνεύμα του Κυρίου αρχί-
ζει με την επιθυμία για το Πνεύμα 
αυτό και απαιτεί κάποιον βαθμό 
αξιοσύνης. Η τήρηση των εντολών, 
η μετάνοια και η ανανέωση των 
διαθηκών που συνήφθησαν στη 
βάπτιση, οδηγούν στην ευλογία να 
έχουμε πάντοτε μαζί μας το Πνεύμα 
του Κυρίου. Η σύναψη και τήρηση 
διαθηκών του ναού προσθέτει 
επίσης πνευματική ισχύ και δύναμη 
στη ζωή μίας γυναίκας. Πολλές 
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Ενδυναμώνοντας	οικογένειες	με	την	
αύξηση	της	πνευματικότητος	
Μελετήστε αυτό το υλικό και, όπως κρίνετε κατάλληλο, συζητήστε το με τις αδελφές που 
επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις, για να σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε τις 
αδελφές σας και να κάνετε την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό μέρος της ζωής σας.

Πίστη • Οικογένεια • Ανακούφιση

απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις 
ευρίσκονται με το να διαβάζουμε 
τις γραφές, διότι οι γραφές αποτε-
λούν βοήθεια προς την αποκάλυψη. 
…Η καθημερινή προσευχή είναι 
ουσιώδης στο να έχουμε το Πνεύμα 
του Κυρίου μαζί μας».1

Ενδυναμώνουμε επίσης τα 
μέλη της οικογενείας μας πνευ-
ματικώς καθώς τα βοηθούμε να 
καταλάβουν το αιώνιο σχέδιο του 
Επουρανίου Πατρός. «Τι μπο-
ρούμε να κάνουμε, προκειμένου 
να προετοιμάσουμε καλύτερα τα 
παιδιά μας πνευματικώς για τους 
αιώνιους ρόλους τους;», ερώτησε 
ο Πρεσβύτερος Μ. Ράσελ Μπά-
λαρντ της Απαρτίας των Δώδεκα 
Αποστόλων. «Ίσως η πιο περιεκτική 
απάντηση είναι η εξής: Διδάξτε 
τα πώς να ζουν τις αρχές του 
ευαγγελίου». Αυτή η διδασκαλία 
προέρχεται μέσω της καθημερι-
νής προσευχής, της μελέτης των 
γραφών και των οικογενειακών 
γευμάτων καθώς και της εβδομα-
διαίας οικογενειακής βραδιάς και 
της προσελεύσεως στην Εκκλησία. 
Ο Πρεσβύτερος Μπάλαρντ εξηγεί: 
«Προετοιμαζόμαστε κάθε ημέρα, 
ακριβώς τώρα, για την αιώνια 
ζωή. Αν δεν προετοιμαζόμαστε για 
την αιώνια ζωή, προετοιμαζόμα-
στε για κάτι λιγότερο, ίσως κάτι 
μακράν λιγότερο».2

Από τις γραφές
Παροιμίες 22:6, Ιωάννου Α΄ 3:22, 

Διδαχή και Διαθήκες 11:13–14, 
19:38, 68:25

Από την Ιστορία μας
Ο Προφήτης Τζόζεφ Σμιθ  

δίδαξε στις αδελφές σε μία  
συγκέντρωση της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας τον Απρίλιο του 1842 
ότι είχαν την ιερά υποχρέωση να 
επιζητήσουν τη δική τους σωτη-
ρία. Είπε: «Ύστερα από τις οδη-
γίες [μου], θα είσθε υπεύθυνες για 
τις δικές σας αμαρτίες. Αποτελεί 
επιθυμητή τιμή να βαδίσετε έτσι 
ενώπιον του επουράνιου Πατέρα 
μας, προκειμένου να σωθείτε. 
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι στον Θεό 
για τον τρόπο με τον οποίον 
βελτιώνουμε το φως και τη σοφία 
που δίδεται από τον Κύριό μας, 
για να μας δώσει τη δυνατότητα 
να σωθούμε».3 Δίδαξε σε αυτές  
να είναι χρηστά άτομα, να 
γίνουν άγιοι άνθρωποι και να 
προετοιμασθούν για διατάξεις 
και διαθήκες του ναού.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Τζούλυ Μπεκ, “And upon the Handmaids 

in Those Days Will I Pour Out My Spirit,” 
Liahona, Μάιος 2010, 10, 11.

2. M. Ράσελ Μπάλαρντ, “Spiritual 
Development,” Ensign, Νοέμβρ. 1978, 65, 66.

3. Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: 
Τζόζεφ Σμιθ (2007), 355.
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Τι μπορώ να κάνω;
1. Πώς	μπορώ	να	βοηθήσω	τις	
αδελφές	μου	να	αυξήσουν	την	
πνευματική	αυτοδυναμία	τους;

2. Πώς	μπορώ	να	βελτιώσω	τη	
δική	μου	ικανότητα	να	ανα-
γνωρίζω	το	Άγιο	Πνεύμα	και	να	
ανταποκρίνομαι	σε	αυτό;

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