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Πολύτιμες υποσχέσεις  
του Βιβλίου του Μόρμον

Πριν από πολλά χρόνια στάθηκα στο προ-
σκέφαλο ενός νεαρού πατέρα καθώς τα-
λαντευόταν μεταξύ ζωής και θανάτου. Η 

αναστατωμένη σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους 
στέκονταν κοντά. Κράτησε το χέρι μου με το δικό του 
και, με ικετευτικό βλέμμα, είπε: «Επίσκοπε, ξέρω ότι 
σύντομα θα πεθάνω. Πες μου τι θα συμβεί στο πνεύμα 
μου, όταν πεθάνω».

Πρόσφερα μια σιωπηλή προσευχή για ουράνια κα-
θοδήγηση και παρατήρησα δίπλα στο κομοδίνο του 
ένα αντίγραφο του τριπλού συνδυασμού των γραφών. 
Έπιασα το βιβλίο και το φυλλομέτρησα. Ξάφνου ανα-
κάλυψα ότι, χωρίς καμία προσπάθεια εκ μέρους μου, 
είχα σταματήσει στο 40ο κεφάλαιο του Άλμα στο Βι-
βλίο του Μόρμον. Διάβασα αυτά τα λόγια σε εκείνον:

«Ιδές, μου έγινε γνωστό από έναν άγγελο, ότι τα 
πνεύματα όλων των ανθρώπων, μόλις αποχωριστούν 
από ετούτο το θνητό σώμα... φέρνονται πάλι εκεί που 
ήταν πριν, σε εκείνον το Θεό που τους έδωσε ζωή.

»Και... τα πνεύματα εκείνων που είναι δίκαιοι θα 
εισαχθούν σε μια κατάσταση ευδαιμονίας, που λέγεται 
παράδεισος, κατάσταση ανάπαυσης, κατάσταση 
γαλήνης, όπου θα αναπαυτούν από όλες τις ταλαιπω-
ρίες και από όλες τις έννοιες και θλίψεις τους» (Άλμα 
40:11–12).

Καθώς συνέχιζα να διαβάζω για την ανάσταση, μια 
λάμψη εμφανίστηκε στο πρόσωπο του νεαρού άν-
δρα και ένα χαμόγελο ομόρφυνε τα χείλη του. Καθώς 
έφτασα στο τέλος της επίσκεψής μου, αποχαιρέτησα 
αυτήν τη γλυκιά οικογένεια.

Την επόμενη φορά που είδα τη σύζυγο και τα παι-
διά ήταν στην κηδεία. Ενθυμούμαι εκείνη την νύχτα 
κατά την οποίαν ένας νεαρός άνδρας παρακάλεσε 
για αλήθεια και, από το Βιβλίο του Μόρμον, άκουσε 
την απάντηση στην ερώτησή του.

Από το Βιβλίο του Μόρμον έρχονται άλλες πο-
λύτιμες υποσχέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
της ειρήνης, της ελευθερίας και των ευλογιών, αν 
«υπηρετού[με] το Θεό της γης αυτής, ο οποίος είναι ο 
Ιησούς Χριστός» (Εθέρ 2:12).

Από τις σελίδες του έρχεται η υπόσχεση «απέραντης 
ευτυχίας» προς «εκεί[νους] που τηρούν τις εντολές του 
Θεού. Γιατί, ιδέστε, είναι ευλογημένοι στα πάντα, και 
υλικά και πνευματικά» (Μωσία 2:41).

Από τις σελίδες του έρχεται η υπόσχεση 
«ακατάληπτη[ς] χαρά[ς]» προς εκείνους που γίνονται 
«όργαν[α] στα χέρια του Θεού» για την διάσωση των 
πολύτιμων γιων και θυγατέρων Του (Άλμα 28:8, 29:9).

Από τις σελίδες του έρχεται η υπόσχεση ότι ο δια-
σκορπισμένος Ισραήλ θα συναθροιστεί—ένα έργο 
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στο οποίο συμμετέχουμε μέσω της μεγάλης και  
παγκόσμιας ιεραποστολικής μας προσπάθειας  
(βλέπε Νεφί Γ΄ 16, 21–22).

Από τις σελίδες του έρχεται η υπόσχεση ότι όταν 
προσευχόμαστε στον Πατέρα στο ιερό όνομα του 
Ιησού Χριστού, η οικογένειά μας θα ευλογηθεί  
(βλέπε Νεφί Γ΄ 18:21).

Από τις σελίδες του έρχεται η εκπλήρωση της προ-
φητικής υπόσχεσης ότι «θα έρθει στη ζωή σας και στο 
σπιτικό σας περισσότερο από το Πνεύμα του Κυρίου, 
θα έρθει μια ενδυναμωμένη απόφαση να προχωρή-
σετε με υπακοή στις εντολές Του και μια ισχυρότερη 
μαρτυρία για τη ζωντανή πραγματικότητα του Υιού 
του Θεού» 1.

Και από τις σελίδες του Βιβλίου του Μόρμον έρχεται 
η υπόσχεση του Μορόνι ότι μέσω προσευχής, πραγ-
ματικής πρόθεσης και πίστης στον Χριστό, μπορούμε 
να ξέρουμε την αλήθεια αυτών των υποσχέσεων «με τη 
δύναμη του Αγίου Πνεύματος» (βλέπε Μορόνι 10:4–5).

Μαζί με άλλους προφήτες των τελευταίων ημερών, 
δίνω μαρτυρία ότι αυτό το «πιο σωστό από κάθε 
βιβλίο στη γη»,2 δηλαδή το Βιβλίου του Μόρμον, άλλη 
μία μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, είναι αληθινό. 

Το μήνυμά του εκτείνεται σε όλη τη γη και φέρνει τους 
αναγνώστες του στην γνώση της αλήθειας. Είναι η 
μαρτυρία μου ότι το Βιβλίο του Μόρμον αλλάζει ζωές. 
Είθε ο καθένας μας να το διαβάσει και να το ξανα-
διαβάσει. Και είθε να δίνουμε περιχαρώς την μαρτυ-
ρία μας για τις πολύτιμες υποσχέσεις του σε όλα τα 
παιδιά του Θεού.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Στις γραφές «βρίσκουμε αρχές αλήθειας που μπο-
ρούν να επιλύσουν κάθε σύγχυση, κάθε πρόβλημα 
και κάθε δίλημμα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα» 
(Teaching, No Greater Call [1999], 51). Καθώς μιλάτε 
για το μήνυμα του Προέδρου Μόνσον με την οικο-
γένεια, προσκαλέστε τους να δώσουν προσοχή στις 
«πολύτιμες υποσχέσεις» που προσδιορίζει από το 
Βιβλίο του Μόρμον. Θα μπορούσατε να μιλήσετε για 
μια υπόσχεση από το Βιβλίο του Μόρμον που έχει 
σημασία για εσάς.
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Στο Βιβλίο του Μόρμον διαβά-
ζουμε για παραδειγματικούς 

νέους άνδρες που ήταν υπερβολικά 
γενναίοι, θαρραλέοι και δυνατοί. 
«Μάλιστα, ήταν άνδρες με ειλικρί-
νεια και σωφροσύνη, γιατί είχαν 
διδαχτεί να τηρούν τις εντολές 
του Θεού και να βαδίζουν ορθά 
ενώπιόν του» (Άλμα 53:21). Αυτοί 
οι πιστοί νέοι άνδρες πρόσφεραν 
φόρο τιμής στις μητέρες τους—οι 
οποίες ήταν παραδείγματα και δα-
σκάλες τους.

Οι μητέρες των πολεμιστών του 
Ήλαμαν ζούσαν σε μια εποχή όχι 
διαφορετική από την δική μας. Οι 
περιστάσεις τους ήταν δύσκολες 
και επικίνδυνες και οι νέοι ελάμβα-
ναν κλήση να υπερασπιστούν την 
υλική και πνευματική τους ελευθε-
ρία. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο 
όπου «η πάλη μας δεν είναι ενάντια 
σε αίμα και σάρκα, αλλ’ ενάντια 
στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, 
ενάντια στους κοσμοκράτορες του 
σκότους τούτου του αιώνα, ενάντια 
στα πνεύματα της πονηρίας στα 
επουράνια» (Προς Εφεσίους 6:12).

Οι δύσκολοι καιροί απαιτούν 
δυνατούς γονείς και παραδείγματα 
που διδάσκουν την αλήθεια την 
οποίαν ήξεραν οι πολεμιστές του 
Ήλαμαν: «Ότι αν δεν αμφέβαλλαν, 
ο Θεός θα τους γλίτωνε» (Άλμα 
56:47). Το να διδάσκουμε και να 
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Αν δεν αμφιβάλλουμε
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.

αποτελούμε παράδειγμα αυτής της 
αλήθειας σήμερα απαιτεί επαγρύ-
πνηση. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει 
να φοβόμαστε. Όταν γνωρίζουμε 
ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο 
Θεός και έχουμε συνάψει διαθήκες 
με Εκείνον, εμείς—όπως οι μητέρες 
των πολεμιστών—θα αποτελέσουμε 
μεγάλη επιρροή για καλό.

Πιθανότατα, κάθε ένας από 
τους 2.000 πολεμιστές του Ήλα-
μαν ακολουθούσε το παράδειγμα 
της μητέρας του. Αλλά εκείνες οι 
μητέρες δεν ενεργούσαν μόνες τους. 
Μαζί με άλλους χρηστούς άνδρες 
και γυναίκες, εκείνες οι μητέρες 
πρέπει να ένωσαν την πίστη και το 
παράδειγμά τους, για να διδάξουν 
την δύναμη των διαθηκών. Οι νέοι 
εκείνης της εποχής καταλάβαιναν 
την διαθήκη που είχαν συνάψει οι 
γονείς τους να μην εμπλακούν σε 
πόλεμο. Και ακόμα όταν φαινόταν 
αδύνατον, ο στοργικός Επουρά-
νιος Πατέρας άνοιξε τον δρόμο 
για εκείνους τους γονείς, ώστε να 
τηρήσουν την διαθήκη τους—και 
να διατηρήσουν την ελευθερία τους 
(βλέπε Άλμα 56:5–9). Με τον ίδιο 
τρόπο εμείς πρέπει να τιμούμε τις 
διαθήκες μας, ώστε τα παιδιά και 
οι νέοι—τα δικά μας παιδιά και 
εκείνα στους τομείς, στους κλά-
δους, στις γειτονιές και τις κοινό-
τητές μας—να καταλαβαίνουν και 

να υπερασπίζονται την τήρηση 
των διαθηκών.

Όταν τιμούμε τις διαθήκες μας, 
ο Επουράνιος Πατέρας θα προε-
τοιμάσει τον δρόμο μας. Πρέπει να 
ζούμε τις διαθήκες μας με ακρί-
βεια. Μπορούμε, για παράδειγμα, 
να είμαστε ακριβείς στην προ-
σευχή, στην μελέτη γραφών, στο να 
έχουμε ένα ισχύον εγκριτικό ναού, 
στο να ντυνόμαστε σεμνά, στο 
να τιμούμε την Ημέρα του Κυρίου. 
Καθώς το κάνουμε αυτό, τα παιδιά 
μας θα ξέρουν και θα μπορούν να 
πουν: «Δεν αμφισβητούμε ότι οι μη-
τέρες μας το ήξεραν» (Άλμα 56:48).

Οι γυναίκες Άγιες των Τελευ-
ταίων Ημερών που αναγνωρίζουν 
ότι η δύναμή τους προέρχεται από 
την εξιλέωση του Κυρίου δεν το 
βάζουν κάτω κατά την διάρκεια 
δύσκολων και αποθαρρυντικών 
καιρών. Ως άνθρωποι που τηρούμε 
διαθήκες, υπερέχουμε στο να υπο-
στηρίζουμε, να γαλουχούμε και να 
προστατεύουμε παιδιά και νέους, 
ώστε κάποια ημέρα να πούμε για 
αυτή τη νέα γενεά: «Ποτέ δεν είδα 
τόσο μεγάλο κουράγιο, όχι, ποτέ 
ανάμεσα σε όλους» (Άλμα 56:45).
Τζούλυ Μπεκ, γενική πρόεδρος 
Ανακουφιστικής Εταιρείας.

Πίστη • Οικογένεια • Ανακούφιση

Από τις γραφές
Άλμα 53, 56–58
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Τι μπορώ να κάνω;
1. Πώς μπορώ να βοηθήσω τις 
αδελφές μου να αναγνωρίσουν 
και να ενεργήσουν επάνω στην 
δύναμη που έχουν να επηρεά-
σουν τη νέα γενεά;

2. Τι έμπνευση θα βρω στο 
Βιβλίο του Μόρμον, για να 
απαντήσω στις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζω σήμερα;

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