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Ο προφήτης του Θεού στη γη, ο Πρόεδρος Τόμας 
Μόνσον, έχει διακηρύξει: «Στις μέρες μας, βρι
σκόμαστε αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο φάσμα 

αμαρτίας, ανηθικότητας και κακού που συγκεντρώθηκε 
ποτέ μπροστά στα μάτια μας» 1.

Θα νιώθατε έκπληξη αν μαθαίνατε ότι ο Πρόεδρος 
Μόνσον είπε αυτές τις λέξεις πριν από 50 χρόνια; Αν 
βρισκόμασταν αντιμέτωποι με δυνάμεις του κακού 
που εκείνο τον καιρό ήταν χωρίς προηγούμενο, πόσο 
περισσότερο το κακό μας απειλεί σήμερα; Είχε λοιπόν 
τον λόγο του ο Κύριος όταν διακήρυξε για τη θεϊκή 
νομή μας: «Ιδέστε, ο εχθρός είναι ενωμένος» (Δ&Δ 
38:12).

Ο πόλεμος στον οποίο «είμαστε όλοι στρατευμένοι» 2 
ξεκίνησε πριν γεννηθούμε στη γη. Ξεκίνησε ακόμη πριν η 
γη δημιουργηθεί. Ξεκίνησε πριν από πολλές χιλιετίες στο 
προγήινο βασίλειο, όπου ο Σατανάς επαναστάτησε και 
«επιδίωξε να καταστρέψει την ελευθεροβουλία του ανθρώ
που» (Μωυσή 4:3).

Ο Σατανάς έχασε αυτήν την μάχη και «ρίχτηκε στη γη» 
(Αποκάλυψη 12:9), όπου συνεχίζει τον πόλεμό του σήμε
ρα. Εδώ στη γη «κάνει πόλεμο με τους αγίους τού Θεού, 
και τους περισφίγγει ολόγυρα» (Δ&Δ 76:29) με ψέματα, 
απάτη και πειρασμούς.

Πολεμά εναντίον των προφητών και των αποστόλων. 
Πολεμά εναντίον του νόμου της αγνότητας και της 

ιερότητας του γάμου. Πολεμά ενάντια στην οικογένεια 
και τον ναό. Πολεμά ενάντια σε ό,τι είναι καλό, άγιο 
και ιερό.

Πώς πολεμάμε τέτοιον εχθρό; Πώς μαχόμαστε κατά 
του κακού που φαίνεται ότι σαρώνει τον κόσμο μας; 
Ποια είναι η πανοπλία μας; Ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας;

Η δύναμη του Αρνίου
Ο Προφήτης Τζόζεφ Σμιθ δίδαξε ότι ο Σατανάς έχει 

δύναμη πάνω σε εμάς μόνο στον βαθμό που του το 
επιτρέπουμε 3.

Βλέποντας τις μέρες μας, ο Νεφί «είδε τη δύναμη τού 
Αμνού τού Θεού, ότι κατέβηκε επάνω στους αγίους τής 
εκκλησίας τού Αρνίου, και επάνω στο λαό τής διαθήκης 
τού Κυρίου, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι επάνω σε 
όλο το πρόσωπο τής γης. Και ήταν οπλισμένοι με χρηστό-
τητα και με τη δύναμη τού Θεού με μεγάλη δόξα» (Νεφί Α΄ 
14:14, η πλάγια γραφή προστέθηκε).

Πώς οπλιζόμαστε με χρηστότητα και δύναμη; Τηρούμε 
την Ημέρα του Κυρίου άγια και τιμούμε την ιεροσύνη. 
Συνάπτουμε και τηρούμε ιερές διαθήκες, εργαζόμαστε 
πάνω στην οικογενειακή ιστορία μας και παρευρισκόμα
στε στον ναό. Πασχίζουμε αδιάκοπα να μετανοούμε και 
παρακαλούμε τον Κύριο να «χρησιμοποιήσει το εξιλεω
τικό αίμα τού Χριστού ώστε να μπορέσουμε να έχουμε 
άφεση των αμαρτιών μας» (Μωσία 4:2). Προσευχόμαστε 
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και υπηρετούμε και καταθέτουμε μαρτυρία και ασκούμε 
πίστη στον Ιησού Χριστό.

Επίσης οπλιζόμαστε με χρηστότητα και δύναμη καθώς 
«φυλάμε σαν θησαυρό μέσα στον νου μας διαρκώς τα 
λόγια τής ζωής» (Δ&Δ 84:85). Φυλάμε σαν θησαυρό τούτα 
τα λόγια, εμβυθίζοντας τον εαυτό μας στις άγιες γραφές 
και στα λόγια των εκλεκτών υπηρετών του Κυρίου, που θα 
αναφέρουν το θέλημα, τη σκέψη και τη φωνή Του (βλέπε 
Δ&Δ 68:4) κατά τη διάρκεια της γενικής συνελεύσεως του 
επόμενου μήνα.

Στη μάχη μας κατά του κακού, πρέπει πάντοτε να 
θυμόμαστε ότι έχουμε βοήθεια και από τις δύο πλευρές 
του πέπλου. Οι σύμμαχοί μας περιλαμβάνουν τον Θεό 
τον Αιώνιο Πατέρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο 
Πνεύμα.

Οι σύμμαχοί μας επίσης περιλαμβάνουν τις αόρατες 
στρατιές των ουρανών. «Μη φοβάσαι» είπε ο Ελισσαιέ σε 
έναν τρομαγμένο νέο άνδρα καθώς αντίκρισαν έναν 
στρατό κακού, «επειδή περισσότεροι είναι αυτοί που 
είναι μαζί μας, παρά εκείνοι που είναι μαζί τους» (βλέπε 
Β΄ Βασιλέων 6:15–16).

Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Ο Θεός αγαπά τους 
αγίους Του. Δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ.

Ξέρω ότι ο Θεός, σε απάντηση στην προσευχή μου, 
έχει εκπληρώσει την παράκλησή μου να με απελευ
θερώσει από το κακό. Καταθέτω μαρτυρία ότι με τη 
βοήθεια του Θεού Πατέρα, του Σωτήρα του κόσμου 
και του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να είμαστε 
βέβαιοι ότι θα μας δοθεί υπεραρκετή δύναμη για να 
αντισταθούμε σε οποιεσδήποτε δυνάμεις του κακού 
αντιμετωπίζουμε.

Είθε να είμαστε οπλισμένοι πάντοτε με χρηστότητα, 
έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην 
τελική νίκη.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Ο Πρόεδρος Άιρινγκ μας υπενθυμίζει ότι διεξάγουμε 
πόλεμο κατά του κακού. Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε 

τραγουδώντας το “We Are All Enlisted” (Hymns, αρ. 
250) με αυτούς που διδάσκετε. Μετά θα μπορούσατε να 
τους προσκαλέσετε να διηγηθούν πώς έχουν προστα-
τευτεί μέσω χρηστότητας και με ιδέες για να προστα-
τέψουν την οικογένειά τους κατά του Σατανά, όπως 
επιλέγοντας ψυχωφελή μέσα ενημέρωσης, κάνοντας 
οικογενειακά συμβούλια ή την εβδομαδιαία οικογε-
νειακή βραδιά. Θα μπορούσατε να τους προσκαλέσετε 
να συλλογιστούν με προσευχή πώς να ενισχύσουν την 
προστασία της οικογένειάς τους και να τους ενθαρρύ-
νετε να δημιουργήσουν ένα σχέδιο για να εφαρμόσουν 
τις ιδέες τους.

ΝΈΌΙ
Έίχα ήδη αποφασίσει
Από την Μάντισον Τόμπσον

Κάποτε έλαβα ένα πολύτιμο μάθημα σε μια τάξη 
Νέων Γυναικών για την σεξουαλική αγνότητα 

-- ένα θέμα που έκανε πολλές από τις νέες γυναίκες 
να νιώθουν άβολα. Δεν θυμάμαι όλα όσα έμαθα 
εκείνη την ημέρα, αλλά θυμάμαι την ηγέτιδά μου να 
μιλάει για ένα από τα προσωπικά της πρότυπα -- να 
μένουμε πάντοτε σεξουαλικά αγνοί. Θυμάμαι τα 
λόγια της και από τότε πήρα την συνειδητή από-
φαση να την υιοθετήσω ως μία από τις δικές μου 
προσωπικές αξίες.

Μία ημέρα, καθώς επέστρεφα στο σπίτι από μία 
αθλητική εκδήλωση με το λεωφορείο, κάποιος ξεκί-
νησε ένα παιχνίδι θάρρους ή αλήθειας. Επειδή βαριό-
μασταν, κάποια από τα παιδιά και εγώ συμμετείχαμε. 
Όταν ήρθε η σειρά μου, με προκάλεσαν να κάνω κάτι 
που ήξερα ότι δεν ήταν σωστό. Αυτή θα μπορούσε 
να ήταν μια δύσκολη απόφαση για μένα, αλλά τα 
λόγια της ηγέτιδάς μου των Νέων Γυναικών ήρθαν 
στο μυαλό μου και η επιλογή έγινε εύκολη. Αρνήθηκα 
αμέσως. Είχα ήδη αποφασίσει τι θα έκανα σε αυτή την 
περίπτωση.

Ξέρω ότι όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και πασχί-
ζουμε να μάθουμε τα πράγματα που διδασκόμαστε εκεί, 
θα ευλογηθούμε με μεγαλύτερη πνευματική δύναμη και 
προστασία από τους πειρασμούς του κόσμου.
Η συγγραφέας ζει στη Γιούτα των Η.Π.Α.
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ΠΑΙΔΙΑ
Φόρεσε την πανοπλία σου

Υπάρχουν πολλά άσχημα πράγματα στον κόσμο 
σήμερα. Το Ευαγγέλιο είναι σαν μία ασπίδα που μας 

προστατεύει. Διαβάστε 10 πράγματα που ο Πρόεδρος 
Άιρινγκ μας λέει να κάνουμε για να προστατευθούμε. 
Μετά σχεδιάστε και χρωματίστε τη δική σας ασπίδα!

 1. Τηρείτε άγια την Ήμέρα του Κυρίου 
 2. Τιμάτε την ιεροσύνη

 3. Συνάπτετε και τηρείτε διαθήκες
 4. Εργασθείτε στην οικογενειακή ιστορία
 5. Πηγαίνετε στον ναό 
 6. Μετανοήστε
 7. Προσευχηθείτε
 8. Υπηρετείτε τους άλλους
 9. Καταθέστε τη μαρτυρία σας
 10. Διαβάζετε τις γραφές
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«Όλα τα μπορώ, διαμέσου τού 
Χριστού που με ενδυναμώνει» 

(Προς Φιλιππησίους 4:13). «Αν και 
όλοι έχουμε αδυναμίες, μπορούμε 
να τις υπερνικήσουμε» λέει ο Πρόε
δρος Ντίτερ Ούχτντορφ, Δεύτερος 
Σύμβουλος στην Πρώτη Προεδρία. 
«Πράγματι είναι με τη χάρη του 
Θεού που, αν ταπεινώσουμε τον 
εαυτό μας και έχουμε πίστη, τα αδύ
ναμα μπορούν να γίνουν δυνατά» 1.

Ο Σωτήρας μας λέει στο Διδα
χή και Διαθήκες: «Εγώ θα βαδίζω 
ενώπιον τού προσώπου σας. Θα 
βρίσκομαι στα δεξιά σας και στα 
αριστερά σας, και το Πνεύμα μου 
θα είναι μέσα στην καρδιά σας, 
και οι άγγελοί μου τριγύρω σας, 
για να σας σηκώνουν» (Δ&Δ 84:88).

«Ο Νεφί είναι ένα παράδειγμα 
κάποιου που ήξερε, καταλάβαινε 
και βασιζόταν στην επικουρική 
δύναμη του Σωτήρα» λέει ο Πρε
σβύτερος Ντέιβιντ Μπέντναρ της 
Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων. 
«Τα αδέλφια του Νεφί τον έδεσαν 

Ή επικουρική δύναμη του Ίησού 
Χριστού και της Εξιλέωσής Του

με σχοινιά και σχεδίασαν την εξο
λόθρευσή του. Παρακαλώ παρα
τηρήστε την προσευχή του Νεφί: 
“Ω Κύριε, σύμφωνα με την πίστη 
μου που έχω προς εσένα, σε παρα
καλώ, ελευθέρωσέ με από τα χέρια 
των αδελφών μου. Μάλιστα, δώσε 
μου δύναμη ώστε να σπάσω αυτά 
τα δεσμά με τα οποία είμαι δεμέ
νος” (Νεφί Α΄ 7:17, η πλάγια γραφή 
προστέθηκε).

»…Ο Νεφί δεν προσευχήθηκε να 
αλλάξουν οι συνθήκες του. Αντι
θέτως, προσευχήθηκε για δύναμη 
να αλλάξει τις συνθήκες του. 
Και πιστεύω ότι προσευχήθηκε 
κατά αυτόν ακριβώς τον τρόπο, 
επειδή ήξερε, κατανοούσε και είχε 
βιώσει την επικουρική δύναμη της 
Εξιλέωσης.

»Δεν νομίζω ότι τα δεσμά με τα 
οποία ο Νεφί ήταν δεμένος απλώς 
μαγικά έπεσαν από τα χέρια και 
τους καρπούς του. Αντιθέτως, 
υποψιάζομαι ότι ευλογήθηκε τόσο 
με επιμονή όσο και με προσωπική 

δύναμη πέρα από τη φυσική 
ικανότητά του, ώστε τότε “με 
τη δύναμη του Κυρίου” (Μωσία 
9:17) εργάστηκε και έστριψε και 
τράβηξε τα σκοινιά, και τελικά 
και κυριολεκτικά κατάφερε να 
σπάσει τα δεσμά» 2.

Επιπρόσθετες γραφές και 
πληροφορίες
Ησαΐας 41:10, Εθέρ 12:27,  
reliefsociety. lds. org
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Με προσευχή, μελετήστε αυτό το υλικό και αναζητήστε έμπνευση, ώστε να γνωρίσετε 
τι να αναφέρετε. Πώς η κατανόηση του σκοπού της Ανακουφιστικής Εταιρείας 
προετοιμάζει τις θυγατέρες του Θεού για τις ευλογίες της αιώνιας ζωής;

Πίστη Οικογένεια  
Ανακούφιση

Σκεφθείτε αυτό
Πώς μπορεί η επικουρική 
δύναμη του Ίησού Χριστού και 
της εξιλεωτικής θυσίας Του να 
βοηθήσει τις αδυναμίες μας να 
γίνουν δυνατά σημεία;


