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Господният пророк на земята, президент Томас С.  
Монсън, заявява: „Днес сме тръгнали на поход 
срещу най- голямата армия от грях, поквара и 

зло, която някога се е събирала пред очите ни“ 1.
Ще се изненадате ли да разберете, че президент 

Монсън произнася тези думи преди 50 години? Ако 
тогава сме били изправени пред невиждани до момен-
та армии от нечестие, то колко повече зло ни заплашва 
днес? Има добра причина Господ да заяви за нашата 
диспенсация: „врагът е обединен“ (У. и З. 38:12).

Войната, в която „призовани сме от Бога“ 2, е започ-
нала преди да се родим на земята. Тя е започнала дори 
преди да бъде създадена земята. Тя започва преди 
много хилядолетия, когато в доземния живот Сатана се 
разбунтува и „поиска да унищожи свободата на избор 
на човека“ (Моисей 4:3).

Сатана загубва тази първа битка и е „свален… на 
земята“ (Откровението 12:9), където и днес продължа-
ва своята война. Тук на земята „той воюва със светиите 
Божии и ги обкръжава“ (У. и З. 76:29) с лъжи, заблуди 
и изкушения.

Той воюва срещу пророците и апостолите. Воюва 
срещу закона за целомъдрието и светостта на брака. 
Воюва срещу семейството и храма. Воюва срещу това, 
което е добро, свято и свещено.

Как да се справяме с такъв враг? Как да се борим срещу 
злото, което сякаш изпълва целия ни свят? Какво може да 
използваме като наша броня? Кои са нашите съюзници?

Силата на Агнеца
Пророкът Джозеф Смит учи, че Сатана има власт 

над нас дотолкова, доколкото ние му позволим 3.
Виждайки нашите дни, Нефи „съзр(я) силата  

на Агнеца Божий, която слезе върху светиите на 
църквата на Агнеца и върху заветния народ Госпо-
ден, който беше пръснат по цялото лице на земята; 
и те бяха въоръжени с праведност и със силата 
Божия във велика слава“ (1 Нефи 14:14, курсив 
добавен). 

Как се въоръжаваме с праведност и сила? Освещаваме  
Господния ден и почитаме носителите на свещеничест-
вото. Сключваме и спазваме свещени завети, работим 
над своята семейна история и посещаваме храма. Стре-
мим се постоянно да се покайваме и се молим на Господ 
да „приложи единяващата кръв на Христа, та да можем 
да получим опрощение на греховете си“ (Мосия 4:2). 
Ние се молим, служим, свидетелстваме и упражняваме 
вяра в Исус Христос.

Ние също така се въоръжаваме с праведност и сила, 
като „непрестанно съхранява(ме) в ума си словата на 
живот“ (У. и З. 84:85). Ние съхраняваме тези слова, като 
се потапяме в Светите писания и в думите на избра-
ните Господни служители, които през общата конфе-
ренция следващия месец ще споделят Неговата воля, 
намерение и глас (вж. У. и З. 68:4).

В битката срещу злото трябва винаги да помним, 
че получаваме помощ и от двете страни на завесата. 
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Нашите съюзници включват Бог, Вечния Отец, Господ 
Исус Христос и Светия Дух.

Нашите съюзници включват невиждани небесни 
войнства. „Не бой се – казва Илия на уплашен млад 
мъж, когато срещу тях се изправя зла армия – защото 
онези, които са с нас, важат повече от онези, които 
са с тях“ (вж. 4 Царе 6:15–16).

Не трябва да се страхуваме. Бог обича Своите  
светии. Той никога няма да ни изостави.

Знам, че отговаряйки на молитвите ми, Бог е изпълня-
вал молбите ми да ме избавя от злото. Свидетелствам, че 
със силата на Бог Отец, Спасителя на света и Светия Дух, 
можем да сме уверени, че ще ни бъде давана достатъчно 
сила, за да устояваме на всички зли сили по пътя си.

Нека винаги бъдем въоръжени с праведност, за 
да можем да имаме увереността, че накрая ще победим.
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ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Президент Айринг ни напомня, че водим война 
срещу злото. Можете да започнете, като изпеете 
„Призовани сме от Бог“ (Химни, № 157) заедно с тези, 
които посещавате. След това можете да ги поканите 
да споделят как са били предпазвани чрез праведност 
и да обсъдите идеи за начини, по които да предпаз-
ват семейството си от Сатана, например като изби-
рат подходящи медии, провеждат семейни съвети и 
ежеседмични семейни домашни вечери. Можете да 
ги поканите с молитва да размишляват как да изграж-
дат своите семейни укрепления и да ги насърчите да 
разработят план как да приложат идеите си.

МЛАДЕЖИ
Вече бях взела решение
от Мадисън Томпсън

Веднъж по време на събрание на Младите же-
ни научих ценен урок за сексуалната чистота 

– тема, която накара доста от младежите да се 
смутят. Не си спомням всичко научено през този 
ден, но помня, че ръководителката ни говори за 
един от своите лични стандарти – винаги да бъде 
сексуално чиста. Запомних думите ѝ и след това 
обмислих решението това да бъде една от моите 
лични ценности.

Един ден, докато се прибирах с автобуса след 
спортно събитие, един човек започна играта  
истината или риска. Отегчени, аз и някои от други-
те деца се включихме. Когато дойде моят ред, 
 трябваше да направя нещо, което според разби-
ранията ми беше нередно. Това можеше да бъде 
трудно решение, но думите на моята ръководи-
телка на Младите жени изплуваха в съзнанието 
ми и изборът беше лесен за мен. Бързо отказах. 
Вече бях взела решение какво да правя в такава 
ситуация.

Знам, че когато ходим на църква и се стремим 
да научаваме нещата, които ни се преподават, ще 
бъдем благославяни с повече духовна сила и защита 
от изкушенията на света.
Авторката живее в щата Юта, САЩ.

ДЕЦА
Облечете своето всеоръжие

Има много лоши неща в съвременния свят.  
Евангелието е като щит, който ни предпазва. 

Прочетете 10 неща, които президент Айринг ни учи 
да правим, за да бъдем защитени. След това нарису-
вайте и оцветете свой собствен щит!

 1. Освещавайте Господния ден
 2. Почитайте носителите на свещеничеството
 3. Сключвайте и спазвайте завети
 4. Работете по семейна история
 5. Посещавайте храма
 6. Покайвайте се
 7. Молете се
 8. Служете на другите
 9. Споделяйте свидетелството си
 10. Четете от Писанията
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„За всичко имам сила чрез  
Онзи, Който ме укрепява“ 

(Филипяните 4:13). „Макар че 
всички имаме слабости, ние мо-
жем да ги преодоляваме“ – казва 
президент Дитер Ф. Ухтдорф,  
втори съветник в Първото прези-
дентство. „Наистина, чрез бла-
годатта Божия, ако се смирим и 
имаме вяра, слабите ни страни 
могат да стават силни“ 1.

Нашият Спасител казва в  
Учение и завети: „Защото ще 
вървя пред лицето ви. Ще бъда 
от дясната ви страна и от лявата, 
и Моят Дух ще бъде в сърцата 
ви, и ангелите Ми ще са около 
вас, за да ви подкрепят“ (У. и З. 
84:88).

„Нефи е пример за човек, кой-
то познава, разбира и се осланя 
на влиянието на силата на Спаси-
теля“ – казва старейшина Дейвд 
Беднар от Кворума на дванаде-
сетте апостоли. „Братята на Нефи 

Укрепващата сила на Исус Христос 
и Неговото Единение

го завързват и замислят неговото 
унищожение. Моля обърнете 
внимание на молитвата на Нефи: 
„O, Господи, според вярата ми, 
която имам в Теб, ще ме избавиш 
ли от ръцете на братята ми; да, 
дори ми дай сила да мога да 
разкъсам тези върви, с които 
съм вързан“ (1 Нефи 7:17, курсив 
добавен).

… Нефи не се моли да се про-
менят обстоятелствата, в които се 
намира. Вместо това той се моли 
за сила да промени обстоятел-
ствата. Аз вярвам, че той се моли 
точно по този начин, защото знае, 
разбира и е изпитвал влиянието 
на силата на Единението.

Не мисля, че вървите, с които 
Нефи е вързан, просто магичес-
ки падат от ръцете и китките му. 
По- скоро подозирам, че той е 
благословен едновременно с по-
стоянство и надхвърляща естест-
вените му способности сила, за 

да може чрез „силата Господна“ 
(Мосия 9:17) да полага усилия, 
да усуква и разхлабва вървите, 
докато накрая буквално успява 
да ги разкъса“ 2.

Допълнителни стихове от 
Писанията и информация
Исайя 41:10, Етер 12:27,  
reliefsociety. lds. org
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С молитва изучавайте този материал и преценете какво да споделите. 
Как това да разбират ролята на Обществото за взаимопомощ подготвя 
Божиите дъщери за благословиите на вечния живот?

вяра, семейство, взаимопомощ

Обмислете следното
Как може укрепващата сила 
на Исус Христос и Неговата 
единителна жертва да ни 
помага да превръщаме 
слабостите си в силни страни?


