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prvi savjetnik u Prvom predsjedništvu
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Naoružani
pravednošću
Jaganjčeva moć

ožji prorok na zemlji, predsjednik Thomas S.
Monson je izjavio: »Danas smo utaboreni u borbi
protiv najvećeg niza grijeha, nemorala i zla ikad
pred nama.« 1
Iznenađuje li vas činjenica da je predsjednik Monson
ove riječi izrekao prije 50 godina? Ako smo tada bili utaboreni u borbi protiv neviđenog niza opačine, koliko nam
više zla danas prijeti? Nije bez razloga Gospodin o našoj
rasporedbi rekao: »I gle, neprijatelj se udružio« (NiS 38:12).
Rat u kojem »smo svi unovačeni« 2 počeo je prije nego
smo se rodili na zemlji. Počeo je čak prije nego je zemlja
stvorena. Počeo je prije više tisućljeća u predsmrtnome
obitavalištu, gdje se Sotona pobunio te »nastojaše uništiti
opredjeljivanje čovjekovo« (Mojsije 4:3).
Sotona je izgubio bitku i »bijaše zbačen na zemlju«
(Otkrivenje 12:9), gdje danas nastavlja svoj rat. Ovdje na
zemlji on »ratuje protiv svetaca Božjih, i opkoljuje ih uokolo« (NiS 76:29) s lažima, obmanom i iskušenjima.
Ratuje protiv proroka i apostola. Ratuje protiv zakona
ćudoredne čistoće i svetosti braka. Ratuje protiv obitelji
i hrama. Ratuje protiv svega što je dobro i sveto.
Kako se boriti protiv takvog protivnika? Kako se boriti
protiv zla koje se čini da preplavljuje naš svijet? Od čega
je naš oklop? Tko su naši saveznici?

Prorok Joseph Smith je podučavao da Sotona ima moć
nad nama samo onoliko koliko mu dopustimo.3
Gledajući naše doba, Nefi »spazi[] moć Jaganjca Božjega,
kako siđe na svece crkve Jaganjčeve, i na Gospodnji narod
saveza, što bijaše raspršen po svemu licu zemaljskomu;
i oni bijahu naoružani pravednošću i moću Božjom u
velikoj slavi« (1. Nefi 14:14; kurziv nadodan).
Kako se možemo naoružati pravednošću i moći?
Svetkujemo šabat i cijenimo svećeništvo. Sklapamo i
obdržavamo svete saveze, radimo na svojoj obiteljskoj
povijesti i odlazimo u hram. Neprestano nastojimo pokajati se i molimo Gospodina da »primijeni pomirbenu krv
Kristovu tako da možemo primiti oprost grijeha svojih«
(Mosija 4:2). Molimo se, služimo, svjedočimo i primjenjujemo vjeru u Isusa Krista.
Također se naoružavamo pravednošću i moću dok
»pohranjuj[emo] u umovima svojim neprestance riječi
života« (NiS 84:85). Te riječi sabiremo uranjajući u Sveta
pisma i riječi Gospodinovih odabranih slugu, koji iznose
njegovu volju, misao i glas (vidi NiS 68:4) na Općem
saboru sljedećeg mjeseca.
U našoj borbi protiv zla uvijek moramo pamtiti da
imamo pomoć s obje strane vela. Naši saveznici uključuju
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sjećam se svega što sam naučila tog dana, no sjećam se

Boga, Vječnoga Oca, Gospodina Isusa Krista te Duha
Svetoga.
Naši saveznici također uključuju neviđenu nebesku
vojsku. »Ne boj se«, rekao je Elizej uplašenom mladiću dok
su se suočavali s vojskom zla, »jer ih ima više s nama nego
s njima« (vidi 2. Kraljevi 6:15–16).
Ne trebamo se bojati. Bog voli svoje svece. Nikad nas
neće napustiti.
Znam da je Bog, u odgovoru na molitvu, ispunio moje
zahtjeve da me oslobodi od zla. Svjedočim da uz pomoć
Boga Oca, Spasitelja svijeta i Duha Svetoga možemo biti
sigurni da će nam se dati i više nego dovoljno moći da se
odupremo bilo kakvim silama zla s kojima se suočimo.
Uvijek budimo naoružani pravednošću kako bismo bili
sigurni u konačnu pobjedu.

da je vođa govorila o jednom od svojih osobnih mjerila – uvijek zadržati ćudorednu čistoću. Njezine su mi se
riječi urezale u pamćenje i donijela sam odluku primijeniti ih kao jednu od svojih osobnih vrijednosti.
Jednog dana dok smo se autobusom vozili kući sa
sportskog događaja, netko je u autobusu započeo igru
istina ili izazov. Nekima je bilo dosadno pa su se pridružili. Kad je na mene došao red, postavili su mi izazov da učinim nešto za što sam znala da nije ispravno.
To je za mene mogla biti teška odluka, no sjetila sam
se riječi vođe Djevojaka, pa je odabir bio jednostavan.
Brzo sam odbila. Već sam bila odlučila što bih učinila
u takvoj situaciji.
Znam da kada idemo u crkvu i otvaramo se onome
što se ondje podučava, bit ćemo blagoslovljeni većom
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duhovnom snagom i zaštitom od iskušenja svijeta.

1. Thomas S. Monson, »Correlation Brings Blessings«, Relief Society
Magazine, travanj 1967., 247
2. »Poziv dan je svima«, Pjesmarica, br. 162
3. Vidi Naučavanja predsjednika Crkve: Joseph Smith (2007.), 214

Autorica živi u Uti, SAD.

DJECA
NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Odjenite svoju bojnu opremu

D

Predsjednik Eyring nas podsjeća da vodimo rat

anas u svijetu ima mnogo loših stvari. Evanđelje je

protiv zla. Mogli biste započeti pjevajući pjesmu

poput oklopa koji nas štiti. Pročitajte 10 stvari koje

»Poziv dan je svima« (Pjesmarica, br. 162) s onima koje

nas predsjednik Eyring upućuje da činimo kako bismo se

podučavate. Zatim ih možete zamoliti da iznesu kako

zaštitili. Zatim nacrtajte i obojite svoj oklop!

su kroz pravednost zaštićeni i smisliti načine na koje

1. Svetkovati šabat

mogu svoju obitelj zaštititi od Sotone, poput odabira

2. Cijeniti svećeništvo

primjerenog sadržaja, održavanja obiteljskog vijeća ili

3. Sklapati i obdržavati saveze

tjedne kućne obiteljske večeri. Možete im postaviti iza-

4. Raditi na obiteljskoj povijesti

zov da u molitvi promisle kako mogu izgraditi utvrdu

5. Odlaziti u hram

za svoju obitelj i potaknuti ih da isplaniraju kako će

6. Pokajati se

primijeniti svoje ideje.

7. Moliti se
8. Služiti drugima

MLADI

9. Iznositi svoje svjedočanstvo
10. Čitati Sveta pisma

Već sam odlučila
Madison Thompson

J

ednom sam primila dragocjenu lekciju na nastavi
Djevojaka u vezi sa ćudorednom čistoćom – temom
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koja je u mnogim mladima izazivala nelagodu. Ne
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PORUKA ZA KUĆNO POSJETITELJSTVO, OŽUJAK 2017.

Osposobljavajuća moć Isusa Krista
i njegovog Pomirenja

Vjera, obitelj, potpora

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima.
Kako će razumijevanje svrhe Potpornog društva pripremiti Božje kćeri za blagoslove
vječnog života?

S

ve mogu u Kristu koji mi daje
snagu« (Filipljanima 4:13).
»Premda svi imamo slabosti, možemo ih prevladati«, rekao je predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi
savjetnik u Prvom predsjedništvu.
»Doista, po milosti Božjoj, ako se
ponizimo i imadnemo vjeru, ono
slabo može postati jako.« 1
Naš Spasitelj u Nauku i savezima
kaže: »Jer ću ići pred licem vašim.
Bit ću vam zdesna i slijeva, a Duh
će moj biti u srcima vašim, a anđeli
moji oko vas, da vas ponesu«
(NiS 84:88).
»Nefi je primjer osobe koja je
znala, razumjela i oslanjala se na
Spasiteljevu osposobljujuću moć«,
rekao je starješina David A. Bednar
iz Zbora dvanestorice apostola.
»Nefijeva braća su ga svezala

»

konopcima i planirala njegovo
ubojstvo. Molim vas primijetite
Nefijevu molitvu: ‘O Gospode, u
skladu s vjerom mojom u te, hoćeš
li me izbaviti iz ruku braće moje;
da, podaj mi snage da mogu raskinuti ove uze kojima sam vezan’
(1. Nefi 7:17; kurziv nadodan)…
Nefi se nije molio za promjenu
svojih okolnosti. Umjesto toga,
molio se za snagu da sam promijeni svoje okolnosti. I vjerujem da se
molio upravo na ovaj način jer je
znao, razumio i osjetio osposobljavajuću moć Pomirenja.
Ne mislim da su uze kojima je
Nefi bio vezan magično spale s njegovih ruku i zapešća. Umjesto toga
mislim da je bio blagoslovljen ustrajnošću i osobnom snagom iznad
svoje prirodne sposobnosti, da tada

‘u snazi Gospodnjoj’ (Mosija 9:17)
razradi, uvrti i povuče užad, te na
kraju i doslovno prekine uze.« 2

Dodatna Sveta pisma
i informacije
Izaija 41:10; Eter 12:27;
reliefsociety.lds.org
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1. Dieter F. Uchtdorf, »The Gift of Grace«,
Liahona, svibanj 2015., 108
2. David A. Bednar, »Strength beyond Our
Own«, New Era, ožujak 2015., 4

Razmotrite sljedeće
Kako osposobljavajuća moć
Isusa Krista i njegova pomirbena
žrtva mogu pomoći ojačati
naše slabosti?
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