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Boží prorok na zemi, president Thomas S. Monson, 
prohlásil: „V dnešní době jsme se utábořili před 
největším houfem hříchů, neřestí a zla, který se 

kdy před námi sešikoval.“ 1

Překvapilo by vás zjištění, že president Monson tato 
slova pronesl před 50 lety? Pokud jsme tábořili před 
nevídaným houfem zlovolnosti tehdy, oč více nás zlo 
ohrožuje dnes? Pán měl dobrý důvod o naší dispensaci 
prohlásit: „Vizte, nepřítel je spolčen.“ (NaS 38:12.)

Válka, do které jsme všichni zapojeni,2 začala 
ještě předtím, než jsme se narodili na zemi. Začala 
ještě předtím, než byla země stvořena. Začala před 
mnoha tisíciletími v předsmrtelné říši, kde se Satan 
vzbouřil a „snažil se zničiti svobodu jednání člověka“ 
(Mojžíš 4:3).

Satan tuto bitvu prohrál a „svržen jest na zem“ (Zjevení 
12:9), kde svou válku vede dál i dnes. Zde na zemi „vede 
válku se svatými Božími a obkličuje je kolem dokola“ (NaS 
76:29) lžemi, klamem a pokušeními.

Válčí proti prorokům a apoštolům. Válčí proti záko-
nu cudnosti a posvátnosti manželství. Válčí proti rodi-
ně a chrámu. Válčí proti všemu, co je dobré, svaté 
a posvátné.

Jak bojovat s takovýmto nepřítelem? Jak bojovat proti 
zlu, které podle všeho zaplavuje náš svět? Co je naší zbrojí? 
Kdo jsou naši spojenci?

Moc Beránka
Prorok Joseph Smith učil, že Satan má nad námi moc 

jen do té míry, do jaké mu to dovolíme.3

Nefi ve vidění naší doby „spatřil moc Beránka Boží-
ho, jak sestoupila na svaté z církve Beránkovy a na lid 
smlouvy Páně, který byl rozptýlen po celé tváři země; 
a byli ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží ve veliké slávě“. 
(1. Nefi 14:14; zvýraznění přidáno.)

Jak se ozbrojujeme spravedlivostí a mocí? Světíme den 
sabatu a ctíme kněžství. Uzavíráme a dodržujeme posvát-
né smlouvy, pracujeme na rodinné historii a chodíme do 
chrámu. Neustále se snažíme činit pokání a prosíme Pána, 
aby „k nám [obrátil] smírnou krev Kristovu, abychom moh-
li obdržeti odpuštění hříchů svých“. (Mosiáš 4:2.) Modlí-
me se, sloužíme, vydáváme svědectví a uplatňujeme víru 
v Ježíše Krista.

Spravedlivostí a mocí se ozbrojujeme i tehdy, když si 
„neustále … v mysli [ukládáme] jako poklad slova života“. 
(NaS 84:85.) Tato slova si ukládáme jako poklad tehdy, 
když se pohroužíme do svatých písem a do slov vyvole-
ných služebníků Páně, kteří se s námi podělí o Jeho vůli, 
mysl a slovo (viz NaS 68:4) na generální konferenci, která 
se bude konat příští měsíc.

Během svého boje proti zlu musíme stále pamatovat na 
to, že získáváme pomoc z obou stran závoje. Mezi naše spo-
jence patří Bůh, Věčný Otec, Pán Ježíš Kristus a Duch Svatý.
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Mezi naše spojence patří také neviditelná vojska nebes. 
„Neboj se,“ řekl Elizeus mladému muži, který byl naplněn 
obavami, když čelili armádě zla, „nebo mnohem více jich 
s námi jest, než s nimi.“ (Viz 2. Královská 6:15–16.)

Není třeba se bát. Bůh své Svaté miluje. Nikdy nás 
neopustí.

Vím, že Bůh v odpověď na mé modlitby naplnil a napl-
ňuje mé snažné prosby o to, aby mě osvobodil od zla. 
Svědčím o tom, že s pomocí Boha Otce, Spasitele světa 
a Ducha Svatého si můžeme být jisti tím, že obdržíme více 
než dostatečnou moc na to, abychom odolali jakýmkoli 
silám zla, jimž budeme čelit.

Kéž jsme vždy ozbrojeni spravedlivostí, abychom  
mohli mít důvěru v konečné vítězství.

POZNÁMKY
1. Thomas S. Monson, „Correlation Brings Blessings“, Relief Society  

Magazine, Apr. 1967, 247.
2. Viz „Všichni jsme zapojeni“, Náboženské písně, č. 156.
3. Viz Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 211.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Eyring nám připomíná, že vedeme válku 
proti zlu. S těmi, které učíte, byste si mohli na úvod zazpí-
vat píseň „Všichni jsme zapojeni“. (Náboženské písně, 
č. 156.) Pak byste je mohli vyzvat, aby se podělili o to, jak 
je spravedlivost ochraňuje, a aby se pokusili vymyslet co 
nejvíce způsobů, jak svou rodinu chránit před Satanem – 
například výběrem hodnotných multimédií, pořádáním 
rodinných rad nebo pořádáním každotýdenního rodinné-
ho domácího večera. Mohli byste je vyzvat, aby s modlit-
bou přemítali o tom, jak mohou pracovat na opevňování 
a ochraňování své rodiny, a povzbudit je k tomu, aby si 
připravili plán na to, jak své nápady zrealizují.

MLÁDEŽ
Už jsem se rozhodla
Madison Thompsonová

Jednou jsem ve třídě Mladých žen získala cenné pona-
učení ohledně sexuální čistoty – což je téma, kvůli 

kterému se mnohé z přítomných mladých žen rozpačitě 

vrtěly na židli. Nevybavuji si vše, čemu jsem se onoho 
dne naučila, ale pamatuji si, jak má vedoucí hovořila o 
tom, že si sexuální čistotu stanovila jako jedno ze svých 
osobních měřítek – vždy se uchovat čistou. Její slova 
se mi vryla do paměti a já jsem tehdy učinila vědomé 
rozhodnutí toto měřítko přijmout jako jednu ze svých 
osobních hodnot.

Jednoho dne jsem se autobusem vracela domů 
ze sportovního utkání, když najednou někdo začal 
se hrou „vadí – nevadí“. Někteří další mladí i já jsme 
se z nudy přidali. Když na mě přišla řada, vyzvali mě, 
abych udělala něco, o čem jsem věděla, že to není 
správné. Mohlo to být těžké rozhodnutí, ale na mysli 
mi vytanula slova mé vedoucí Mladých žen, díky čemuž 
bylo jednoduché se rozhodnout. Ihned jsem odmítla. 
Už dříve jsem se rozhodla, co v takovéto situaci 
udělám.

Vím, že když chodíme na shromáždění a uděláme 
si v nitru místo pro to, čemu se tam učíme, budeme 
požehnáni větší duchovní silou a ochranou před světský-
mi pokušeními.
Autorka žije v Utahu v USA.

DĚTI
Oblečte si zbroj

V dnešním světě je spousta špatného. Evangelium 
je jako štít, který nás chrání. Přečtěte si deset věcí, 

které máme podle presidenta Eyringa dělat, abychom se 
ochránili. Pak si nakreslete a vybarvěte svůj vlastní štít.

 1. Světit den sabatu
 2. Ctít kněžství
 3. Uzavřít a dodržovat smlouvy
 4. Pracovat na rodinné historii
 5. Chodit do chrámu
 6. Činit pokání
 7. Modlit se
 8. Sloužit druhým
 9. Vydávat svědectví
 10. Číst písma
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„Všecko mohu v Kristu, kterýž 
mne posiluje.“ (Filipenským 

4:13.) „Ačkoli všichni máme slabosti, 
můžeme je překonat,“ říká presi-
dent Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce 
v Prvním předsednictvu. „Ano, 
pokud se pokoříme a budeme mít 
víru, tak právě milostí Boží se slabé 
věci mohou stát silnými.“ 1

V Nauce a smlouvách Spasitel 
říká: „Půjdu před tváří vaší. Já budu 
na pravici vaší a na levici vaší 
a Duch můj bude v srdci vašem 
a andělé moji kolem vás, aby vás 
podpírali.“ (NaS 84:88.)

„Nefi je příkladem člověka, 
který znal a chápal tuto Spasitelo-
vu uschopňující moc a spoléhal se 
na ni,“ říká starší David A. Bednar 
z Kvora Dvanácti apoštolů. „Nefi-
ovi bratři svázali Nefiho provazy 
a zamýšleli ho zničit. Všimněte si 

Uschopňující moc Ježíše Krista  
a Jeho Usmíření

prosím Nefiovy modlitby: ‚Ó Pane, 
podle mé víry, kterou v tebe mám, 
kéž bys mne vysvobodil z rukou 
mých bratří; ano, dokonce mi dej 
sílu, abych mohl přetrhnouti tyto 
provazy, kterými jsem svázán.‘ 
(1. Nefi 7:17; zvýraznění přidáno.)

… Nefi se nemodlil o to, aby se 
okolnosti, v nichž se nacházel, změ-
nily. Místo toho se modlil o sílu, aby 
tyto okolnosti mohl změnit. A věřím, 
že se právě takto modlil proto, že 
znal a chápal uschopňující moc 
Usmíření a tuto moc již dříve zažil.

Nemyslím si, že provazy, který-
mi byl Nefi spoután, mu zkrátka 
zázračně spadly z rukou a zápěstí. 
Spíše se domnívám, že byl požeh-
nán vytrvalostí a osobní silou, 
která přesahovala jeho přirozené 
schopnosti, a že pak ‚v síle Páně‘ 
(Mosiáš 9:17) zápolil s provazy, 

kroutil s nimi a škubal s nimi, což 
ho nakonec a doslova uschopnilo 
tato pouta uvolnit.“ 2

Další verše z písem a doplňující 
informace
Izaiáš 41:10; Eter 12:27;  
reliefsociety. lds. org
POZNÁMKY
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2. David A. Bednar, „Strength beyond Our 
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S modlitbou si prostudujte tento materiál a usilujte o inspiraci, abyste poznaly, o co se 
máte podělit s těmi, které učíte. Jak porozumění účelu Pomocného sdružení připraví 
dcery Boží na požehnání věčného života?

Víra Rodina Služba

K zamyšlení
Jak nám může uschopňující 
moc Ježíše Krista a Jeho smírné 
oběti pomáhat v tom, aby se 
naše slabosti proměnily v silné 
stránky?


