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Isten prófétája a földön, Thomas S. Monson elnök kije-
lentette: „Napjainkban a bűn, az erkölcstelenség és [a] 
gonoszság valaha is látott legnagyobb serege ellen kell 

tábort ütnünk.” 1

Meglepne, ha megtudnád, hogy Monson elnök ötven 
évvel ezelőtt mondta ezeket a szavakat? Ha már akko-
riban is példa nélküli gonoszság ellen kellett felsora-
koznunk, akkor manapság mennyivel inkább fenyeget 
minket a gonosz? Az Úr okkal jelentette ki erről az 
adományozási korszakról, hogy „íme, az ellenség össze-
fogott” (T&Sz 38:12).

A harc, melyben küzdenünk kell 2, már azelőtt elkez-
dődött, mielőtt a földre születtünk volna. Sőt, már a föld 
teremtése előtt elkezdődött. Sok ezer évvel ezelőtt, a 
halandóság előtti birodalomban kezdődött, ahol Sátán 
fellázadt és „az ember önrendelkezésének elpusztítására 
törekedett” (Mózes 4:3).

Sátán elveszítette a csatát, és „vetteték a földre”  
( Jelenések 12:9), ahol ma is folytatja háborúját. 
„[H]á bo rúzik Isten szentjeivel, és körös- körül körbeveszi 
őket” (T&Sz 76:29) itt a földön hazugságokkal, megté-
vesztéssel és kísértésekkel.

Háborút vív a próféták és apostolok ellen. Háborút 
vív a nemi erkölcsösség törvénye és a házasság szentsége 
ellen. Háborút vív a család és a templom ellen. Háborút 
vív mindaz ellen, ami jó és szent.

Hogyan küzdhetünk le egy ilyen ellenséget? Hogyan 
harcolhatunk a gonosz ellen, mely úgy tűnik, bekebe-
lezi a világunkat? Mivel vértezzük fel magunkat? Kik 
a szövetségeseink?

A Bárány hatalma
Joseph Smith próféta azt tanította, hogy Sátán-

nak csak annyi hatalma van felettünk, amennyit mi 
engedünk neki.3

Amikor napjainkat a szeme elé tárták, Nefi „látta… 
Isten Bárányának hatalmát, hogy leereszkedett a Bárány 
egyházának szentjeire és az Úr szövetséges népére, akik 
az egész föld színén szét voltak szóródva; és igazlelkűség-
gel és Isten hatalmával voltak felfegyverezve, nagy dicsőség-
ben” (1 Nefi 14:14; kiemelés hozzáadva).

Hogyan fegyverkezünk fel igazlelkűséggel és hatalom-
mal? Úgy, hogy megszenteljük a sabbat napját, és tisztel-
jük a papságot. Szent szövetségeket kötünk és megtartjuk 
azokat, dolgozunk a családtörténetünkön és eljárunk a 
templomba. Folyamatosan bűnbánatra törekszünk, és 
arra kérjük az Urat, hogy „Krisztus engesztelő vérével 
[élhessünk], hogy bocsánatot nyerhessünk a bűneink-
re” (Móziás 4:2). Imádkozunk, szolgálunk, tanúságot 
teszünk, és hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban.

Igazlelkűséggel és hatalommal vértezzük fel magunkat, 
miközben állandóan felhalmozzuk elménkben az élet 
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szavait (lásd T&Sz 84:85). Azáltal halmozzuk fel ama szava-
kat, hogy elmerülünk a szentírásokban és az Úr választott 
szolgáinak szavaiban, akik a jövő hónapban az általános 
konferencián megosztják majd az Ő gondolatait, szavait 
és hangját (lásd T&Sz 68:4).

A gonosz elleni küzdelmünkben mindig emlékeznünk 
kell arra, hogy a fátyol mindkét oldaláról kapunk segítsé-
get. Szövetségeseink közé tartozik Isten, az Örökkévaló 
Atya, az Úr Jézus Krisztus és a Szentlélek.

A mennyek láthatatlan seregei is a szövetségeseink. 
„Ne félj – mondta Elizeus egy ijedt fiatalembernek, amikor 
a gonosz seregeivel néztek szembe. – Mert többen vannak, 
a kik velünk vannak, mint a kik ő velök” (lásd 2 Királyok 
6:15–16).

Nem kell félnünk. Isten szereti a szentjeit. Soha nem 
hagy el minket.

Tudom, hogy Isten az imára adott válaszként eleget 
tett azon kéréseimnek, hogy szabadítson meg a gonosz-
tól. Bizonyságomat teszem arról, hogy az Atyaisten, 
valamint a világ Szabadítója és a Szentlélek segítségével 
biztosak lehetünk abban, hogy több mint elegendő  
hatalmat kapunk majd ahhoz, hogy ellenálljunk bármi-
lyen gonosz erőnek, mellyel szembenézünk.

Legyünk mindig felvértezve igazlelkűséggel, hogy  
bízhassunk a végső győzelemben.
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Eyring elnök emlékeztet bennünket, hogy háborút 
vívunk a gonosz ellen. A tanítás kezdetén elénekel-
hetitek közösen a Küzdjünk tovább! című himnuszt 
(Himnuszok, 162. sz.). Ezután felkérhetitek a látoga-
tottaitokat, hogy mondják el, miként védte már meg 
őket az igazlelkűség, és gyűjtsetek ötleteket arra, 
hogyan védhetik meg családjukat Sátán ellen – pél-
dául hogy csak magas színvonalú, minőségi médiát 
választanak, rendszeres családi tanácsot vagy heten-
kénti családi estet tartanak. Arra is felkérhetitek őket, 
hogy imádságosan gondolkodjanak el azon, miként 

erősíthetik meg fokozatosan a családjukat, és buz-
díthatjátok őket, hogy készítsenek tervet ötleteik 
megvalósításához.

FIATALOKNAK
Előre eldöntöttem
Írta: Madison Thompson

Egyszer értékes leckét tanultam egy Fiatal Nők 
osztályban arról a témáról, amely miatt sok fiatal 

feszengett már a székében: a nemi tisztaságról. Nem 
emlékszem mindenre, amit aznap tanultunk, de arra 
igen, hogy a vezetőm az egyik személyes normájáról 
beszélt: arról, hogy nemileg mindig tiszta maradjon. 
A szavai az elmémbe vésődtek, és aztán tudatosan 
elhatároztam, hogy én is a személyes értékeim közé 
fogadom azt.

Egy nap egy sporteseményről hazafelé utaztam a 
buszon, mikor valaki belekezdett a „mondod vagy 
teszed?” játékba. Unalmunkban néhány másik fiatal 
és én is beszálltunk. Amikor rám került a sor, valami 
olyan dolgot kellett volna megtennem, amiről tud-
tam, hogy nem helyes. Ez akár egy nehéz döntés is 
lehetett volna számomra, ám eszembe jutottak a  
Fiatal Nők vezetőm szavai, és így a választás könnyű 
volt. Gyorsan visszautasítottam. Már előre eldön-
töttem magamban, hogy mit tennék egy ilyen 
helyzetben.

Tudom, hogy amikor járunk az egyházba, és helyet 
adunk azon dolgoknak, melyeket ott tanítanak 
nekünk, akkor még nagyobb lelki erővel és a világ  
kísértései elleni védelemmel áldatunk meg.
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Utahban él.

GYERMEKEKNEK
Vegyétek fel a fegyverzeteteket!

Napjainkban nagyon sok rossz dolog van a világon, 
az evangélium viszont pajzsként védelmez bennün-

ket. Olvasd el azt a tíz dolgot, melyre Eyring elnök buz-
dít minket, hogy megvédjük magunkat. Azután rajzold 
meg és színezd ki a saját pajzsodat!
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 1. Szenteld meg a sabbatot!
 2. Tiszteld a papságot!
 3. Köss szövetségeket és tartsd meg azokat!
 4. Végezz családtörténeti munkát!
 5. Járj el a templomba!

 6. Tarts bűnbánatot!
 7. Imádkozz!
 8. Szolgálj másokat!
 9. Oszd meg a bizonyságodat!
 10. Olvasd a szentírásokat!
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„Mindenre van erőm a  
Krisztusban, a ki engem 

megerősít” (Filippibeliek 4:13). „Bár 
mindannyiunknak vannak gyenge-
ségei, ezeket legyőzhetjük – mondta 
Dieter F. Uchtdorf elnök, második 
tanácsos az Első Elnökségben. – 
Bizony Isten kegyelme révén van 
az, hogy ha megalázkodunk és van 
hitünk, akkor a gyenge dolgok erős-
sé tétethetnek.” 1

A Tan és a szövetségekben így 
szólt Szabadítónk: „…az arcotok 
előtt járok majd. Ott leszek a jobb 
és a bal kezeteken, és Lelkem a 
szívetekben lesz, angyalaim pedig 
körülöttetek, hogy hordozzanak” 
(T&Sz 84:88).

„Nefi jó példa egy olyan sze-
mélyre, aki ismerte és értette a 
Szabadító képessé tévő hatalmát, 
és rábízta magát – mondja David A. 
Bednar elder, a Tizenkét Apos-
tol Kvórumának tagja. – …Nefi 

Jézus Krisztusnak és az Ő 
engesztelésének képessé tévő ereje

fivérei megkötözték őt kötelekkel, 
és kitervelték, hogyan veszejtsék 
el. Figyeljétek meg Nefi imáját: »Ó 
Uram, hitem szerint, mely benned 
van, szabadíts ki fivéreim kezei 
közül; igen, méghozzá adj erőt, 
hogy széttéphessem ezeket a kötele-
ket, amelyekkel megkötöztek!« (1 
Nefi 7:17; kiemelés hozzáadva).

…Nefi nem azért imádkozott, 
hogy a körülményei megváltozza-
nak. Azért imádkozott, hogy legyen 
ereje megváltoztatni a helyzetet. És 
azt hiszem, pontosan azért imádko-
zott ily módon, mert ismerte, értette 
és megtapasztalta az engesztelés 
képessé tévő hatalmát.

Nem hiszem, hogy a kötelek, 
melyekkel Nefit megkötözték, cso-
dával határos módon lehullottak a 
kezéről és csuklójáról. Inkább úgy 
sejtem, megáldatott mind kitartással, 
mind pedig a természetes képes-
ségein túli saját erővel, és azután 

»az Úr erejével« (Móziás 9:17) 
addig fáradozott, csavargatva és 
ráncigálva a köteleket, míg végül 
szó szerint képes volt leszaggatni 
azokat magáról.” 2

További szentírások és 
részletek
Ésaiás 41:10; Ether 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy sugalmazás által 
megtudd, mit kell megosztanod! Hogyan segít Isten leányainak felkészülni az örök élet 
áldásaira az, ha megértik a Segítőegylet célját?

Hit Család Segítségnyújtás

Gondold át!
Hogyan segíthet a 
gyengeségeinket erőssé 
tenni Jézus Krisztusnak és az 
Ő engesztelő áldozatának 
képessé tévő hatalma?


