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Profetul lui Dumnezeu pe pământ, preşedintele 
Thomas S. Monson, a declarat: „Astăzi, suntem în 
campanie împotriva celor mai puternice forme 

ale păcatului, viciului şi răului care s- au petrecut vreodată 
sub ochii noştri” 1.

Aţi fi surprinşi să aflaţi că preşedintele Monson a spus 
aceste cuvinte în urmă cu 50 de ani? Dacă atunci am fost 
în campanie împotriva unor forme ale ticăloşiei fără prece-
dent, cu cât mai mult ne ameninţă răul acum? Din motive 
întemeiate, Domnul a declarat în legătură cu dispensaţia 
noastră: „Iată, duşmanul este unit” (D&L 38:12).

Războiul în care „suntem înrolaţi” 2 a început înainte să 
ne naştem pe pământ. A început chiar înainte ca pământul 
să fie creat. A început în urmă cu multe milenii în existen-
ţa premuritoare, în care Satana s- a răzvrătit şi „a căutat să 
distrugă libertatea de a alege a omului” (Moise 4:3).

Satana a pierdut acea luptă şi „a fost aruncat pe pământ” 
(Apocalipsa 12:9), unde îşi continuă războiul şi astăzi. 
Aici, pe pământ, „el face război cu sfinţii lui Dumnezeu 
şi îi înconjoară de jur împrejur” (D&L 76:29) cu minciuni, 
înşelătorii şi ispite.

El luptă împotriva profeţilor şi apostolilor. El luptă 
împotriva legii castităţii şi caracterului sfânt al căsătoriei. 
El luptă împotriva familiei şi a templului. El luptă împotriva 
lucrurilor care sunt bune, sfinte şi sacre.

Cum putem să înfruntăm un asemenea duşman? Cum 
putem să luptăm împotriva răului care pare că înghite lumea 
noastră? Care este armura noastră? Cine ne sunt aliaţii?

Puterea Mielului
Profetul Joseph Smith ne- a învăţat că Satana are 

putere asupra noastră doar în măsura în care îi permi-
tem noi să aibă.3

Având o viziune despre zilele noastre, Nefi a „văzut 
puterea Mielului lui Dumnezeu cum se pogora asupra sfin-
ţilor Bisericii Mielului, precum şi asupra celor care făcuseră 
legământ cu Domnul, care erau împrăştiaţi pe toată faţa 
pământului; iar ei erau înarmaţi cu dreptate şi cu puterea lui 
Dumnezeu în mare slavă” (1 Nefi 14:14; subliniere adăugată).

Cum putem să ne înarmăm cu neprihănire şi 
putere? Ţinem ziua de sabat sfântă şi cinstim preoţia. 
Facem şi ţinem legăminte sacre, lucrăm la istoria fami-
liei noastre şi mergem la templu. Ne străduim în mod 
continuu să ne pocăim şi să ne rugăm Domnului să 
„[folosească] sângele ispăşitor al lui Hristos pentru ca 
noi să putem primi iertarea păcatelor noastre” (Mosia 
4:2). Ne rugăm, slujim, depunem mărturie şi exercităm 
credinţă în Isus Hristos.

De asemenea, ne înarmăm cu neprihănire şi putere pe 
măsură ce „[păstrăm] continuu în inima [noastră] ca pe 
o comoară, cuvintele vieţii” (D&L 84:85). Păstrăm acele 
cuvinte ca pe o comoară, studiind cu atenţie scripturile 
sfinte şi cuvintele slujitorilor aleşi ai Domnului, care vor 
împărtăşi voinţa Sa, gândul Său şi glasul Său (vezi D&L 
68:4) în cadrul conferinţei generale de luna viitoare.

În lupta noastră împotriva răului, trebuie să ne amintim 
întotdeauna că primim ajutor din ambele părţi ale vălului. 
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Dumnezeu, Tatăl Veşnic, Domnul Isus Hristos şi Duhul 
Sfânt sunt aliaţii noştri.

Armatele nevăzute ale cerului sunt şi ele aliatele noastre. 
„Nu te teme”, i- a spus Elisei unui tânăr băiat înfricoşat în 
timp ce înfruntau o armată a răului, „căci mai mulţi sunt 
cei cu noi decât cei cu ei” (vezi 2 Împăraţi 6:15- 16).

Nu trebuie să ne temem. Dumnezeu îi iubeşte pe sfinţii 
Săi. El nu ne va abandona niciodată.

Eu ştiu că Dumnezeu, ca drept răspuns la rugăciune, 
mi- a împlinit cererile de a fi izbăvit de cel rău. Depun măr-
turie că, având ajutorul lui Dumnezeu Tatăl, al Salvatorului 
lumii şi al Duhului Sfânt, putem fi asiguraţi că ne va fi dată 
mai multă putere decât avem nevoie pentru a ne împotrivi 
oricăror forţe ale răului cu care ne confruntăm.

Fie ca noi să fim întotdeauna înarmaţi cu neprihănire, 
astfel încât să putem avea încredere în victoria finală.

NOTE
1. Thomas S. Monson, „Correlation Brings Blessings”,  

Relief Society Magazine, apr. 1967, p. 247.
2. „Suntem înrolaţi”, Imnuri, nr. 160.
3. Vezi Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 225.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Preşedintele Eyring ne aminteşte că noi ducem o 
luptă împotriva răului. Puteţi începe prin a cânta imnul 
„Suntem înrolaţi” (Imnuri, nr. 160) cu cei pe care îi 
vizitaţi. Apoi, îi puteţi invita să împărtăşească modul 
în care au fost protejaţi datorită faptului că au fost 
neprihăniţi şi să se gândească la moduri de a- şi proteja 
familia împotriva lui Satana, cum ar fi faptul de a alege 
să urmărească conţinut media de calitate, ţinerea con-
siliilor de familie sau a serilor în familie săptămânale. Îi 
puteţi invita să cugete, rugându- se, la modul în care pot 
întări apărarea spirituală a familiei lor şi încurajaţi- i să 
creeze un plan pentru a- şi pune în practică ideile.

TINERI
Deja luasem hotărârea
Madison Thompson

Odată, în cadrul unei clase a Tinerelor Fete, am 
primit o lecţie preţioasă despre puritatea sexuală – 

un subiect care le- a făcut pe multe dintre tinerele fete 

din clasă să se simtă incomod. Nu- mi amintesc tot ce am 
învăţat în acea zi, dar îmi amintesc că acea conducătoa-
re vorbea despre unul dintre standardele ei personale 
– acela de a rămâne întotdeauna pură din punct de 
vedere sexual. M- am tot gândit la cuvintele ei iar, apoi, 
am luat hotărârea, înţelegând implicaţiile, să adopt acel 
standard ca unul personal.

Într- o zi, în timp ce mergeam acasă cu autobuzul 
întorcându- mă de la un eveniment sportiv, cineva din 
autobuz a început un joc numit adevăr sau provo-
care. Plictisiţi, unii dintre ceilalţi copii şi cu mine am 
intrat în joc. Când mi- a venit rândul, am fost pro-
vocată să fac ceva despre care ştiam că nu era bine. 
Aceasta putea să fie o hotărâre grea pentru mine, 
dar mi- am amintit de cuvintele conducătoarei mele 
de la Tinerele Fete şi alegerea a fost uşoară. Am refu-
zat rapid. Deja luasem hotărârea cu privire la ce aş 
face în acea situaţie.

Ştiu că, atunci când mergem la Biserică şi ne străduim 
să învăţăm lucrurile care ne sunt predate acolo, noi sun-
tem binecuvântaţi cu o tărie spirituală mai mare şi cu 
protecţie împotriva ispitelor lumii.
Autoarea articolului locuieşte în Utah, S.U.A.

COPII
Îmbrăcaţi- vă armura!

Există multe lucruri rele în lumea de astăzi. Evan-
ghelia este asemenea unui scut care ne protejează. 

Citeşte cele 10 lucruri pe care preşedintele Eyring ne 
spune să le facem pentru a ne proteja. Apoi, desenează 
şi colorează propriul scut!

 1. Ţine ziua de sabat sfântă
 2. Cinsteşte preoţia
 3. Fă legăminte şi respectă- le
 4. Lucrează la istoria familiei
 5. Mergi la templu
 6. Pocăieşte- te
 7. Roagă- te
 8. Slujeşte altora
 9. Depune- ţi mărturia
 10. Citeşte scripturile
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„Pot totul în Hristos, care mă 
întăreşte” (Filipeni 4:13). „Deşi 

cu toţii avem slăbiciuni, putem să le 
învingem”, a spus preşedintele Die-
ter F. Uchtdorf, al doilea consilier în 
Prima Preşedinţie. „Într- adevăr, dacă 
ne umilim şi avem credinţă, prin 
harul lui Dumnezeu, lucrurile slabe 
pot deveni puternice.” 1

Salvatorul nostru a spus în Doc-
trină şi legăminte: „Eu voi merge în 
faţa voastră. Voi fi la dreapta voastră 
şi la stânga voastră şi Spiritul Meu 
va fi în inima voastră şi îngerii mei 
în jurul vostru pentru a vă susţine” 
(D&L 84:88).

„Nefi este un exemplu de persoa-
nă care a ştiut, a înţeles şi s- a bazat 
pe puterea care întăreşte a Salva-
torului”, a spus vârstnicul David 
A. Bednar, din Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli. „Fraţii lui Nefi 

Puterea care ne întăreşte, datorată 
lui Isus Hristos şi ispăşirii Sale

l- au legat cu frânghii şi au plănuit 
să- l omoare. Fiţi atenţi la rugăciunea 
lui Nefi: «O, Doamne, pe măsura 
credinţei mele în Tine, vrei Tu să 
mă eliberezi din mâinile fraţilor mei; 
da, dă- mi chiar putere să rup aceste 
legături cu care sunt legat» (1 Nefi 
7:17; subliniere adăugată)…

Nefi nu s- a rugat pentru ca să i 
se schimbe situaţia. În schimb, el s- a 
rugat să primească putere pentru 
a- şi schimba situaţia. Şi cred că el 
s- a rugat astfel tocmai pentru că el 
cunoştea, înţelegea şi avusese parte 
de puterea sporită datorată ispăşirii.

Nu cred că legăturile cu care Nefi 
era legat au căzut în mod magic 
din jurul mâinilor şi încheieturi-
lor sale. Mai degrabă, cred că el 
a fost binecuvântat cu stăruinţă şi 
tărie personală peste capacitatea 
lui normală, pentru ca, apoi, «cu 

puterea Domnului» (Mosia 9:17), 
să răsucească şi să tragă frânghiile 
şi, în final, să- şi poată rupe, pur şi 
simplu, legăturile.” 2

Scripturi şi informaţii 
suplimentare
Isaia 41:10; Eter 12:27;  
reliefsociety. lds. org
NOTE
1. Dieter F. Uchtdorf, „Darul harului”,  

Liahona, mai 2015, p. 108.
2. David A. Bednar, „Strength beyond Our 

Own”, New Era, mart. 2015, p. 4.
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Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi inspiraţie ca să ştiţi ce să împărtăşiţi. 
În ce fel înţelegerea scopului Societăţii de Alinare le va pregăti pe fiicele lui Dumnezeu 
pentru binecuvântările vieţii eterne?

Credinţă, familie, alinare

Aveţi în vedere următoarea 
întrebare:
Cum poate puterea care 
întăreşte, datorată lui Isus Hristos 
şi sacrificiului Său ispăşitor, să 
facă în aşa fel încât lucrurile slabe 
să devină puternice pentru noi?


