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Б

Наоружани
праведношћу
Моћ Јагњетова

ожји пророк на земљи, председник Томас С.
Монсон, изјавио је: „Данас смо се утаборили
против мноштва греха, порока и зала икада
сабраних пред нашим очима.” 1
Да ли сте изненађени чињеницом да је ове речи
председник Монсон изговорио пре 50 година? Ако смо
тада били утаборени против невиђене количине безбожности, колико нaм више зла прети данас? С добрим
разлогом, Господ је прогласио у нашем раздобљу: „Гле,
непријатељ се удружује” (УИЗ 38:12).
Рат у који „смо сви укључени” 2 започео је пре нашег
рођења на земљи. Започео је чак пре него што је земља
створена. Започео је пре много хиљада година у предсмртничком постојању, где се Сотона побунио и настојао
да уништи човекову слободу избора (видети Moјсије 4:3).
Сотона је изгубио битку и „збачен је на земљу”
(Откривење 12:9) где и данас води свој рат. Овде на
земљи води рат са свецима Божјим и опкољава их са
свих страна (видети УИЗ 76:29) лажима, обманама,
и искушењима.
Ратује против пророка и апостола. Ратује против
закона чедности и светости брака. Ратује против породице и храма. Ратује против онога што је добро, свето
и посвећено.
Како да се боримо против таквог непријатеља? Како
да се боримо против зла које чини се надвладава наш
свет? Које је наше оружје? Ко су наши савезници?

Пророк Џозеф Смит је учио да Сотона има власт
над нама само у оној мери у којој му дозволимо.3
Видевши наше време, Нефи запази „моћ Јагњета
Божјег, како силази на свеце Јагњетове и на заветни народ Господњи, који беше расејан по свом лицу
земаљском. И беху они наоружани праведношћу и моћу
Божјом у слави великој” (1. Нефи 14:14; курзив додат).
Како да се наоружамо праведношћу и моћу? Светкујемо дан Шабата и поштујемо свештенство. Склапамо
и држимо свете завете, радимо на породичној историји и идемо у храм. Стално се трудимо да се кајемо
и молимо се Господу да „примени помирбену крв
Христову како бисмо примили опроштај греха својих”
(Moсија 4:2). Молимо се и служимо Исусу Христу, сведочимо о Њему и примењујемо веру у Њега.
Такође се наоружавамо праведношћу и моћу док без
престанка сабирамо у своме уму речи живота (видети
УИЗ 84:85). Те речи сабирамо удубљивањем у Света
писма и речи изабраних слугу Божјих, који ће своју
вољу, мисли и глас поделити (видети УИЗ 68:4) на генералној конференцији следећег месеца.
У нашој борби против зла, увек морамо имати на
уму да имамо помоћ са обе стране вела. Наши савезници су Бог, вечни Отац, Господ Исус Христ и Свети Дух.
Наши савезници су и невидљиве војске небеске. „Не
бој се,” рекао је Јелисије уплашеном младићу када су се
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суочили са војском зла, „јер је више наших него њихових.” (видети 2. књ о царевима 6:15-16).
Не треба да се плашимо. Бог воли своје свеце.
Никада нас неће напустити.
Знам да је Бог, у одговору на молитву, испунио моје
молбе да ме избави од зла. Сведочим да уз помоћ Бога
Оца, Спаситеља света, и Светог Духа, можемо бити
сигурни да ћемо имати више него довољно снаге да
се одупремо свим силама зла са којима се суочавамо.
Надам се да ћемо увек бити наоружани праведношћу, тако да можемо бити сигурни у коначну победу.

је моја учитељица говорила о једном од њених
личних стандарда – да увек остане сексуално
чиста. Упамтила сам њене речи, и онда донела
свесну одлуку да га прихватим као једну од својих
личних вредности.
Једног дана, док сам се враћала кући аутобусом са једног спортског догађаја, неко у аутобусу започео је игру фоте. Неколико њих и ја из
досаде смо се прикључили игри. Када је дошао
ред на мене, требало је да урадим нешто што сам
знала да није исправно. То је могла бити тешка
одлука за мене, али сетила сам се речи моје
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вође Младих жена и избор је био лак. Брзо сам

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

да научимо оно чему нас поучавају, бити благо-

одбила. Већ сам донела одлуку шта ћу урадити у
тој ситуацији.
Знам да ћемо, када идемо у цркву и настојимо
словени већом духовном снагом и заштитом од

Председник Ајринг нас подсећа да водимо рат

световних искушења.

против зла. Са онима које поучавате можете почети

Ауторка живи у Јути, у САД-у.

тако што ћете отпевати химну „We Are All Enlisted”
(Hymns, бр. 250). Онда их можете позвати да испричају како су били заштићени због праведности и да

ДЕЦА

размисле о начинима на које могу заштитити своју

Опашите се оружјем

породицу од Сотоне, као што су избор прикладних

стаћи да уз молитву размисле о томе како да увећају

Д

снагу своје породице и охрабрити их да направе план

препоручује како бисмо се заштитили. Затим нацр-

медија, одржавање породичних савета, или недељно

анашњи свет обилује лошим стварима.

одржавање породичне кућне вечери. Можете их под-

Јеванђеље је попут штита који нас штити.

Прочитајте 10 ставки које нам председник Ајринг

за спровођење својих идеја.

тајте и обојите свој штит!
1. Светкујте Шабат

МЛАДИ

2. Поштујте свештенство
3. Склопите и држите завете

Већ сам одлучила

4. Радите на породичној историји

Медисон Томсон

5. Идите у храм

Ј

едном сам примила драгоцену лекцију на

6. Покајте се

часу Младих жена о сексуалној чистоћи –тему

7. Молите се

која је учинила да се многе младе жене осећају

8. Служите другима

непријатно на својим столицама. Не сећам се

9. Делите своје сведочанство

свега што сам научила тога дана, али се сећам да

10. Читајте Света писма
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Оспособљавајућа моћ Исуса
Христа и Његовог помирења

Вера, продица, помоћ

Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте знале
шта треба да поделите. Како ће разумевање сврхе Потпорног друштва
припремити ћерке Божје за благослове вечног живота?

С

ве могу у Исусу Христу коjи
ми моћ даjе” (Филибљанима
4:13). „Иако сви имамо слабости,
можемо их превазићи,” рекао је
председник Дитер Ф. Ухдорф,
други саветник у Првом пред
седништву. „Шта више, уколико
се понизимо и имамо веру, захваљујући Божјој благодати слабости
се могу претворити у снагу.” 1
У Учењу и заветима наш
Спаситељ каже: „Ићи ћу пред
лицем вашим. Бићу вам здесна и
слева, а Дух ће моj бити у срцима
вашим, и анђели моjи око вас да
вас понесу” (УИЗ 84:88).
„Нефи је пример некога ко је
знао, разумео и ослањао се на
оспособљавајућу моћ Спаситеља,”
рекао је старешина Дејвид А.
Беднар из Већа дванаесторице
апостола. „Нефија су браћа везала
конопцима и планирала да га убију. Обратите пажњу на Нефијеву

„

молитву: ‘О Господе, по вери
мојој у Тебе, избави ме из руку
браће моје. Да, и дај ми снагу да
могу да раскинем везе ове којима
сам везан’ (1. Нефи 7:17; курзив
додат).
. . . Нефи се није молио за промену својих околности. Уместо
тога, молио се за снагу да своје
околности промени. Верујем да
се тако молио управо зато што је
знао, разумео и доживео оспособљавајућу моћ помирења.
Сматрам да конопци којима је
Нефи био везан нису једноставно
магично спали са његових руку
и зглобова. Уместо тога, претпостављам да је био благословен
упорношћу и личном снаге изван
сопствене природне способности, да је тада ‘у снази Господњој’
(Moсија 9:17) деловао и трудио се
да олабави конопце, и на крају је
буквално успео да их покида.” 2

Додатни стихови и
информације

Исаија 41:10; Eтер 12:27;
reliefsociety.lds.org
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Размислите о следећем:
Како оспособљавајућа моћ
Исуса Христа и Његова
помирбена жртва могу
помоћи да наше слабости
постану наша снага?
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