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Thomas S. Monson, Boží prorok na zemi, prehlásil: 
„Dnes sme rozložili tábor proti najväčšiemu zosku-
peniu hriechu, neresti a zla, aké sa kedy pred nami 

zhromaždilo.“ 1

Prekvapuje vás, keď zistíte, že prezident Monson 
vyslovil tieto slová pred 50 rokmi? Ak sme rozložili tábor 
proti nevídanému zoskupeniu zlovoľnosti vtedy, o koľko 
viac nás zlo ohrozuje dnes? Pán z dobrého dôvodu pre-
hlásil o našej dispenzácii: Hľa, nepriateľ je spojený (pozri 
NaZ 38:12).

Vojna, „do ktorej sme všetci narukovali“ 2 začala predtým 
ako sme sa narodili na zem. Začala dokonca predtým ako 
bola stvorená zem. Začala pred mnohými tisícročiami v 
predsmrteľnej ríši, keď sa Satan vzbúril a usiloval sa zničiť 
slobodu jednania človeka (pozri Mojžiš 4:3).

Satan túto bitku prehral a „zvrhnutý bol na zem“ 
(Zjavenie 12:9), kde dnes pokračuje vo svojej vojne. Tu 
na zemi vedie vojnu so svätými Božími a obkľučuje ich 
dookola (pozri NaZ 76:29) klamstvami, podvodom a 
pokušeniami.

Bojuje proti prorokom a apoštolom. Bojuje proti zákonu 
cudnosti a posvätnosti manželstva. Bojuje proti rodine a 
chrámu. Bojuje proti tomu, čo je dobré, sväté a posvätné.

Ako bojovať proti takémuto nepriateľovi? Ako bojovať 
proti zlu, ktoré, ako sa zdá, zaplavuje náš svet? Čo je naším 
brnením? Kto sú naši spojenci?

Baránok Boží
Prorok Joseph Smith učil, že Satan má nad nami moc 

len do takej miery, akú mu dovolíme.3

Nefi, vidiac našu dobu, „uzrel moc Baránka Božieho, 
ako zostúpila na svätých z cirkvi Baránkovej a na ľud 
zmluvy Pánovej, ktorý bol rozptýlený po celej tvári zeme; 
a boli ozbrojení spravodlivosťou a mocou Božou vo veľkej 
sláve“ (1. Nefi 14:14; zvýraznenie pridané).

Ako sa ozbrojíme spravodlivosťou a mocou? Svätíme 
deň sabatu a ctíme si kňazstvo. Uzatvárame a dodržiavame 
posvätné zmluvy, pracujeme na našej rodinnej histórii a 
navštevujeme chrám. Neustále sa usilujeme činiť pokánie 
a prosíme Pána, aby „k nám [obrátil] zmiernu krv Kristo-
vu, aby sme mohli obdržať odpustenie hriechov svojich“ 
(Mosiáš 4:2). Modlíme sa, slúžime, svedčíme a uplatňuje-
me vieru v Ježiša Krista.

Tiež sa ozbrojujeme spravodlivosťou a mocou, keď si v 
našej mysli neustále uchovávame slová života (pozri NaZ 
84:85). Uchovávame si tieto slová ako poklad tým, že sa 
ponoríme do svätých písiem a do slov Pánových vyvo-
lených služobníkov, ktorí budú zdieľať Jeho vôľu, myseľ 
a hlas (pozri NaZ 68:4) budúci mesiac počas generálnej 
konferencie.

V našej bitke proti zlu musíme vždy pamätať na to, že 
máme pomoc z oboch strán závoja. Medzi našich spojen-
cov patria Boh Večný Otec, Pán Ježiš Kristus a Duch Svätý.
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Medzi našich spojencov tiež patria neviditeľné armády 
nebies. „Neboj sa,“ povedal Elízeus ustráchanému mladé-
mu mužovi, keď čelili armáde zla, „lebo tých, čo sú s nami, 
je viac ako tých, čo sú s nimi“ (pozri 2. Kráľov 6:15–16).

Nemusíme sa báť. Boh miluje Svojich Svätých. Nikdy 
nás neopustí.

Viem, že Boh v odpovedi na modlitbu splnil moje pros-
by a vyslobodil ma od zla. Svedčím, že s pomocou Boha 
Otca, Spasiteľa sveta a Ducha Svätého môžeme byť uistení, 
že nám bude daná viac než dostatočná moc, aby sme 
vzdorovali silám zla, ktorým čelíme.

Kiež sme vždy ozbrojení spravodlivosťou, aby sme mali 
dôveru v konečné víťazstvo.

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

Magazine, apríl 1967, 247.
2. „We Are All Enlisted“, Hymns, č. 250.
3. Pozri Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 214.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Eyring nám pripomína, že vedieme vojnu 
proti zlu. Mohli by ste začať spevom piesne „We Are All 
Enlisted“ (Hymns, č. 250) Potom ich môžete vyzvať, aby 
sa podelili o to, ako boli vďaka spravodlivosti ochraňova-
ní a môžete navrhnúť spôsoby, ako ochrániť ich rodinu 
pred Satanom, ako napríklad vybrať si prospešné médiá, 
mať rodinné rady alebo mať každý týždeň rodinný domá-
ci večer. Môžete ich vyzvať, aby s modlitbou premýšľali 
nad tým, aby si vybudovali rodinné opevnenie a povzbu-
diť ich, aby si vytvorili plán ako uskutočniť svoje nápady.

MLÁDEŽ
Už som sa rozhodla
Madison Thompsonová

Raz som v triede Mladých žien dostala cennú lekciu 
o sexuálnej čistote—čo je téma, pri ktorej sa veľa 

mladých ľudí zamrví na stoličke. Nepamätám si všetko, 

čo som sa v ten deň naučila, ale pamätám si, že naša 
vedúca hovorila o jednej z jej osobných zásad—vždy 
zostať sexuálne čistou. Nad jej slovami som neustále 
premýšľala, a potom som sa vedome rozhodla, že túto 
zásadu prijmem ako jednu zo svojich osobných hodnôt.

Jedného dňa som cestovala domov autobusom zo 
športového podujatia, keď niekto začal hru „fľaša“. 
Zopár z nás, ktorí sme sa nudili, sme tiež začali hrať. 
Keď prišiel rad na mňa, bola som vyzvaná, aby som 
urobila niečo, o čom som vedela, že to nie je správne. 
Toto mohlo byť pre mňa ťažké rozhodnutie, ale prišli 
mi na myseľ slová vedúcej z Mladých žien a bolo ľahké 
sa rozhodnúť. Rýchlo som odmietla. Už som si v hlave 
predtým premyslela, čo by som urobila v danej situácii.

Viem, že keď chodíme na zhromaždenia a prijímame 
slová, ktoré sa tam učíme, budeme požehnaní väčšou 
duchovnou silou a ochranou pred pokušeniami sveta.
Autorka žije v Utahu v USA.

DETI
Oblečte si svoje brnenie

V dnešnom svete existuje veľa zlých vecí. Evanje-
lium je ako štít, ktorý nás chráni. Prečítajte si 10 

vecí, o ktorých nám prezident Eyring hovorí, aby sme 
ich robili, aby sme sa ochránili. Potom si nakreslite a 
vyfarbite svoj štít!

 1. Sväťte deň Sabatu
 2. Majte v úcte kňazstvo
 3. Uzatvárajte a dodržiavajte zmluvy
 4. Pracujte na rodinnej histórii
 5. Choďte do chrámu
 6. Čiňte pokánie
 7. Modlite sa
 8. Slúžte druhým
 9. Podeľte sa so svojím svedectvom.
 10. Čítajte písma
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„Všetko môžem v Kristovi, ktorý 
ma posilňuje“ (Filipským 4:13). 

„Napriek tomu, že všetci máme sla-
bosti, môžeme ich prekonať,“ hovorí 
prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý 
radca v Prvom predsedníctve. „Áno, 
pokiaľ sa pokoríme a máme vieru, 
práve milosťou Božou sa slabé veci 
môžu stať silnými.“ 1

Náš Spasiteľ v Náuke a zmluvách 
hovorí: Pôjdem pred tvárou vašou. 
Ja budem na pravici vašej a na ľavici 
vašej, a Duch môj bude v srdci 
vašom, a anjeli moji okolo vás, aby 
vás podopierali (pozri NaZ 84:88).

„Nefi je príkladom toho, kto 
poznal, chápal a spoliehal sa na 
uschopňujúcu moc Spasiteľa,“ hovo-
rí Starší David A. Bednar z Kvóra 
dvanástich apoštolov. „Nefiho bratia 
ho zviazali povrazmi a plánovali 
jeho zničenie. Povšimnite si prosím 

Uschopňujúca moc Ježiša Krista  
a Jeho uzmierenie

Nefiho modlitbu: ,Ó Pane, podľa 
mojej viery, ktorú v teba mám, kiež 
by si ma vyslobodil z rúk bratov 
mojich; áno, dokonca daj mi silu, 
aby som mohol pretrhnúť povrazy 
tieto, ktorými som spútaný‘ (1. Nefi 
7:17; zvýraznenie pridané).

. . . Nefi sa nemodlil o to, aby sa 
zmenili jeho okolnosti. Radšej sa 
modlil o silu, aby zmenil svoje pod-
mienky. A verím tomu, že sa modlil 
týmto spôsobom presne preto, lebo 
vedel, chápal a zažil uschopňujúcu 
moc uzmierenia.

Nemyslím si, že putá, ktorými 
bol Nefi zviazaný zrazu zázračne 
spadli z jeho rúk a zápästí. Skôr 
predpokladám, že bol požehna-
ný vytrvalosťou i osobnou silou 
presahujúcou jeho prirodzené 
schopnosti, že potom pracoval 
,v sile Pánovej‘(Mosiáš 9:17) a krútil 

a ťahal povrazy, až kým bol napo-
kon doslovne schopný pretrhnúť 
putá.“ 2

Dodatočné písma a informácie
Izaiáš 41:10; Eter 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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S modlitbou preštudujte tento materiál a vyhľadávajte inšpiráciu, aby ste vedeli, o čo 
sa máte podeliť. Ako porozumenie účelu Združenia pomoci pripraví dcéry Božie na 
požehnania večného života?

Viera, rodina, pomoc

Zvážte toto
Ako môže uschopňujúca moc 
Ježiša Krista a Jeho zmierna 
obeť pomôcť tomu, aby sa naše 
slabosti stali našimi silnými 
stránkami?


