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Božji prerok na zemlji, predsednik Thomas S. 
Monson, je izjavil: »Danes smo se utaborili zoper 
največjo silo greha, sprijenosti in zla, kar se je je 

kdaj zbralo pred našimi očmi.« 1

Ali bi vas presenetilo, če bi izvedeli, da je predsed-
nik Monson te besede izgovoril pred petdesetimi leti? 
Če smo se takrat utaborili zoper silo hudobije brez 
primere, koliko bolj nas zlo ogroža danes? Gospod 
o našem razdobju ni kar tako razglasil, da se sovražnik 
zbira (gl. NaZ38:12).

Vojna, v kateri »smo vsi udeleženi« 2, se je začela, preden 
smo se rodili na zemlji. Začela se je celo pred stvarjenjem 
zemlje. Začela se je pred veliko tisočletji v predzemeljskem 
kraljestvu, kjer se je Satan uprl in si prizadeval uničiti člo-
vekovo svobodno voljo (gl. Moses 4:3).

Satan je to bitko izgubil in »je bil vržen na zemljo (Raz 
12:9), kjer danes nadaljuje svojo vojno. Tukaj na zemlji 
se vojskuje z Božjimi svetimi in jih zasipa (gl. NaZ 76:29) 
z lažmi, prevarami in skušnjavami.

Bojuje se zoper preroke in apostole. Bojuje se zoper 
zakon čistosti in svetost zakonske zveze. Bojuje se zoper 
družino in tempelj. Bojuje se zoper to, kar je dobro, sveto 
in posvečeno.

Kako se bojujemo s takšnim sovražnikom? Kako se 
borimo zoper zlo, glede katerega se zdi, da se svet vanj 
pogreza. Kaj je naš ščit? Kdo so naši zavezniki?

Jagnjetova moč
Prerok Joseph Smith je učil, da ima Satan le toliko 

moči nad nami, kolikor mu dopustimo.3

Ker je Nefi videl naše dni, je »videl moč Božjega Jag-
njeta, ki se je spustila na svete iz Jagnjetove cerkve in na 
Gospodovo ljudstvo zaveze, ki je bilo razkropljeno po 
vsem obličju Zemlje; in oborožili so se s pravičnostjo 
in z močjo Boga v veliki slavi « (1 Ne 14:14; poudarek 
dodan).

Kako se oborožimo s pravičnostjo in močjo? Nedeljo 
ohranjamo sveto in spoštujemo duhovništvo. Sklenemo 
svete zaveze in se jih držimo, raziskujemo svojo dru-
žinsko zgodovino in hodimo v tempelj. Neprestano si 
prizadevamo, da bi se pokesali, in prosimo Gospoda, 
naj »se [sklicuje] na Kristusovo odkupno daritev, da bomo 
prejeli odpuščanje grehov« (Moz 4:2). Molimo in služimo 
in pričujemo in udejanjamo vero v Jezusa Kristusa. 

S pravičnostjo in močjo se oborožimo tudi, če v mislih 
neprestano premišljujemo o besedah življenja (gl. NaZ 
84:85). Te besede premišljujemo tako, da se potopimo 
v svete spise in v besede izvoljenih Gospodovih služab-
nikov, ki bodo njegovo voljo, misli in glas (gl. NaZ 68:4) 
oznanjali na generalni konferenci naslednjega meseca.

V borbi zoper zlo moramo vedno pomniti, da imamo 
pomoč z obeh strani tančice. Med našimi zavezniki so 
Bog, Večni Oče, Gospod Jezus Kristus in Sveti Duh.
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Med našimi zavezniki so tudi nevidne nebeške vojske. 
»Ne boj se!« je Elizej rekel bojazljivemu mladeniču, ko sta 
se soočila z vojsko zla. »Kajti teh, ki so z nami, je več kakor 
tistih, ki so z njimi.« (gl. 2 Kr 6:15- 16)

Ni se nam potrebno bati. Bog ljubi svoje svete. Nikoli 
nas ne bo zapustil. 

Vem, da mi je Bog v odgovor na molitev izpolnil 
priprošnje, naj me reši zla. Pričujem, da s pomočjo Boga 
Očeta, Odrešenika sveta in Svetega Duha lahko prejmemo 
gotovost, da nam bo dano več kot dovolj moči, da se bomo 
zoperstavili vsakršnim zlim silam, s katerimi se soočamo. 

Da bi bili vselej oboroženi s pravičnostjo, zato da bomo 
lahko zaupali v zadnjo zmago! 

OPOMBE
1. Thomas S. Monson, Correlation Brings Blessings, Relief Society  

Magazine, apr. 1967, 247.
2. We Are All Enlisted, Hymns, št. 250.
3. Gl. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, 214.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Eyring nas opominja, da se vojskujemo 
zoper zlo. S tistimi, ki jih učite, bi lahko zapeli hvalnico 
We Are All Enlisted (Hymns, št. 250). Potem jih lahko 
prosite, naj spregovorijo o tem, kako so bili zaradi pra-
vičnosti obvarovani, in uporabite metodo možganske 
nevihte, da boste ugotovili, kako obvarovati njihove 
družine pred Satanom, kot je izbira zdravega medija, 
prirejanje družinskih svètov ali tedenski družinski veče-
ri. Lahko jim daste izziv, naj v duhu molitve premislijo, 
kako zgraditi družinske utrdbe, in jih spodbudite, da 
napravijo načrt, kako svoje zamisli udejanjiti. 

MLADINA
Že sem se odločila
Madison Thompson

Nekoč sem pri uri Mladenk prejela dragoceno 
lekcijo o spolni čistosti –  na temo, zaradi katere se 

veliko mladih začne nemirno presedati na stolih. Ne 

spomnim se vsega, kar sem se tisti dan naučila, spom-
nim pa se, da je voditeljica govorila o enem od svojih 
osebnih meril – da vedno ohranja spolno čistost. Njene 
besede sem si zapomnila in takrat sem sprejela za-
vestno odločitev, da jih bom privzela kot enega svojih 
osebnih meril. 

Ko sem se nekoč z avtobusom vračala z nekega 
športnega dogodka, je nekdo na avtobusu začel igro 
»Resnica – drzni si«. Ker sem se z nekaj drugimi otroki 
dolgočasila, smo se pridružili. Ko sem prišla na vrsto, so 
me izzvali, naj naredim nekaj, glede česar sem vedela, 
da ni prav. To odločitev bi morda težko sprejela, toda 
spomnila sem se besed svoje voditeljice iz Mladenk in 
odločitev je bila lahka. Hitro sem odklonila. Že sem se 
odločila, kaj bi naredila v takšnem položaju. 

Vem, da bomo blagoslovljeni z večjo duhovno 
močjo in zaščito pred skušnjavami sveta, če bomo, ko 
bomo hodili v cerkev, napravili prostor za stvari, ki nas 
jih tam učijo.
Avtorica živi v Utahu v ZDA.

OTROCI
Nadenite si oklep

V današnjem svetu je veliko slabega. Evangelij je ka-
kor ščit, ki nas varuje. Preberite deset stvari, ki nam 

jih predsednik Eyring narekuje delati, zato da se bomo 
obvarovali. Nato narišite svoj ščit in ga pobarvajte!

 1. Posvečujte nedeljo.
 2. Izkazujte spoštovanje duhovništvu.
 3. Sklenite in spoštujte zaveze.
 4. Raziskujte družinsko zgodovino.
 5. Pojdite v tempelj.
 6. Kesajte se.
 7. Molite.
 8. Služite drugim.
 9. Pričujte.
 10. Berite svete spise.
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»Vse zmorem v njem, ki mi daje 
moč.« (Flp 4:13) »Čeprav imamo 
vsi šibkosti, jih lahko premaga-
mo,« pravi predsednik Dieter F. 
Uchtdorf, drugi svetovalec v Prvem 
predsedstvu. »Resnično, šibkosti po 
Božji milostljivosti lahko postanejo 
moči, če postanemo ponižni in 
verujemo.« 1

Odrešenik v Nauku in zavezah 
pravi, da bo šel pred našim oblič-
jem, da bo na naši desnici in na naši 
levici, njegov Duh pa bo v naših 
srcih in njegovi angeli okrog nas, 
da nas bodo nosili (gl. NaZ 84:88).

»Nefi je vzor nekoga, ki je poznal, 
razumel in se zanašal na vsemo-
gočno Odrešenikovo moč,« pravi 
starešina David A. Bednar iz zbora 
dvanajstih apostolov. »Brata sta 
Nefija zvezala z vrvmi in načrtova-
la njegov konec. Prosim, pozorno 

Vsemogočna moč Jezusa Kristusa  
in njegova odkupna daritev

prisluhnite Nefijevi molitvi: »O, Gos-
pod, po moji veri, ki je vate, ali me 
boš rešil iz rok mojih bratov; da, in 
sicer mi daj moč, da bom lahko pre-
trgal te vezi, s katerimi sem zvezan.« 
(1 Nei 7:17; poudarek dodan).

»… Nefi ni molil, da bi se spre-
menile njegove okoliščine. Temveč 
je molil za moč, da bi okoliščine 
spremenil sam. In verjamem, da je 
takole molil prav zato, ker je poznal, 
razumel in imel izkušnje z vsemo-
gočno močjo odkupne daritve. 

Ne verjamem, da so spone, 
s katerimi je bil Nefi zvezan, kar 
čudežno popadale z njegovih rok 
in zapestij. Temveč raje predpos-
tavljam, da je bil blagoslovljen tako 
z vztrajnostjo kot z osebno močjo, 
ki je presegala njegovo naravno 
sposobnost, da je potem »v Gospo-
dovi moči« (Moz 9:17) delal in zvijal 

ter vlekel vrvi in je naposled in 
dobesedno vezi lahko pretrgal.« 2

Dodatni odlomki iz svetih  
spisov in podatki 
Iz 41:10; Etr 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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spomladanska generalna konferenca, 
april 2015, 92.

2. David A. Bednar, Strength beyond Our 
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Gradivo preučite v duhu molitve, da boste vedeli, o čem naj govorite. Kako bo 
razumevanje namena Društva za pomoč Božje hčere pripravilo na blagoslove  
večnega življenja? 

vera, družina, pomoč

Premislite naslednje
Kako nam vsemogočna moč 
Jezusa Kristusa in njegovo 
odkupno žrtvovanje pomaga, da 
naša šibkost postane naša moč?


