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Prorok Boga na ziemi, Prezydent Thomas S. Monson,  
powiedział: „Obecnie zbieramy się przeciwko 
największej armii grzechu, niegodziwości i zła, 

jaką kiedykolwiek widzieliśmy” 1.
Czy zdziwiło by was, gdybym powiedział, że te słowa 

padły z ust Prezydenta Monsona 50 lat temu? Jeżeli 
wtedy byliśmy zgrupowani przeciwko niespotykanej nie-
godziwości, o ile bardziej zło zagraża nam dzisiaj? Z ważnej 
przyczyny Pan powiedział o naszej dyspensacji następujące 
słowa: „I oto nieprzyjaciel się połączył” (NiP 38:12).

Ta wojna, do której mamy „[ustawić] się w szyk” 2, zaczęła 
się, zanim przyszliśmy na ziemię. Zaczęła się nawet, zanim 
ziemia została stworzona. Zaczęła się wiele tysięcy lat temu, 
przed rozpoczęciem życia doczesnego, gdy Szatan zbunto-
wał się i „chciał zniszczyć wolę człowieka” (Mojżesz 4:3).

Szatan przegrał tamtą rozgrywkę i „zrzucony został 
na ziemię” (Objawienie Jana 12:9), gdzie nadal prowa-
dzi swą wojnę. Tu na ziemi „czyni on wojnę ze świętymi 
Boga, i okrąża ich wokół” (NiP 76:29) kłamstwami, poku-
sami i oszustwem.

Walczy przeciw prorokom i apostołom. Walczy prze-
ciw prawu czystości moralnej i świętości małżeństwa.  
Walczy przeciw rodzinie i świątyni. Walczy przeciw 
temu, co dobre, święte, uświęcone.

W jaki sposób przeciwstawiamy się takiemu wrogowi? 
Jak walczymy ze złem, które wydaje się zalewać świat? 
Z czego jest zrobiona nasza zbroja? Kto jest naszym 
sprzymierzeńcem?

Moc Baranka
Prorok Józef Smith nauczał, że Szatan ma moc nad nami 

tylko na tyle, na ile my mu na to pozwolimy 3.
Oglądając nasze czasy, Nefi „[widział], że moc Baranka 

Bożego zstąpiła na świętych Jego kościoła, na lud przy-
mierza z Panem, którzy byli rozproszeni po całym świecie, 
że byli uzbrojeni w prawość i moc Boga w wielkiej chwale” 
(1 Nefi 14:14; kursywa dodana).

W jaki sposób uzbrajamy się w prawość i moc? Święcimy 
dzień sabatu i szanujemy kapłaństwo. Zawieramy święte 
przymierza i ich dochowujemy, poznajemy historię rodziny 
i uczęszczamy do świątyni. Cały czas staramy się pokuto-
wać i błagać Pana, „abyśmy mogli otrzymać przebaczenie 
naszych grzechów […] przez zadośćuczynienie krwią 
Chrystusa” (Mosjasz 4:2). Modlimy się, służymy, składamy 
świadectwo i wierzymy w Jezusa Chrystusa.

Uzbrajamy się w prawość i moc, „[zachowując] w 
swoich umysłach stale słowa żywota” (NiP 84:85). Cenimy 
sobie wysoko te słowa, studiując pisma święte oraz wypo-
wiedzi wybranych sług Pana, którzy w czasie konferencji 
generalnej w przyszłym miesiącu przekażą nam Jego wolę, 
zamysł i głos (zob. NiP 68:4).

W trakcie walki ze złem musimy zawsze pamiętać o 
tym, że otrzymamy pomoc z obu stron zasłony. Naszymi 
sprzymierzeńcami są Bóg Wieczny Ojciec, Pan Jezus  
Chrystus i Duch Święty.

Sprzymierzeńcami są także niewidzialne zastępy 
niebieskie. „Nie bój się”, powiedział Elizeusz do 
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przestraszonego młodzieńca, gdy zobaczyli armię złego, 
„bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są 
z nimi” (zob. II Ks. Królewska 6:16).

Nie musimy się bać. Bóg kocha Swoich świętych. 
On nigdy nas nie opuści.

Wiem, że Bóg, odpowiadając na moje modlitwy,  
spełnia moje prośby o wyzwolenie od złego. Świadczę, 
że z pomocą Boga Ojca, Zbawiciela świata i Ducha  
Świętego możemy być pewni, że otrzymamy więcej 
mocy, niż nam potrzeba, by oprzeć się siłom zła, które 
napotkamy.

Mam nadzieję, że zawsze będziemy uzbrojeni w pra-
wość i będziemy mieć pewność ostatecznego zwycięstwa.

PRZYPISY
1. Thomas S. Monson, „Correlation Brings Blessings”, Relief Society  

Magazine, kwiecień 1967, str. 247.
2. „Równy nasz krok”, Hymny, nr 156.
3. Zob. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 

str. 214.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Prezydent Eyring przypomina nam, że toczymy 
walkę ze złem. Możesz zacząć od odśpiewania wraz 
z osobami, które nauczasz, hymnu „Równy nasz krok” 
(Hymny, nr 156). Następnie możesz poprosić swoich 
uczniów, by opowiedzieli, jak byli chronieni przez swą 
prawość i w jaki sposób mogą chronić swoją rodzinę 
przed Szatanem. W procesie burzy mózgów mogą 
wymyślać sposoby, takie jak korzystanie z odpowied-
nich mediów, organizowanie rodzinnych narad czy 
cotygodniowych wieczorów rodzinnych. Możesz dać im 
zadanie, by z modlitwą rozważyli, w jaki sposób wzno-
sić duchowe fortyfikacje wokół swej rodziny i możesz 
zachęcić ich, by stworzyli plan wprowadzenia swych 
pomysłów w życie.

MŁODZIEŻ
Już zdecydowałam
Madison Thompson

W czasie zajęć Młodych Kobiet otrzymałam kie-
dyś cenną lekcję na temat czystości seksualnej. 

Temat, który onieśmielał większość klasy. Nie pamię-
tam wszystkiego, czego dowiedziałam się tego dnia, 
ale bardzo dobrze pamiętam moją przywódczynię 
mówiącą o jednej z jej osobistych norm moralnych — 
by zawsze pozostawać czystym moralnie. Jej słowa 
przylgnęły do mnie i podjęłam wtedy bardzo świa-
domą decyzję, by przyjąć tę normę jako moją wła-
sną, osobistą wartość.

Któregoś dnia wracałam autobusem szkolnym do 
domu z zajęć sportowych i ktoś zaczął grę „prawda 
czy wyzwanie”. Nudziło mi się, podobnie jak i innym 
dzieciakom, więc się przyłączyłam. Gdy przyszła moja 
kolej, dostałam zadanie, by zrobić coś, co wiedziałam, że 
nie było właściwe. Wydawałoby się, że mogła to być nie- 
łatwa decyzja, ale słowa przywódczyni z Organizacji 
Młodych Kobiet stanęły mi przed oczami i sprawa stała 
się prosta. Krótko odmówiłam. Już wcześniej przygoto-
wałam swój umysł na wypadek takiej sytuacji.

Wiem, że kiedy chodzimy do kościoła i otwieramy 
się na słyszane tam nauki, jesteśmy błogosławieni  
większą duchową siłą i ochroną przed pokusami świata.
Autorka mieszka w Utah, USA.

DZIECI
Włóż swoją zbroję

W  dzisiejszym świecie jest wiele złych rzeczy.  
Ewangelia jest jak tarcza, która nas przed nimi 

chroni. Przeczytaj 10 rzeczy, które Prezydent Eyring 
poleca nam robić, by zapewnić sobie ochronę. Potem 
narysuj i pokoloruj swoją własną tarczę!

 1. Święć dzień sabatu.
 2. Szanuj kapłaństwo.
 3. Zawieraj przymierza i dochowuj ich.
 4. Poznawaj historię swojej rodziny.
 5. Uczęszczaj do świątyni.
 6. Pokutuj.
 7. Módl się.
 8. Służ bliźnim.
 9. Składaj świadectwo.
 10. Czytaj pisma święte.
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„Wszystko mogę w tym, który 
mnie wzmacnia, w Chrystusie”  

(List do Filipian 4:13). „Mimo że 
wszyscy mamy słabości, możemy je 
pokonać”, mówi Prezydent Dieter F. 
Uchtdorf, Drugi Doradca w Pierw-
szym Prezydium. „Zaprawdę, dzięki 
łasce Bożej to, co słabe — jeśli tylko 
się ukorzymy i uwierzymy — może 
stać się mocne” 1.

W Naukach i Przymierzach 
czytamy słowa Zbawiciela: „Pójdę 
przed waszym obliczem. Będę po 
waszej prawicy i po lewicy, i Duch 
mój będzie w waszych sercach, 
i aniołowie moi wokół was, aby 
was podtrzymać” (NiP 84:88).

„Nefi jest przykładem osoby, 
która znała, rozumiała i polegała 
na umożliwiającej działanie mocy 
Zbawiciela”, mówi Starszy David A. 
Bednar z Kworum Dwunastu  
Apostołów. „Bracia Nefiego związali 

Sprawcza moc Jezusa Chrystusa 
i Jego Zadośćuczynienia

go sznurami i chcieli go zniszczyć. 
Proszę, zwróćcie uwagę na słowa 
modlitwy Nefiego: ‘O Panie, według 
mej wiary w Ciebie wybaw mnie 
z rąk moich braci dając mi siłę, 
abym mógł rozerwać sznury, któ-
rymi jestem związany’ (1 Nefi 7:17; 
kursywa dodana) […].

Nefi nie modlił się o to, by 
zmieniły się okoliczności. Modlił 
się raczej o siłę, by samemu zmie-
nić okoliczności, w których się 
znalazł. I wierzę, że modlił się tymi 
słowami, ponieważ znał, rozumiał 
i doświadczył sprawczej mocy 
Zadośćuczynienia.

Nie uważam, że więzy, którymi 
spętany był Nefi, w jakiś magiczny 
sposób opadły z jego rąk i nad-
garstków. Podejrzewam raczej, że 
został pobłogosławiony zarówno 
wytrwałością, jak i siłą fizyczną, 
które przekraczały jego naturalne 

możliwości; że wołając ‘usilnie do 
Pana’ (Mosjasz 9:17), nie był bez-
czynny, wykręcał się i szarpał, aż 
w końcu dosłownie mógł zerwać 
te więzy” 2.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych i informacje
Ks. Izajasza 41:10; Eter 12:27; 
strona internetowa:  
reliefsociety. lds. org
PRZYPISY
1. Dieter F. Uchtdorf, „Dar łaski”, Liahona, 

maj 2015, str. 108.
2. David A. Bednar, „Strength beyond 

Our Own”, New Era, marzec 2015, str. 4.
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Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie porozmawiać. W jaki sposób świadomość celu istnienia Stowarzyszenia 
Pomocy przygotowuje córki Boga na błogosławieństwa życia wiecznego?

Wiara, Rodzina, Służba

Zastanów się
W jaki sposób sprawcza moc 
Jezusa Chrystusa i Jego zadość 
czyniącej ofiary pomaga nam 
zmienić nasze słabości w mocne 
strony?


