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HYRJE

Martesa ndërmjet bashkëshortit dhe bashkëshortes është në
qendër të planit të lumturisë të Atit Qiellor. Afrimi fizik është një
pjesë e shenjtë e marrëdhënies martesore. Ai lejon që të lindin
fëmijë në familje dhe i sjell çiftet më pranë së bashku përgjatë
jetës së tyre.

Kundërshtari përpiqet ta pengojë planin e Zotit për lumturi,
duke sugjeruar se afrimi fizik është vetëm për kënaqje vetjake.
Pornografia e nxit këtë merak shkatërrimtar dhe egoist.
Pornografia paraqet ose përshkruan trupin njerëzor ose sjelljen
gjinore në një mënyrë që zgjon ndjesitë gjinore. Ajo mund të
gjendet në materialet e shkruara (duke përfshirë novelat roman-
tike), në fotografi, filma, pamje elektronike, lojëra elektronike,
kënde të bisedave në internet, bashkëbisedime telefonike ero-
tike, muzikë ose në çfarëdo mjeti tjetër të informacionit. Ajo
është një vegël e kundërshtarit.

Kur mësoni dhe vini në zbatim në jetën tuaj ungjillin e
Jezu Krishtit, ju mund ta përballoni kundërshtarin. Nëse lejoni
që “virtyti… t’i stolisë mendimet e tua pa pushim” (DeB 121:45),
do t’ju shtohet njohuria, forca dhe fuqia. Mund të merrni shëm-
bëlltyrën e Tij në pamjen tuaj dhe të lindni shpirtërisht prej
Tij (shih Alma 5:14).

1



MBUSHJA E JETËS SUAJ ME DRITË

Shpëtimtari Jezu Krishti u premton atyre që i shkojnë pas: “Tërë
trupat tuaj do të mbushen me dritë dhe nuk do të ketë errësirë në
ju” (DeB 88:67; shih edhe 3 Nefi 13:22–23). Mbusheni jetën tuaj
me të vërtetën, drejtësinë, paqen dhe besimin. Kur e mbushni
jetën me mirësi, nuk do të ketë vend për pornografi dhe burime
të tjera të errësirës shpirtërore.

Plaku Robert D. Hejlls, i Kuorumit të të Dymbëdhjetëve vërente:
“Drita dhe errësira nuk mund të zënë të njëjtin vend njëkohësisht.
Drita shpërndan errësirën. Kur drita është e pranishme, errësira
nënshtrohet dhe duhet të largohet. Për më tepër, errësira nuk
mund ta pushtojë dritën, po të mos zvogëlohet ose të largohet
drita” (në Conference Report, prill 2002, fq. 80–81; ose Ensign,
maj 2002, fq. 70).

Ju e mbushni jetën tuaj me dritë atëherë kur luteni dhe synoni
vërtet t’i studioni shkrimet e shenjta, duke kërkuar që ta njihni,
ta kuptoni dhe t’i shkoni Zotit pas. Ju do të shihni se fjala e

Perëndisë ka një “ndikim më të fuqi-
shëm” mbi ju, “sesa… çdo gjë tjetër”
(Alma 31:5). Të kuptuarit e doktrinës së
vërtetë do t’ju ndihmojë të ndryshoni
qëndrimet dhe sjelljet tuaja.

Frekuentimi i mbledhjeve të Kishës dhe
marrja e sakramentit, mbajtja e shenjtë e
ditës së Shabatit, agjërimi dhe pagimi i së
dhjetës do t’ju ndihmojnë ta mbani veten
të lirë prej errësirës së botës (DeB 59:9).
Muzika e përshtatshme dhe pamjet figura-
tive frymëzuese do të ftojnë Shpirtin në
jetën tuaj.

Adhurimi dhe shërbimi i rregullt në
tempull do t’ju forcojnë gjithashtu.
Presidenti Gordon B. Hinkli foli për ndiki-
min fuqizues të frekuentimit të tempullit:
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“Bëjeni vajtjen tek shtëpia e Zotit një
zakon. Nuk ka mënyrë më të mirë për të
siguruar jetën e duhur, sesa frekuentimi i
tempullit. Do t’i nxjerrë jashtë të ligat e
pornografisë” (në Conference Report, prill
2005, fq. 109; ose Ensign, maj 2005, fq.
102).

Kur i afroheni Zotit, sjellja juaj dhe
madje natyra juaj dalëngadalë do të
bëhen më shumë si ato të Krishtit.
Nëpërmjet kthimit vetjak në besim drejt
ungjillit të Jezu Krishtit, ju do të mësoni
të “[mos keni] më prirje të [bëni] keq, por
të [bëni] mirë vazhdimisht” (Mosia 5:2).

SHMANGIA DHE
PËRBALLIMI I ERRËSIRËS

Sikurse disa ndikime jua mbushin
shpirtin me dritë, të tjera ndikime sjellin
errësirë. Kjo errësirë më së shpeshti vjen
dalëngadalë, pothuaj pa u ndier, nëse
nuk jeni vigjilentë.

Pornografia mund të jetë rrënuese.
Lejimi i saj do t’ju grabisë shoqërinë
e Frymës së Shenjtë. Do t’ju errësojë
mendjen. Do të dobësojë dhe mund të
shkatërrojë përfundimisht jetën marte-
sore dhe familjare. Ata që ia lejojnë vetes
atë, shpejt ndihen si të larguar, të pade-
një dhe të papranuar para Perëndisë, para
vetes dhe të tjerëve. Ata bëhen njerëz të
interesuar vetëm për veten dhe më pak
në gjendje të gëzojnë bashkëveprim të
shëndoshë dhe të drejtë me të tjerët.



Ata shpërdorojnë kohë dhe para të çmuara, vënë në rrezik vendin
që kanë në Kishë dhe ulin aftësinë për t’u shërbyer të tjerëve.

Disa materiale që nuk janë qartazi pornografike, ende mund
t’jua mbushin jetën me errësirë dhe t’ju grabisin forcën shpirtë-
rore. Programet televizive, fotot, filmat, këngët dhe librat shpesh e
trajtojnë padëlirësinë dhe mosbesnikërinë si diçka të zakonshme,
tërheqëse dhe për humor. Shmangni çdo gjë që nxjerr Frymën e
Shenjtë nga jeta juaj.

Veprimtaritë e shëndetshme do t’ju ndihmojnë juve dhe fami-
ljen tuaj të afroheni më pranë njëri-tjetrit dhe Zotit. Kufizoni
kohën që kaloni duke parë televizion, duke luajtur lojëra elektro-
nike dhe duke përdorur kompjuterin për t’u argëtuar. Vendosni
standarde për pjesëmarrjen në këto veprimtari, si, për shembull,
të kufizoni përdorimin e internetit vetëm për qëllime të veçanta.

Kur përcaktoni çfarë të përfshini në jetën tuaj, bëni pyetje të tilla:

• E fton kjo Frymën e Shenjtë?

• Më bën kjo të ndihem i ngritur moralisht ose i frymëzuar?

• Është kjo në harmoni me standardet e ungjillit?
(Krahasojeni këtë me nenin e 13-të të besimit.)

• Sa vlerësohet në të dëlirësia, besnikëria dhe familja?

Ata që i japin shtysë pornografisë, janë mjaft energjikë në
kërkim të përdoruesve të tjerë, veçanërisht në internet. Shpesh
ata vënë në veprim mënyra mashtruese. Nganjëherë ju mund të
ndeshni padashur informacionin pornografik. Nëse ju ndodh kjo,
ikni prej tij menjëherë. Bëjini qëndresë kësaj errësire. Mos e lejoni
të bëhet pjesë e jetës suaj. Mos rrini me të. Ju mund të zgjidhni t’i
kontrolloni mendimet dhe t’ua ndryshoni atyre drejtimin.

GJETJA E FORCËS PËR
BRAKTISJEN E MËKATIT

Në rast se tashmë keni lejuar pornografinë në çfarëdo mase, ju
mund të ndaleni. Ju keni lirinë për të zgjedhur mendimet dhe
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veprimet tuaja. Kundërshtari mund t’ju
ketë ç’orientuar në të kaluarën, por zgje-
dhja përfundimtare është juaja. Ju mund
ta rifitoni forcën e Shpirtit në jetën tuaj.
Për të bërë këtë, para së gjithash ju nevo-
jitet të dini se Shëlbuesi juaj ju do. Ai ka
fuqi t’ju ndihmojë. Ai vdiq për të paguar
për mëkatet e të gjithë atyre që pendohen
dhe i shkojnë pas. Kur pendoheni, mund
të merrni fuqinë e Shlyerjes së Tij për
shpresë dhe për fuqi. Kujtoni fjalët e
Apostullit Pali: “Unë mund të bëj gjithçka
me anë të Krishtit që më forcon”
(Filipianëve 4:13).

Shpresë
Në rast se jeni përpjekur ta lini porno-

grafinë, por keni qenë të pasuksesshëm, ju mund të ndiheni i
shkurajuar. Satani do të përpiqet të shfrytëzojë shkurajimin tuaj
duke u përpjekur t’ju mbushë mendjen se nuk mund të ndaleni
ose që Shlyerja nuk gjen zbatim për ju. Këto janë gënjeshtra. Për
shkak të sakrificës shlyese të Jezu Krishtit ju mund të pendoheni
dhe të ndryshoni. Zoti premtoi se “edhe sikur mëkatet tuaja të
ishin të kuqe flakë, do të bëhen të bardha si bora” (Isaia 1:18).

Pranimi i përgjegjësisë dhe
dallimi i mendimit shfajësues

Ka njerëz që shfajësohen për mëkatin duke i thënë vetes:
“Kjo nuk cënon askënd”, “Këtë e bëj vetëm me raste” ose
“Kjo është hera e fundit”.

Në qoftë se e keni lejuar pornografinë, ju keni nevojë të pra-
noni të vërtetën për veten dhe veprimet tuaja. Kërkoni Zotin në
lutje dhe Ai do t’ju ndihmojë ta shqyrtoni sjelljen tuaj me nder-
shmëri dhe të shihni qartë veten dhe mendimet tuaja shfajësuese.
Kur e dini të vërtetën, “e vërteta do t’ju bëjë të lirë’’ (Gjoni 8:32).
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Sillni ndër mend që jeni fëmijë i Perëndisë. Nëpërmjet Shlyerjes
keni fuqi të bëheni ashtu si Ai. Nuk do të gjeni kurrë lumturi tek
sjellja mëkatuese. Çdo përfshirje me pornografinë ju dëmton
shpirtërisht. Mos u rrezikoni nga pasojat e mëkatit.

Pendimi dhe Shlyerja
Çelësi për të shmangur pornografinë gjendet tek pendimi dhe

Shlyerja e Jezu Krishtit. Pendimi sjell forcë dhe qëndrim të ri ndaj
Perëndisë, ndaj vetes dhe jetës në përgjithësi. Me anë të kësaj
force mund të hiqni dorë nga e keqja. Mund ta vini zemrën dhe
vullnetin tuaj në linjë me planin e Perëndisë për ju.

Filloni me lutje të sinqertë dhe kërkoni ndihmë me përulësi.
Ati juaj Qiellor mund t’jua shtojë dëshirën dhe forcën atëherë
kur kërkoni me qëllim të vërtetë, me një zotim të vendosur për
të ndryshuar. Shkrimet e shenjta do t’ju ndihmojnë të kuptoni
fuqinë dhe dashurinë e Perëndisë. Do t’ju shtohet besimi tek
aftësia e Tij për t’ju fuqizuar dhe për t’ju çliruar nga kjo robëri.
Kur i braktisni mëkatet dhe u bindeni urdhërimeve të Perëndisë,
ndikimi i Shpirtit do të kthehet në jetën tuaj.

Shlyerja e Jezu Krishtit ka dy efekte të fuqishme: ju pastron
nga mëkati dhe ju forcon. Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve ka shpjeguar:

“Kur një njeri ka kaluar nëpër procesin që përfundon me atë që
shkrimet e shenjta e quajnë zemër të thyer dhe shpirt të penduar,
Shpëtimtari bën më shumë se pastrimin nga mëkati të atij njeriu.
Ai gjithashtu i jep atij ose asaj fuqi të re. Fuqia e re që marrim nga
Shpëtimtari është domosdoshmëri për të kuptuar qëllimin përse
pastrohemi nga mëkati, i cili është që ne të kthehemi tek Ati ynë
Qiellor. Që të pranohemi tek prania e Tij, duhet të jemi më tepër
se të pastër. Duhet që edhe të ndryshohemi, nga një njeri i dobët
moralisht që ka kryer shkelje, në një njeri të fuqishëm me shtatin
shpirtëror për të jetuar në prani të Perëndisë. Duhet që, ashtu si
thotë shkrimi i shenjtë, ‘[të bëhemi] një shenjtor nëpërmjet shly-
erjes së Krishtit Zot’ (Mosia 3:19). Kjo është ajo që ka parasysh
shkrimi i shenjtë kur shpjegon që një njeri i cili është penduar për
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mëkatet, do t’i braktisë ato (shih DeB 58:43). Braktisja e mëkateve
është më tepër se vendosmëri për të mos i përsëritur më. Braktisja
përfshin një ndryshim themelor” (“Sins, Crimes, and Atonement,”
fjalim i mbajtur për mësuesit e Sistemit Arsimor të Kishës, 7 shkurt
1992, fq.12).

Rrëfimi
Pendimi përfshin rrëfim të mëkateve tuaja para Zotit. Ai do të

jetë “i mëshirshëm për ata që i rrëfejnë mëkatet e tyre me zemra
të përulura” (DeB 61:2; shih edhe Mosia 26:29). Shkeljet serioze
kërkojnë rrëfim tek përfaqësuesit e Zotit në Kishë (në shumicën
e rasteve tek peshkopi). Hasja e pornografisë padashur mund të
mos kërkojë rrëfim tek peshkopi juaj. Por, në rast se kërkoni
pornografi qëllimisht ose në rast se e lejoni atë në mënyrë të
përsëritur apo shfajësoheni për përdorimin e saj, ju duhet ta
diskutoni çështjen me peshkopin tuaj.

Ndihma e peshkopit tuaj
Peshkopi juaj kujdeset për mirëqenien tuaj shpirtërore. Ai

dëshiron t’ju ndihmojë. Mundet që ju
ndieni një ngurrim për t’ia zbuluar atij
problemin që keni me pornografinë.
Mundet që ndieni siklet ose pasiguri se
ç’pritet nga kjo. Mos e lejoni frikën t’ju
heqë bekimet e pendimit. Nëpërmjet
Shpirtit peshkopi juaj mund t’jua kuptojë
shqetësimet dhe do t’ju ndihmojë të
pendoheni. Ai mund të bëhet një aleat i
madh.

Tregohuni i ndershëm me peshkopin
tuaj. Mos e fshihni apo zvogëloni mëka-
tin tuaj. Ndershmëria juaj do ta ndih-
mojë atë të kuptojë nivelin dhe
seriozitetin e problemit. Ai do të ruajë
fshehtësinë e bashkëbisedimeve tuaja.
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Ndërprerja e ciklit të përfshirjes
Përfshirja në pornografi shpesh ndodh sipas një cikli. Nëse

ziheni në këtë cikël, mund të nguleni në mendime, skena dhe
përfytyrime të papërshtatshme që vijnë si reagim ndaj mërzisë,
vetmisë, kuriozitetit, tensionimit, shkurajimit ose mosmarrëve-
shjes. Pastaj ju e vini veten në rrethana që ju çojnë drejt porno-
grafisë. Më vonë, ju mund të ndiheni i dëshpëruar dhe përsërisni
ciklin.

Ju mund ta ndërpritni këtë cikël duke përcaktuar dhe kontro-
lluar mendimet dhe veprimet më të hershme që ju çojnë tek
pornografia. Kuptoni mënyrat tuaja të sjelljes dhe përligjjet dhe
shfajësimet tuaja. Sa më parë t’i zëvendësoni mendimet negative,
aq më lehtë do të shmangni veprimet që pasojnë prej tyre.

Zgjidhjet më të mira do të jenë ato që zhvilloni kur këshillo-
heni me Zotin, por këto këshilla mund t’ju ndihmojnë:

• Agjëroni dhe lutuni për ndihmë.

• Përcaktoni veprimtaritë pozitive që mund të mbushin kohën
tuaj, si studimi i shkrimeve të shenjta, ushtrimet fizike ose
bashkëbisedimi me një pjesëtar të familjes ose një mik.

• Ndërroni mjedisin që ju rrethon. Mbani përreth vetes foto-
grafi, muzikë dhe literaturë që frymëzojnë mendime të mira
dhe lartësuese. Shmangni ato mjete komunikimi, njerëz ose
mjedise që në të kaluarën ju kanë tunduar. Merrni parasysh
të ndërprisni lidhjen me internetin ose kabllon televizive.

• Mësoni mënyra dobiprurëse në përgjigje të mosmarrëveshjes,
mërzisë ose ndjenjave të tjera negative.

• Kini mirëbesim dhe kërkoni mbështetje tek prindi,
bashkëshortja ose një pjesëtar tjetër i besuar i familjes.

Dëshira juaj për ndryshim duhet të jetë e fuqishme – më e fuqi-
shme se dëshira për pornografinë. Mendoni thellë dëshirat më të
sinqerta për jetën tuaj dhe jetën e familjes suaj dhe përqendro-
huni në kryerjen e së mirës, në vend që të mbeteni duke u përpje-
kur të shmangni pornografinë. Jezu Krishti i mësoi dishepujt e Tij:
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“Drita e trupit është syri; në qoftë se syri yt është i pastër, gjithë
trupi yt do të jetë i ndriçuar” (Mateu 6:22). Sa më shumë ta
mbushni jetën me mendime dhe veprimtari të mira, aq më pak
vëmendje do t’i kushtoni së keqes.

Mundësia e ndihmës profesioniste
Disa njerëzve mund t’iu nevojitet ndihmë shtesë për të brakti-

sur pornografinë. Prirjet varësuese nganjëherë janë shenja të
problemeve të tjera. Peshkopi juaj mund t’ju drejtojë tek një
këshillues profesionist i cili mund t’ju ndihmojë. Më e mira
është që ju të gjeni një këshillues i cili ka kuptimin e duhur
për parimet e ungjillit.

NË NDIHMË TË TË TJERËVE

Në rast se mësoni që një pjesëtar i familjes ose një mik përfshi-
het me pornografi, mund të ndiheni i shkurajuar, i tradhëtuar ose
i pikëlluar. Në këto vështirësi mund të gjeni forcë ndërsa këshillo-
heni me peshkopin tuaj. Gjithashtu mund të dëshironi të kërkoni
një bekim priftëror nga një mbajtës i denjë i priftërisë. Nuk duhet
të fajësoni veten për veprimet e të tjerëve. Secili është përgjegjës
për sjelljen e vet.

Ju mund ta ndihmoni mikun ose pjesëtarin e familjes suaj
atëherë kur vazhdoni të rrisni forcën tuaj shpirtërore. Drita e
ungjillit në jetën tuaj do t’ju ngrejë dhe do të bëjë shumë për
largimin e errësirës nga jeta e atyre që doni. Kur kërkoni shoqë-
rimin e Shpirtit, Zoti do t’ju udhëheqë. Kërkoni ndihmën e Tij
nëpërmjet lutjes, studimit të shkrimeve të shenjta dhe freku-
entimit të tempullit.

Parimet e mëposhtme po ashtu do t’ju ndihmojnë ndërsa
bashkëveproni me mikun ose pjesëtarin e familjes suaj:

• Dëgjoni me kujdes. Mos u përgjigjni me tronditje ose zemërim.
Mos u nxitoni për të dhënë këshilla. Flisni me personin në një
mënyrë të përzemërt dhe të besuar.
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• Tregohuni dashamirës dhe i përzemërt,
por mos lejoni ose mos u bashkoni me
sjellje të papërshtatshme.

• Shmangni qëndrimin kritikues ose
kontrollues. Miku ose pjesëtari i fami-
ljes suaj do të ketë më pak gjasa ta
bisedojë problemin me ju, në rast se
reagoni në mënyrë kritikuese ose
dënuese. Kritika mund t’i shtyjë të
tjerët t’i fshehin problemet, në vend
që të kërkojnë ndihmë.

• Mbështesni përpjekjet për pendim.
Shprehni bindjen për mikun ose pje-
sëtarin e familjes suaj. Lutuni për të.
Ndihmojeni të arrijë në një rrugëdalje
për zgjidhjen e problemit, përfshirë
edhe plane të caktuara për shmangien
e pornografisë dhe për t’u penduar.
Nxiteni që të flasë me peshkopin.

• Përshëndetni anët e forta dhe veprimet
e tyre pozitive.

• Flisni së bashku për mënyrat e mënja-
nimit të tundimit.

• Mësoni të falni.

Në rast se miku ose pjesëtari i familjes
suaj flet me peshkopin dhe peshkopi nuk
cakton një dënim të dallueshëm ose të
dukshëm, ju mund të mendoni se prob-
lemi nuk po merret seriozisht. Kuptoni
që peshkopi duhet të mbështetet tek
Shpirti që të përcaktojë se çfarë do ta
ndihmojë më së miri secilin person.
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NË FUQINË E ZOTIT

Apostulli Pali i mësoi efesianët si të
mbroheshin nga ligësia. “Vishni gjithë
armatimin e Perëndisë”, shkroi ai, “që
të mund të qëndroni kundër kurtheve
të djallit, sepse beteja jonë nuk është
kundër gjakut dhe mishit, por kundër
principatave, kundër pushteteve, kundër
sunduesve të botës së errësirës të kësaj
epoke” (Efesianëve 6:11–12).

Kur ju vishni armatimin e Perëndisë,
do të mbroni veten dhe do të forconi ata
që i doni. Merrni parasysh shembullin e
nefitëve, të cilët sulmoheshin shpesh nga
armiq të fuqishëm. Sa herë që nefitët
shkuan të luftonin “në fuqinë e Zotit”,
ata triumfuan (shih Fjalët e Mormonit
1:14; Mosia 9:17; 10:10). Kur mbështe-
teni tek fuqia e Zotit, e dhënë nëpërmjet
sakrificës së Tij shlyese, edhe ju mund të
jeni fitues. Mund të merrni paqen, sigu-
rinë dhe lumturinë e ngulitjes së thellë
në ungjillin e Jezu Krishtit.
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