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Profeti i Perëndisë në tokë, Presidenti Tomas S. 
Monson, ka deklaruar: “Sot, ne kemi ngritur kam-
pin kundër batalionit të mëkatit, vesit dhe së keqes 

më të madhe të mbledhur ndonjëherë përpara syve tanë” 1.
A do të befasoheshit po të mësonit se Presidenti 

Monson i shqiptoi ato fjalë 50 vjet më parë? Nëse e ngri-
tëm kampin kundër batalionit të pashoq të ligësisë në atë 
kohë, sa më tepër na kërcënon e keqja sot? Jo më kot, Zoti 
ka shpallur për periudhën tonë ungjillore: “Vini re, armiku 
është mbledhur” (DeB 38:12).

Lufta, në të cilën “që të gjith’ thirremi” 2, nisi përpara se 
të lindeshim në tokë. Ajo madje nisi përpara se të krijohej 
toka. Ajo nisi shumë mijëvjeçarë më parë në mbretërinë 
paratokësore, ku Satani ngriti krye dhe “kërkoi të shkatë-
rronte lirinë e njeriut për të zgjedhur” (Moisiu 4:3).

Satani e humbi atë betejë dhe “u hodh mbi tokë” (Zbu-
lesa 12:9), atje ku ai e vazhdon luftën e tij sot. Këtu në tokë 
“ai u shpall luftë shenjtorëve të Perëndisë dhe i mbështjell 
ata përreth” (DeB 76:29) me gënjeshtra, mashtrim dhe 
tundime.

Ai lufton kundër profetëve dhe apostujve. Lufton kun-
dër ligjit të dëlirësisë dhe kundër shenjtërisë së martesës. 
Lufton kundër familjes dhe tempullit. Lufton kundër asaj 
që është e mirë, e shenjtë dhe e shenjtëruar.

Në çfarë mënyre ndeshemi me një kundërshtar të tillë? Si 
luftojmë kundër së keqes që duket se po e gllabëron botën 
tonë? Cila është parzmorja jonë? Cilët janë aleatët tanë?

Fuqia e Qengjit
Profeti Jozef Smith dha mësim se Satani ka fuqi mbi 

ne vetëm në atë shkallë në të cilën ne e lejojmë atë.3

Duke e parë kohën tonë, Nefi “vur[i] re fuqinë e Qengjit 
të Perëndisë e cila zbriti mbi shenjtorët e kishës së Qengjit 
dhe mbi njerëzit e besëlidhjes së Zotit që ishin shpërndarë 
mbi të gjithë faqen e tokës; dhe ata ishin armatosur me 
drejtësi dhe me fuqinë e Perëndisë në lavdi të madhe” 
(1 Nefi 14:14; theksimi i shtuar).

Si e armatosim veten me drejtësi dhe fuqi? Ne e mbaj-
më të shenjtë ditën e Shabatit dhe e respektojmë priftëri-
në. Ne bëjmë dhe mbajmë besëlidhje të shenjta, punojmë 
për historinë tonë familjare dhe e frekuentojmë tempullin. 
Ne përpiqemi vazhdimisht që të pendohemi e t’i përgjë-
rohemi Zotit që të “përdor[im] gjakun shlyes të Krishtit, që 
ne të mund të marrim faljen e mëkateve tona” (Mosia 4:2). 
Lutemi dhe shërbejmë, dëshmojmë dhe ushtrojmë besim 
te Jezu Krishti.

E armatosim veten me drejtësi dhe fuqi gjithashtu kur 
i “mbl[edhim] vazhdimisht si thesar në mendjet t[ona] fjalët 
e jetës” (DeB 84:85). Ne i mbledhim si thesar ato fjalë 
duke e zhytur veten në shkrimet e shenjta dhe në fjalët 
e shërbëtorëve të zgjedhur të Zotit, të cilët do të shprehin 
vullnetin, mendjen dhe zërin e Tij (shih DeB 68:4) gjatë 
konferencës së përgjithshme të muajit të ardhshëm.

Në betejën tonë kundër së keqes, duhet të mbajmë 
mend përherë se kemi ndihmë nga të dyja anët e velit. 
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Aleatët tanë përfshijnë Perëndinë, Atin e Përjetshëm, Zotin 
Jezu Krisht dhe Frymën e Shenjtë.

Aleatët tanë përfshijnë edhe ushtritë e padukshme të 
qiellit. “Mos ki frikë”, i tha Eliseu një të riu të frikësuar 
ndërsa u përballën me një ushtri të së keqes, “sepse ata 
që janë me ne, janë më të shumtë se ata që janë me ta” 
(shih 2 Mbretërve 6:15–16).

Ne nuk kemi pse të frikësohemi. Perëndia i do shenjto-
rët e Tij. Ai nuk do të na braktisë kurrë.

Unë e di se Perëndia, si përgjigje ndaj lutjeve, i ka për-
mbushur kërkesat e mia për të më çliruar nga e keqja. Unë 
dëshmoj se, me ndihmën e Perëndisë, Atit, të Shpëtimtarit 
të botës dhe të Frymës së Shenjtë, ne mund të sigurohemi 
se do të na jepet më tepër fuqi për t’i bërë ballë cilësdo 
force të keqe me të cilën përballemi.

Qofshim përherë të armatosur me drejtësi që të mund 
të jemi të sigurt për fitoren përfundimtare!
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MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Ajring na kujton se po zhvillojmë një luftë 
kundër së keqes. Ju mund ta filloni duke kënduar “Që 
të Gjith’ Thirremi” (Himne, nr. 159) me ata të cilëve u 
jepni mësim. Më pas mund t’i ftoni ata të tregojnë se 
si janë mbrojtur nëpërmjet drejtësisë dhe të japin ide 
rreth mënyrave për ta mbrojtur familjen e tyre kundër 
Satanit, të tilla si zgjedhja e mjeteve të shëndosha të 
argëtimit, zhvillimit të këshillave familjarë ose zhvilli-
mit të mbrëmjeve familjare të përjavshme. Ju mund t’i 
sfidoni ata të përsiatin me lutje për mënyrën se si t’i 
ngrenë fortifikatat e familjes së tyre dhe t’i nxitni ata 
të krijojnë një plan për t’i vënë në zbatim idetë e tyre.

RINIA
E Kisha Vendosur me Kohë
Nga Medison Tompson

Një herë, mora një mësim me vlerë në një orë mësimi 
tek Të Rejat mbi pastërtinë seksuale – një temë që 

i bëri shumë prej të rejave të strukeshin në karriget e 

tyre. Nuk më kujtohet gjithçka që mësova atë ditë, por 
ama më kujtohet udhëheqësja ime tek fliste rreth njërit 
prej standardeve të saj vetjake – të mbetemi gjithnjë të 
pastër seksualisht. Fjalët e saj qëndruan me mua dhe 
pastaj mora vendimin e ndërgjegjshëm për ta përvetë-
suar si një prej vlerave të mia vetjake.

Një ditë, teksa po shkoja në shtëpi me autobus duke u 
kthyer nga një ngjarje sportive, dikush në autobus filloi 
një lojë të quajtur “të vërtetën ose sfidën”. Nga mërzia, 
disa prej fëmijëve të tjerë dhe unë, iu bashkuam lojës. Kur 
erdhi radha ime, unë u sfidova të bëja diçka që e dija se 
nuk ishte e drejtë. Ky mund të kishte qenë një vendim i 
vështirë për t’u marrë nga unë, por më erdhën në mendje 
fjalët e udhëheqëses sime të Të Rejave dhe zgjedhja ishte 
e lehtë. Refuzova me shpejtësi. E kisha ndarë mendjen me 
kohë se çfarë do të bëja në atë situatë.

E di se, kur shkojmë në Kishë dhe bëjmë vend për 
gjërat që na mësohen atje, do të jemi të bekuar me for-
cë shpirtërore dhe mbrojtje më të madhe nga tundimet 
e botës.
Autorja jeton në Juta të SHBA- së.

FËMIJËT
Vishe Armatimin Tënd

Ka shumë gjëra të këqija në botë sot. Ungjilli është si 
një mburojë që na mbron. Lexoji 10 gjërat që Pre-

sidenti Ajring na thotë të bëjmë për ta mbrojtur veten. 
Pastaj vizatoje dhe ngjyrose mburojën tënde vetjake!

 1. Mbaje të shenjtë ditën e Shabatit
 2. Respektoje priftërinë
 3. Bëji dhe mbaji besëlidhjet
 4. Puno për historinë familjare
 5. Shko në tempull
 6. Pendohu
 7. Lutu
 8. Shërbeju të tjerëve
 9. Jep dëshminë tënde
 10. Lexoji shkrimet e shenjta
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“Unë mund të bëjë gjithçka me 
anë të Krishtit që më forcon” 

(Filipianëve 4:13). “Edhe pse të 
gjithë kemi dobësi, ne mund t’i 
kapërcejmë ato”, thotë Presidenti 
Diter F. Uhtdorf, Këshilltar i Dytë në 
Presidencën e Parë. “Në të vërtetë, 
është nëpërmjet hirit të Perëndisë 
që, nëse e përulim veten tonë dhe 
kemi besim, gjërat e dobëta mund 
të bëhen të forta.” 1

Shpëtimtari ynë thotë te Doktrina 
e Besëlidhje: “Unë do të shkoj për-
para fytyrës suaj. Unë do të jem në 
të djathtën e në të majtën tuaj dhe 
Shpirti im do të jetë në zemrat tuaja 
e engjëjt e mi përreth jush, për t’ju 
ngritur lart” (DeB 84:88).

“Nefi është një shembull i per-
sonit që e njihte, e kuptonte dhe 
mbështetej mbi fuqinë aftësuese të 
Shpëtimtarit”, thotë Plaku Dejvid A. 
Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Fuqia Aftësuese e Jezu Krishtit  
dhe Shlyerja e Tij

Apostujve. “Vëllezërit e Nefit e 
lidhën atë me litarë dhe planifikuan 
vdekjen e tij. Ju lutemi, vërejeni lut-
jen e Nefit: ‘O Zot, sipas besimit tim 
që është te ti, a do të më shpëtosh 
nga duart e vëllezërve të mi; po, 
madje më jep fuqinë që t’i këpus këta 
rripa me të cilët jam i lidhur’ (1 Nefi 
7:17; theksimi i shtuar).

. . . Nefi nuk u lut që të ndrysho-
nin rrethanat e tij. Në vend të kësaj, 
ai u lut për forcë për t’i ndryshuar 
rrethanat e tij. Dhe unë besoj se ai u 
lut në këtë mënyrë pikërisht sepse e 
dinte, e kuptonte dhe e kishte përje-
tuar fuqinë aftësuese të Shlyerjes.

Nuk mendoj se rripat, me të cilët 
ishte lidhur Nefi, thjesht ranë nga 
duart dhe kyçet e tij në mënyrë ma-
gjike. Përkundrazi, unë mendoj se ai 
u bekua si me këmbëngulje, ashtu 
edhe me forcë vetjake përtej aftësisë 
së tij të zakonshme, që ai më pas 

‘në fuqinë e Zotit’ (Mosia 9:17) 
veproi, i përkuli e tërhoqi litarët 
dhe, më në fund e me kuptimin e 
plotë të fjalës, qe në gjendje që t’i 
këpuste rripat.” 2

Shkrime të Shenjta dhe 
Informacion i Mëtejshëm
Isaia 41:10; Ethëri 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni frymëzim për të ditur se çfarë të thoni. 
Si do t’i përgatitë bijat e Perëndisë të kuptuarit e qëllimit të Shoqatës së Ndihmës për 
bekimet e jetës së përjetshme?

Besim Familje Ndihmë

Merreni Parasysh Këtë
Si mund të ndihmojë fuqia 
aftësuese e Jezu Krishtit dhe 
sakrifica e Tij shlyese që dobësitë 
tona të bëhen të forta?


