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Jumala prohvet maa peal, president Thomas S. 
Monson on kuulutanud: „Me seisame praegu silmitsi 
tugevaima patu, pahelisuse ja kurjuse leeriga, mida 

me eales kohanud oleme.” 1

Kas oleks üllatav saada teada, et president Monson 
lausus need sõnad 50 aastat tagasi? Kui me seisime 
juba sel ajal vastakuti enneolematul hulgal paheli-
susega, siis kui palju rohkem ähvardab kurjus meid 
tänapäeval? Mõistva põhjusega on Issand meie ajajär-
gu kohta kuulutanud: „Vaata, vaenlane on ühinenud” 
(ÕL 38:12).

Sõda, millesse on „värvatud meid kõiki”,2 sai alguse 
enne, kui me siia maailma sündisime. See sai alguse 
isegi enne, kui maailm loodi. See algas tuhandeid aastaid 
tagasi surelikkusele eelnevas elus, kus Saatan mässas ja 
„püüdis hävitada inimese valikuvabadust” (Ms 4:3).

Selle lahingu Saatan kaotas ja ta „visati maa peale” (Ilm 
12:9), kus ta jätkab oma sõda tänapäeval. Siin maa peal 
„ta sõdib Jumala pühadega ja piirab neid igast küljest” 
(ÕL 76:29) valede, pettuse ja kiusatustega.

Ta sõdib prohvetite ja apostlite vastu. Ta sõdib kõlbelise 
puhtuse seaduse ja abielu pühaduse vastu. Ta sõdib pe-
rekonna ja templi vastu. Ta sõdib selle vastu, mis on hea, 
püha ja pühalik.

Kuidas me võitleme sellise vastasega? Kuidas me võit-
leme kurjaga, mis on täitmas meie maailma? Mis on meie 
kaitserüü? Kes on meie liitlased?

Talle vägi
Prohvet Joseph Smith on õpetanud, et Saatanal on vägi 

meie üle ainult nii palju, kui me seda talle anname.3

Nähes meie päeva, nägi Nefi „Jumala Talle väge, et see 
laskus Talle kiriku pühade peale ja Issanda lepingurahva 
peale, kes olid hajutatud kogu maa pinnal, ja nad olid rel-
vastatud õigemeelsuse ja Jumala väega suures auhiilguses” 
(1Ne 14:14; rõhutus lisatud).

Kuidas relvastame ennast õigemeelsuse ja väega? Me 
peame hingamispäeva pühana ja austame preesterlust. Me 
sõlmime ja peame pühi lepinguid, teeme oma pereajalugu 
ning käime templis. Me püüame järjepidevalt parandada 
meelt ja palume Issandal „kasuta[da] Kristuse lepitavat 
verd, et me võiksime saada andeks oma patud” (Mo 4:2). 
Me palvetame ja teenime ja tunnistame ja rakendame usku 
Jeesusesse Kristusesse.

Me relvastame ennast õigemeelsuse ja väega, kui 
„talleta[me] pidevalt oma meelde elu sõnu” (ÕL 84:85). 
Me talletame neid sõnu, kui me süvenenult uurime püha-
kirju ja Issanda valitud teenijate sõnu, kes jagavad Tema 
tahet, meelt ning sõnu (vt ÕL 68:4) järgmise kuu üldkon-
verentsi ajal.

Meie lahingus kurja vastu peame alati meeles pidama, 
et saame abi mõlemalt poolt eesriiet. Meie liitlaste seas on 
Jumal Igavene Isa, Issand Jeesus Kristus ning Püha Vaim.

Meie liitlaste seas on ka nähtamatud taeva väed. „Ära 
karda,” ütles Eliisa hirmunud noorele mehele, seistes 
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vastamisi kurjuse väega, „sest neid, kes on meiega, on roh-
kem kui neid, kes on nendega!” (2Kn 6:15–16)

Meil ei ole vaja karta. Jumal armastab oma pühasid. 
Ta ei hülga meid iialgi.

Ma tean, et vastusena minu palvetele on Jumal täitnud 
minu anumised, et päästa mind halvast. Ma tunnistan, et 
Isa Jumala, Maailma Päästja ning Püha Vaimu abiga võime 
olla kindlad, et meile antakse rohkem kui piisavalt väge, et 
vastu seista kõikidele kurjadele jõududele, millega silmitsi 
seisame.

Olgem alati õigemeelsusega relvastatud, nii et meil 
võiks olla kindlustunne lõpliku võidu suhtes.
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SÕNUMI ÕPETAMINE

President Eyring tuletab meile meelde, et sõdime 
kurjuse vastu. Te võite alustada külastust lauluga „Vär-
vatud meid kõiki” (Kiriku lauluraamat, lk 156). Seejärel 
võite kutsuda neid jagama mõtteid, kuidas õigemeel-
suse kaudu on neid kaitstud, ja mõelda erinevaid viise, 
et kaitsta nende perekonda Saatana vastu, näiteks 
mõistliku meedia valimine, perenõukogude ja iganäda-
laste pereõhtute pidamine. Võite esitada neile üleskutse 
palvemeelselt mõtiskleda, kuidas ehitada üles oma 
perekonna kaitsevallid ja julgustada neid looma plaani 
nende ideede rakendamiseks.

NOORED
Ma olin juba otsustanud
Madison Thompson

Kord sain Noorte Naiste tunnis väärtusliku õppetunni 
seksuaalsest puhtusest, teemast, mis pani paljud 

noored oma toolidel nihelema. Ma ei mäleta kõike, 

mida sel päeval õppisin, kuid mäletan oma juhti rääki-
mas ühest oma isiklikust käitumisnormist – jääda alati 
seksuaalselt puhtaks. Tema sõnad sööbisid mu mällu ja 
seejärel langetasin teadliku otsuse võtta see üheks oma 
isiklikuks väärtuseks.

Ühel päeval olin bussiga naasmas spordivõistluselt 
ning keegi hakkas mängima mängu „tõde või tegu”. 
Igavledes ühinesin koos mõne teise noorega. Kui oli 
minu kord, siis keegi andis mulle ülesandeks teha mida-
gi, mille ma teadsin vale olevat. See oleks võinud olla 
minu jaoks keeruline otsus, kuid minu Noorte Naiste 
juhi sõnad tulid mulle meelde ja valik oli lihtne. Keel-
dusin kiiresti. Ma olin juba otsustanud, mida sellises 
olukorras teen.

Ma tean, et kui käime Kirikus ja proovime õppida 
asju, mida meile seal õpetatakse, siis meid õnnistatakse 
suurema vaimse tugevusega ja kaitsega maailma kiusa-
tuste eest.
Artikli autor elab Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis.

LAPSED
Pange selga oma sõjavarustus

Tänapäeva maailmas on palju halbu asju. Evangee-
lium on nagu kilp, mis meid kaitseb. Lugege 10 

asja, mida president Eyring palub meil teha, et ennast 
kaitsta. Seejärel joonistage ja värvige omaenda kilp.

 1. Pühitse hingamispäeva
 2. Austa preesterlust
 3. Sõlmi ja pea lepinguid
 4. Uuri pereajalugu
 5. Mine templisse
 6. Paranda meelt
 7. Palveta
 8. Teeni teisi
 9. Jaga oma tunnistust
 10. Loe pühakirju
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„Ma suudan kõik temas, kes 
mind teeb vägevaks” (Fl 

4:13). „Kuigi meil kõigil on nõrkusi, 
võime need ületada,” on öelnud 
president Dieter F. Uchtdorf, teine 
nõuandja Esimeses Presidentkon-
nas. „Tõepoolest just läbi Jumala 
armu, kui me ennast alandame ja 
usku omame, võivad nõrgad asjad 
saada tugevaks.” 1

Meie Päästja on Õpetuses ja 
Lepingutes öelnud: „Ma lähen teie 
palge eel. Ma olen teie paremal käel 
ja vasakul, ja minu Vaim on teie 
südames ja minu inglid teie ümber, 
et teid toetada” (ÕL 84:88).

„Nefi on eeskuju inimesest, kes 
teadis ja mõistis Päästja suutlikuks 
tegevat väge ning toetus sellele,” 
on öelnud vanem David A. Bednar 
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. 

Jeesuse Kristuse ja Tema lepituse 
suutlikuks tegev vägi

Nefi vennad sidusid ta köidikutega 
kinni ja plaanisid tema hävitamist. 
Palun pange tähele Nefi palvet: „Oo 
Issand, nõnda nagu mul on sinus-
se usku, päästa mind mu vendade 
käest; jah, anna mulle koguni jõu-
du, et ma võiksin purustada need 
köidikud, millega ma seotud olen” 
(1Ne 7:17; rõhutus lisatud).

‥ Nefi ei palunud, et tema 
olukorda muudetakse. Tema palus 
pigem jõudu, et ta võiks ise oma 
olukorda muuta. Ja ma arvan, et ta 
palvetas täpselt nii, sest ta teadis 
Päästja lepituse suutlikuks tegevast 
väest, ta mõistis seda ja oli seda 
kogenud.

Ma ei arva, et köidikud, millega 
Nefi oli kinni seotud, võluväel ta 
kätelt ja randmetelt maha pudene-
sid. Pigem arvan, et teda õnnistati 

suurema püsivuse ja jõuga, millest 
tal endal puudu tuli, ning mille jä-
rel ta „Issanda jõul” (Mo 9:17) köi-
si venitas, väänas ja sikutas ning 
lõpuks köidikud ka purustas.” 2

Täiendavad pühakirjakohad  
ja info
Js 41:10; Et 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja otsige inspiratsiooni, et teada, mida sellest teistega 
jagada. Kuidas valmistab Abiühingu eesmärgi mõistmine Jumala tütreid ette igavese 
elu õnnistusteks?

Usk, pere, trööst

Mõtisklege järgneva üle
Kuidas saab Jeesuse Kristuse 
ja Tema lepituse suutlikuks 
tegev vägi aidata muuta meie 
nõrkused tugevuseks?


