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Dievo pranašas žemėje, prezidentas Tomas S. 
Monsonas, pareiškė: „Šiais laikais mes kovojame 
prieš visokiausią nuodėmę, amoralumą ir blogį, 

susitelkusius prieš mus.“ 1

Ar nustebtumėte sužinoję, kad šiuos žodžius preziden-
tas Monsonas ištarė prieš 50 metų? Jei tuo metu kovojome 
su neregėtu visokiausiu nelabumu, kaip dar labiau blogis 
grasina mums šiandien? Ne be pagrindo Viešpats apie 
mūsų Evangelijos laikotarpį pareiškė: „Štai priešas susitel-
kęs“ (DS 38:12).

Karas, kuriame „turime kovoti iki galo visi“ 2, prasidėjo 
dar prieš mums gimstant. Jis prasidėjo dar prieš pasaulio 
sukūrimą. Jis prasidėjo prieš daugelį tūkstantmečių ikimir-
tingojoje karalystėje, kur Šėtonas sukilo ir „siekė sunaikinti 
žmogaus valios laisvę“ (Mozės 4:3).

Šėtonas pralaimėjo tą kovą ir „buvo išmestas žemėn“ 
(Apreiškimo 12:9), kur toliau tęsia savo karą. Čia žemėje 
„jis kariauja su Dievo šventaisiais ir [ap]supa juos“ (DS 
76:29) melais, apgaulėmis ir pagundomis.

Jis kariauja prieš pranašus ir apaštalus. Jis kariauja prieš 
skaistybės įstatymą ir santuokos šventumą. Jis kariauja 
prieš šeimą ir šventyklą. Jis kariauja prieš tai, kas gera, 
šventa ir dora.

Kaip mes kovojame su tokiu priešu? Kaip kovojame 
prieš blogį, kuris, rodos, užvaldo mūsų pasaulį? Kokia yra 
mūsų ginkluotė? Kas yra mūsų sąjungininkai?

Avinėlio galia
Pranašas Džozefas Smitas mokė, kad Šėtonas turi tiek 

galios mums, kiek mes jam leidžiame.3

Žvelgdamas į mūsų dienas Nefis išvydo „Dievo Avinėlio 
galią, nusileidusią ant Avinėlio bažnyčios šventųjų ir ant 
Viešpaties sandoros žmonių, kurie buvo išsklaidyti ant viso 
žemės veido; ir jie buvo ginkluoti teisumu ir Dievo galia su 
didele šlove” (1 Nefio 14:14; kursyvas pridėtas).

Kaip mes apsiginkluojame teisumu ir galia? Mes šven-
čiame šabo dieną ir gerbiame kunigystę. Mes sudarome 
šventas sandoras ir laikomės jų, atliekame savo šeimos 
istorijos darbą ir lankomės šventykloje. Mes nuolatos 
stengiamės atgailauti ir maldaujame Viešpaties panaudoti 
„Kristaus apmokantįjį kraują, kad gautume savo nuodėmių 
atleidimą“ (Mozijo 4:2). Mes meldžiamės, tarnaujame, liudi-
jame ir naudojame tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Mes taip pat apsiginkluojame teisumu ir galia, kai nuolat 
kraunamės „savo protuose gyvenimo žodžius“ (DS 84:85). 
Mes kraunamės tuos žodžius pasinerdami į šventuosius 
Raštus ir Viešpaties išrinktų tarnų, kurie kitą mėnesį visuo-
tinėje konferencijoje dalinsis Jo valia, mintimis ir balsu, 
žodžius (žr. DS 68:4).

Kovodami su blogiu privalome nuolat atminti, kad 
galime sulaukti pagalbos iš abiejų uždangos pusių. Mūsų 
sąjungininkų gretose yra Dievas, amžinasis Tėvas, Viešpats 
Jėzus Kristus ir šventoji Dvasia.
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Tarp mūsų sąjungininkų taip pat yra neregimi dangaus 
pulkai. „Nebijok, – pasakė Eliziejus ištikimam jaunuoliui, 
jiems susidūrus su blogio armija, – nes mūsų pusėje yra 
daugiau negu jų pusėje“ (žr. 2 Karalių 6:15–16).

Mums nereikia bijoti. Dievas myli Savo šventuosius.  
Jis niekada nepaliks mūsų.

Žinau, kad Dievas, atsakydamas į maldą, įvykdė mano 
prašymą išgelbėti nuo pikto. Liudiju, kad su Dievo Tėvo, 
Pasaulio Gelbėtojo ir Šventosios Dvasios pagalba galime 
būti tikri, jog mums bus suteikta daugiau nei reikia galios 
atsilaikyti prieš bet kokias blogio pajėgas, su kuriomis 
susiduriame.

Tad nuolat ginkluokimės teisumu, kad turėtume  
tikėjimo galutine pergale.
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KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prezidentas Airingas primena mums, kad kariaujame su 
blogiu. Galite pradėti su jūsų lankomais žmonėmis sugie-
dodami giesmę „Turime kovoti iki galo visi“ (Giesmės, 
140). Tada galite pakviesti juos pasidalyti patirtimi, kaip jie 
buvo apsaugoti pasirinkę teisius ir netikėtus, jų šeimą nuo 
Šėtono ginančius, sprendimus, tokius kaip teigiamos medi-
jos pasirinkimas, šeimos tarybos rengimas ar kassavaitinis 
šeimos namų vakaras. Galite duoti jiems iššūkį pamaldžiai 
apmąstyti, kaip pastatyti šeimos sutvirtinimus, ir paskatinti 
juos sukurti planą tų idėjų įgyvendinimui.

JAUNIMAS
Aš jau apsisprendžiau
Medison Tomson

Kartą gavau vertingą seksualinio tyrumo – temos, 
kuri priverčia jaunimą pasijusti labai nepatogiai 

– pamoką Merginų organizacijos klasėje. Pamenu ne 

viską, ko mokiausi tą dieną, bet prisimenu, kaip mūsų 
vadovė kalbėjo apie vieną iš jos asmeninių standartų – 
nuolat išlikti seksualiai tyrai. Jos žodžiai įstrigo man, ir 
tada priėmiau sąmoningą sprendimą: padaryti tai viena 
iš savo asmeninių vertybių.

Vieną dieną, važiuojant autobusu namo iš sporto 
renginio, kažkas autobuse pradėjo žaidimą „Tiesa 
ar drąsa“. Aš ir keletas kitų vaikų prisijungėme, nes 
nuobodžiavome. Kai atėjo mano eilė, man buvo 
mestas iššūkis padaryti šį tą, kas, žinojau, nėra teisu. 
Man būtų buvę sunku priimti sprendimą, jei nebūčiau 
prisiminusi Merginų organizacijos vadovės žodžių, 
tad pasirinkimas buvo lengvas. Aš greitai atsisakiau 
dalyvauti. Jau buvau apsisprendusi, ką darysiu tokioje 
situacijoje.

Žinau, kad kai einame į bažnyčią ir stengiamės įsisa-
vinti ten mokomus dalykus, būsime palaiminti didesne 
dvasine stiprybe ir apsauga nuo pasaulio pagundų.
Autorė gyvena Jutos valst., JAV.

VAIKAI
Apsiginkluokite savo ginklais

Šiandien pasaulyje yra daug blogų dalykų. Evange-
lija yra tarsi mus saugantis skydas. Perskaitykite 10 

dalykų, kuriuos prezidentas Airingas liepia mums daryti, 
kad apsisaugotume. Tada nupieškite ir nuspalvinkite 
savo skydą!

 1. Švęsti šabo dieną
 2. Gerbti kunigystę
 3. Sudaryti sandoras ir jų laikytis
 4. Atlikti šeimos istorijos darbą
 5. Vykti į šventyklą
 6. Atgailauti
 7. Melstis
 8. Tarnauti kitiems
 9. Dalytis savo liudijimu
 10. Skaityti Raštus
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„Aš visa galiu tame, kuris mane 
stiprina.“ (Filipiečiams 4:13). 

„Nors visi turime silpnybių, tačiau 
galime jas įveikti“, – sako preziden-
tas Dyteris F. Uchtdorfas, antrasis 
patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje. 
„Iš tikrųjų, per Dievo malonę silp-
nybės gali tapti stiprybėmis, jeigu 
nusižeminsime ir tikėsime.“ 1

Doktrinoje ir Sandorose mūsų 
Gelbėtojas sako: „Aš eisiu prieš jūsų 
veidą. Aš būsiu jūsų dešinėje ir jūsų 
kairėje, ir mano Dvasia bus jūsų 
širdyse, ir mano angelai aplink jus, 
kad jus palaikytų“ (DS 84:88).

„Nefis yra pavyzdys žmogaus, 
kuris žinojo bei suprato stiprinan-
čią Gelbėtojo galią, ir pasikliovė 
ja“, – sako vyresnysis Deividas A. 
Bednaris iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo. „Nefio broliai surišo jį 

Stiprinanti Jėzaus Kristaus  
ir Jo Apmokėjimo galia

virvėmis ir planavo jo nužudymą. 
Prašau atkreipti dėmesį į Nefio 
maldą: „O Viešpatie, pagal mano 
tikėjimą tavimi, išvaduok mane iš 
mano brolių rankų; taip, netgi duok 
man jėgos, kad galėčiau sutraukyti 
šituos raiščius, kuriais esu surištas“ 
(1 Nefio 7:17; kursyvas pridėtas).

[…] Nefis neprašė pakeisti aplin-
kybių. Jis verčiau maldavo stiprybės 
pakeisti savo aplinkybes. Ir aš tikiu, 
kad taip jis meldėsi būtent todėl, 
kad žinojo, suprato ir buvo patyręs 
stiprinančią Apmokėjimo galią.

Nemanau, kad raiščiai, kuriais 
Nefis buvo surištas, stebuklin-
gai nukrito nuo jo rankų ir riešų. 
Manau, kad jis buvo palaimin-
tas tokiu jo įgimtus sugebėjimus 
pranokstančiu atkaklumu ir stip-
rybe, kad darbavosi „Viešpaties 

stiprybėje“ (Mozijo 9:17) – suko ir 
traukė virves, ir galiausiai galėjo 
jas sutraukyti tikrąja to žodžio 
prasme.“ 2

Papildomos Raštų eilutės  
ir informacija
Izaijo 41:10; Etero 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir siekite įkvėpimo, kad suvoktumėte,  
ką reikia aptarti. Kaip Paramos bendrijos tikslo supratimas paruošia Dievo dukteris 
amžinojo gyvenimo palaimoms?

Tikėjimas, šeima, parama

Apsvarstykite
Kaip stiprinanti Jėzaus Kristaus 
galia ir Jo apmokančioji auka gali 
padėti paversti mūsų silpnybes į 
stiprybes?


