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Sesioni i Përgjithshëm i Grave i 
Mbrëmjes të së Shtunës, 26 shtator 
2015
Kryesimi: Presidenti Tomas S. Monson.
Drejtimi: Boni L. Oskarson.
Lutja e hapjes: Ebi Morgan.
Lutja e mbylljes: Greis Teh.
Muzika nga një kor i bashkuar i Fillores, Të 
Rejave dhe Shoqatës së Ndihmës nga kunjet 
në Kesh Vellin jugor në Juta; Klaudia Bigler, 
drejtuese; Boni Gudlajf, organiste; Sara 
Xhonson; flautiste: “Eni, F’mij’ të Zotit”, Himne 
dhe Këngë të Fëmijëve, f. 4; potpuri, përsht. 
Mohlman, i pabotuar: “I Will Follow God’s 
Plan” [“Do t’Ndjek Planin e Per’ndis’”], Chil-
dren’s Songbook, nr. 164, dhe “Faith in Every 
Footstep” [“Besim në Çdo Hap”], Dayley, sho-
qëruar nga flauti dhe piano; “As Zion’s Youth 
in Latter Days” [“Si Rini e Sionit Sot”], Hymns, 
nr. 256, përsht. Kasen, bot. nga Jackman; 
“Dearest Children, God Is Near You” [“F’mij’ të 
Dashur, Perëndia është Pran’ Jush”], Hymns, 
nr. 96, përsht. Watkins, i pabotuar; “Go Forth 
with Faith” [“Ec Përpara me Besim”], Hymns, 
nr. 263, përsht. Bigler, i pabotuar.

Sesioni i Përgjithshëm i Paradites  
të së Shtunës, 3 tetor 2015
Kryesimi: Presidenti Tomas S. Monson.
Drejtimi: Presidenti Henri B. Ajring.
Lutja e hapjes: Meri R. Durham.
Lutja e mbylljes: Plaku Adrian Oçoa.
Muzika nga Kori i Tabernakullit; Mak Uilberg 
dhe Rajën Mërfi, drejtues; Klei Kristiansen, 
organist: “Press Forward, Saints” [“Ecni Përpara, 
Shenjtorë”], Hymns, nr. 81; “Guide Us, O Thou 
Great Jehovah” [“Na Udhëhiq O Jehova i 
Madh”], Hymns, nr. 83; “I Know That My Savior 
Loves Me” [“E Di se Shpëtimtari Im më Do”], 
Creamer, përsht. Murphy, bot. nga Jackman; “Të 
Falemi, Zot, për Profetin”, Himne dhe Këngë të 
Fëmijëve, f. 36; “Precious Savior, Dear Redeem-
er” [“Shpëtimtar i Shtrenjt’, i Dashur”], Hymns, 
nr. 103, përsht. Manookin, bot. nga Jackman; 
“Eni Shenjtorë”, Himne dhe Këngë të Fëmijëve, 
f. 2, përsht. Wilberg, bot. nga Oxford.

Sesioni i Përgjithshëm i Pasdites  
të së Shtunës, 3 tetor 2015
Kryesimi: Presidenti Tomas S. Monson.
Drejtimi: Presidenti Diter F. Uhtdorf.
Lutja e hapjes: Plaku Terens M. Vinson.
Lutja e mbylljes: Plaku Kazuhiko Jamashita.
Muzika nga një kor i Fillores nga kunjet në 

Riverton, Juta; Emili Uadlei, drejtuese, Linda 
Margets dhe Boni Gudlajf, organiste: “Beauti-
ful Savior” [“I Buk’ri Shpëtimtar”], Children’s 
Songbook, nr. 62, përsht. Kasen, bot. nga 
Jackman; potpuri, përsht. DeFord, i pabotuar: 
“Search, Ponder, and Pray” [“Kërko, Përsiat 
dhe Lutu”], Children’s Songbook, nr. 109, 
dhe “I Think When I Read That Sweet Story” 
[“Mendoj Kur Lexoj Atë Histori t’Ëmbël”], 
Children’s Songbook, nr. 56; “Come, Follow 
Me” [“Eja, Më Ndiq”], Hymns, nr. 116; “I Feel 
My Savior’s Love” [“Dashurin’ e Shpëtimtarit 
Ndiej”], Children’s Songbook, nr. 74, përsht. 
Cardon, bot. nga Jackman.

Sesioni i Priftërisë i Mbrëmjes  
të së Shtunës, 3 tetor 2015
Kryesimi: Presidenti Tomas S. Monson.
Drejtimi: Presidenti Henri B. Ajring.
Lutja e hapjes: Plaku Leri S. Keçer.
Lutja e mbylljes: Stiven W. Ouen.
Muzika nga një kor baba e bir nga kunjet 
në Orem të Jutës, Kori Mendenhall, drejtu-
es; Endriu Ansuorth dhe Klei Kristiansen, 
organistë: “Let Zion in Her Beauty Rise” [“Le 
t’Ngrihet Sioni n’Bukuri”], Hymns, nr. 41, 
përsht. McDavitt, bot. nga McDavitt; “Jesus, 
the Very Thought of Thee” [“Jezus, Vetë 
Mendimi për Ty”], Hymns, nr. 141, përsht. 
McDavitt, bot. nga McDavitt; “Praise to the 
Lord, the Almighty” [“Lavdi Zotit, të Plot-
fuqishmit”], Hymns, nr. 72; “Lord, I Would 
Follow Thee” [“Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek”], 
Hymns, nr. 220; “We’ll Bring the World His 
Truth” [“T’Vërtetën e Tij Botës do t’i Çoj-
më”], Children’s Songbook, nr. 172, përsht. 
McDavitt, bot. nga McDavitt.

Sesioni i Përgjithshëm i Paradites  
të së Dielës, 4 tetor 2015
Kryesimi: Presidenti Tomas S. Monson.
Drejtimi: Presidenti Diter F. Uhtdorf.
Lutja e hapjes: Plaku Çi Hong (Sam) Uong.
Lutja e mbylljes: Sheril A. Esplin.
Muzika nga Kori i Tabernakullit; Mak Uilberg, 
drejtues; Riçard Eliot dhe Endriu Ansuorth, 
organistë: “Arise, O God, and Shine” [“Ngrihu, 
O Per’ndi, e Shkëlqe”], Hymns, nr. 265; “Shël-
bues i Izraelit”, Himne dhe Këngë të Fëmijëve, 
f. 5, përsht. Wilberg, bot. nga Hinshaw; “If the 
Savior Stood Beside Me” [“Në Prani të Shpë-
timtarit”], DeFord, përsht. Cardon/Elliott, i 
pabotuar; “Sa i Fortë një Themel”, Himne dhe 
Këngë të Fëmijëve, f. 6; “There Is Sunshine in 

My Soul Today” [“Ka Dritë Dielli në Shpirtin 
Tim Sot”], Hymns, nr. 227, përsht. Wilberg, 
i pabotuar; “Shpirti i Perëndisë”, Himne dhe 
Këngë të Fëmijëve, f. 28, përsht. Wilberg, bot. 
nga Jackman.

Sesioni i Përgjithshëm i Pasdites  
të së Dielës, 4 tetor 2015
Kryesimi: Presidenti Tomas S. Monson.
Drejtimi: Presidenti Henri B. Ajring.
Lutja e hapjes: Plaku Jorg Klebingat.
Lutja e mbylljes: Plaku Skot D. Uaiting.
Muzika nga Kori i Tabernakullit; Mak Uilberg 
dhe Rajën Mërfi, drejtues; Boni Gudlajf dhe 
Linda Margets, organiste: “Praise the Lord 
with Heart and Voice” [“Lavdëroje Zotin 
me Zemër dhe Zë”], Hymns, nr. 73, përsht. 
Murphy, i pabotuar; “Our God Is a God of 
Love” [“Perëndia Yn’ Ësht’ Perëndi Dashurie”], 
Cundick, bot. nga Jackman; “Rejoice, the 
Lord Is King” [“Gëzohuni, Zoti Është Mbret”], 
Hymns, nr. 66; “Put Your Shoulder to the 
Wheel” [“Vërini Shpatullat Punës”], Hymns, 
nr. 252, përsht. Wilberg, i pabotuar; “Love 
One Another” [“Doni Njëri- Tjetrin”], Hymns, 
nr. 308, përsht. Wilberg, i pabotuar.

Mesazhet e Mësimit të Shtëpisë  
dhe të Vizitës Mësimore
Për mesazhet e mësimit të shtëpisë dhe të 
vizitës mësimore, ju lutemi përzgjidhni atë 
fjalim që u përgjigjet më mirë nevojave të 
atyre që vizitoni.

Në Kopertinë
Përpara: Fotografi nga Welden C. Andersen.
Prapa: Fotografi nga Christina Smith.

Fotografimi i Konferencës
Pamjet nga konferenca e përgjithshme në Solt- Lejk- Siti 
u bënë nga Welden C. Andersen, Carli Bell, Cody Bell, 
Janae Bingham, Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, 
Nate Edwards, Brian Nicholson, Leslie Nilsson, Matt Reier, 
Bradley Slade, dhe Christina Smith; e familjes Kavalkante, 
me mirësinë e Aroldo Kavalkante; në Athens, Xhor-
xhia, SHBA, nga Whitney Gossling; në kontenë Orinxh, 
Kaliforni, SHBA, nga Erik Isakson; i pjesëtarëve të familjes 
Opensha, me mirësinë e familjes Opensha; në Mumbai, 
Indi, nga Wendy Gibbs Keeler; në Dramen dhe Oslo, 
Norvegji, nga Ashlee Larsen; në Kiev, Ukrainë, nga Marina 
Lukach; në San- Pedro, Belize, nga Josué Peña; në Arika, 
Kili, nga Shelby Jeanne Randall; në Bermehijo, Durango, 
Meksikë, nga Angélica Castañeda Reyes; në Kavite- Siti, 
Kavite, Filipine, nga Danny Soleta.

Konferenca e Përgjithshme 
Gjysmëvjetore e 185- të

Mundësohen Bisedat e Konferencës
Për të gjetur biseda të konferencës së përgjithshme në internet në shumë gjuhë, vizitoni faqen  
conference. lds. org dhe përzgjidhni një nga gjuhët. Bisedat mundësohen gjithashtu në programin  
për celularë Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit]. 
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Apostujve, shpjeguan rolet theme-
lore të grave. Presidenti Nelson 
vërejti: “Mbretëria e Perëndisë nuk 
është dhe nuk mund të jetë e plotë 
pa gra të cilat bëjnë besëlidhje të 
shenjta dhe më pas i mbajnë ato, 
pa gra të cilat mund të flasin me 
fuqi dhe autoritet nga Perëndia” 
(faqe 96). 

•  Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, pohoi 
se “Shpëtimtari ynë përjetoi dhe 
vuajti plotësinë e të gjitha sfidave 
të vdekshme. . . . Dhe për shkak të 
kësaj, Shlyerja e Tij i jep Atij fuqinë 
për të na ndihmuar – për të na 
dhënë forcën për t’i duruar të gjitha” 
(faqet 61–62).

“Ju jeni një bir ose bijë e Atit tonë 
Qiellor”, tha Presidenti Tomas S. 
Monson në sesionin e paradites 

të së dielës të konferencës së përgjith-
shme. “Ju keni ardhur nga prania e Tij 
që të jetoni në këtë tokë për një stinë, 
që të pasqyroni dashurinë dhe më-
simet e Shpëtimtarit dhe që ta lini të 
shkëlqejë me guxim dritën tuaj për ta 
parë të gjithë njerëzit. Kur ajo stinë në 
tokë të ketë mbaruar, nëse ju e keni 
bërë pjesën tuaj, juaji do të jetë bekimi 
i lavdishëm i kthimit për të jetuar me 
Të përgjithmonë” (faqe 88).

Në këtë konferencë të përgjithshme 
u njoftua largimi nga jeta kohët e 
fundit i Presidentit Bojd K. Paker dhe 
Pleqve L. Tom Peri dhe Riçard G. Skot, 

të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve. Anëtarët e Kishës mbështetën 
tre anëtarë të rinj të kuorumit: Pleqtë 
Ronald A. Rasband, Geri E. Stivenson 
dhe Dejll G. Renland.

Pjesë të tjera të spikatura:
•  Bisedat nga Pleqtë M. Rasëll Ballard, 

Dejvid A. Bednar dhe D. Tod 
Kristoferson, të Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve, theksuan arsyen 
përse Zoti e krijoi Kishën e Tij, me 
profetë dhe apostuj si themeli i saj, 
për të bërë punën e Tij dhe për të 
na fuqizuar ne që të kthehemi tek 
Ai (shih faqet 24, 128 dhe 108).

•  Bisedat nga Presidenti Rasëll M. 
Nelson dhe Plaku Xhefri R. Holland,  
të Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Pjesë të spikatura nga Konferenca e 
Përgjithshme Gjysmëvjetore e 185- të 
e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme
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ne përpiqemi ta ndjekim Atë. Natyra 
hyjnore brenda secilës prej nesh për-
punohet dhe lartësohet nga përpjekja 
që bëjmë për t’iu afruar më shumë Atit 
dhe Birit të Tij.

Natyra jonë hyjnore nuk ka lidhje me 
arritjet tona vetjake, pozitën që arrijmë, 

numrin e maratonave që vrapojmë apo 
popullaritetin dhe vetëvlerësimin tonë. 
Natyra jonë hyjnore vjen nga Perëndia. 
Ajo u përcaktua në një ekzistencë që e 
parapriu lindjen tonë dhe do të vazhdo-
jë deri në përjetësi.

Ne na Duan
Ne njëjtësohemi me natyrën tonë 

hyjnore kur e ndiejmë dhe e japim 
dashurinë e Atit tonë në Qiell. Ne kemi 
lirinë e zgjedhjes për ta ushqyer atë 
shpirtërisht, për ta lejuar atë të lulë-
zojë dhe për ta ndihmuar atë të rritet. 
Pjetri tha se ne na jepen “premtimet e 
çmueshme” që të “bëhemi pjesëtarë të 
natyrës hyjnore” 5. Kur e kuptojmë se ci-
lat jemi – bijat e Perëndisë – ne fillojmë 
t’i ndiejmë ato premtime të çmueshme.

Të shikuarit jashtë përmes një drita-
reje, jo thjesht të shikuarit në pasqyrë, 
do të na lejojë ta shohim vetveten si 

Jobi tha: “Fryma e Perëndisë më ka 
krijuar dhe fryma e të Plotfuqishmit më 
jep jetë” 1.

Ne vijmë në këtë botë “duke 
ndjekur shtegun e reve të lavdisë” 2. 
“Familja: Një Proklamatë drejtuar 
Botës” na mëson që secili prej nesh 
“është një bir ose bijë shpirtërore 
e dashur e prindërve qiellorë” dhe 
“secili ka një natyrë dhe destinacion 
hyjnor” 3. Ati Qiellor ndan bujarisht 
një pjesë të hyjnisë së Tij me ne. Ajo 
natyrë hyjnore vjen si një dhuratë prej 
Tij, me një dashuri që vetëm një prind 
mund ta ndiejë.

Ne vijmë në këtë tokë për të ush-
qyer farat e natyrës hyjnore që është 
brenda nesh.

Ne e Dimë Përse
Ilejn Kenën, një ish- presidente e 

përgjithshme e Të Rejave, tha: “Ka dy 
ditë të rëndësishme në jetën e një gru-
aje: Dita kur ajo lindet dhe dita kur ajo 
zbulon përse u lind” 4.

Ne e dimë përse. Ne kemi ardhur në 
këtë tokë që të ndihmojmë për të ngri-
tur mbretërinë e Tij dhe që të përgati-
temi për Ardhjen e Dytë të Birit të Tij, 
Jezu Krishtit. Me çdo frymë që marrim, 

Nga Rozmari M. Uiksom,
Presidente e Përgjithshme e Fillores

Motra, ne ju duam! Unë dëshmoj 
se jeta është një dhuratë. Pe-
rëndia ka një plan për secilën 

prej nesh dhe qëllimi ynë individual 
filloi shumë përpara se të vinim në 
këtë tokë.

Kohët e fundit kam arritur ta dalloj 
mrekullinë e lindjes së një foshnjeje 
në vdekshmëri si një pjesë të planit 
të Zotit. Çdonjëra prej nesh u zhvi-
llua fizikisht brenda barkut të nënës 
sonë, ndërkohë që mbështeteshim për 
shumë muaj te trupi i saj që ta mbante 
trupin tonë. Megjithatë, më së fundi, 
procesi i lindjes – dramatik si për 
nënën dhe fëmijën – na veçoi.

Ndërkohë që një foshnjë shfaqet  
në këtë botë, ndryshimi i tempe-
raturës e i dritës dhe çlirimi i pa-
pritur i shtypjes në kraharorin e 
saj, e nxitin foshnjën të thithë ajër 
për frymëmarrjen e saj të parë. Ato 
mushkëri të vogla papritur mbushen 
me ajër për  herë të parë, organet 
nxiten të veprojnë dhe foshnja fillon 
të marrë frymë. Ndërsa kordoni i 
kërthizës shtrëngohet, ajo linjë jete 
midis nënës dhe foshnjës shkëputet 
përgjithmonë dhe jeta e foshnjës në 
tokë fillon.

Sessioni i Përgjithshëm i Grave | 26 Shtator 2015

Zbulimi i Hyjnisë  
Brenda Nesh
Ne vijmë në këtë tokë për të ushqyer farat e natyrës hyjnore  
që është brenda nesh.

Kavite-Siti, Kavite, Filipine
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bijat e Tij. Natyrisht, ne kthehemi tek 
Ai në lutje dhe jemi të etura t’i lexojmë 
fjalët e Tij dhe të bëjmë vullnetin e Tij. 
Ne jemi në gjendje ta fitojmë ndjenjën 
e vlerës vetjake nga Ai që është lart, jo 
nga bota përreth nesh apo nga njerëzit 
në Facebook ose Instagram.

Nëse e vini ndonjëherë në dyshim 
atë shkëndijë të hyjnisë brenda jush, 
bini në gjunjë në lutje dhe pyeteni 
Atin Qiellor: “A jam me të vërtetë 
bija Jote dhe a më do Ti mua?” Plaku 
M. Rasëll Ballard tha: “Një nga me-
sazhet më të ëmbla që Shpirti do të 
përçojë, është mënyra se si ndihet 
Zoti rreth jush” 6.

Ne jemi bijat e Tij. Pali tha: “Vetë 
Fryma i dëshmon frymës sonë se ne 
jemi bij të Perëndisë” 7. Shpesh kënga 
e parë e Fillores që mësojmë, është 
“Fëmi i Per’ndis’ Jam” 8. Tani është 
koha që ta marrim atë frazë të dashur 
“fëmi i Per’ndis’ jam” dhe t’i shtojmë 
fjalët “Atëherë, çfarë?” Ne mund të 
bëjmë madje pyetje të tilla si këto: 
“Çfarë do të bëj që ta jetoj jetën time 
si një fëmijë i Perëndisë?” “Si mund 
ta zhvilloj natyrën hyjnore që është 
brenda meje?”

Presidenti Diter F. Uhtdorf tha: “Pe-
rëndia ju dërgoi këtu që të përgatiteni 
për një të ardhme më të madhërishme 
se çfarëdo gjë që mund ta përfyty-
roni” 9. Ajo e ardhme, ditë pas dite, 
gjallërohet kur ju bëni më shumë sesa 
thjesht të ekzistoni; vjen kur ju e jetoni 
jetën tuaj për ta mbushur madhësinë  
e krijimit tuaj. Kjo e fton Zotin në jetën 
tuaj dhe ju filloni ta lejoni vullnetin  
e Tij të bëhet i juaji.

Ne Mësojmë për Shkak të Natyrës  
Sonë Hyjnore

Natyra hyjnore na zhvillon brenda 
vetes dëshirën për t’i ditur vetë këto të 
vërteta të përjetshme.

Një e re, e quajtur Emi, kohët e 
fundit ma dha këtë mësim kur shkroi: 
“Është e vështirë të jesh një adoleshen-
te në këto kohë. Shtegu po bëhet më i 
ngushtë. Satani po përpiqet me të vër-
tetë. Është ose e drejtë, ose e gabuar; 
nuk ka asgjë të ndërmjetme.”

Ajo vazhdoi: “Shoqëria e mirë nganjë-
herë është e vështirë për t’u gjetur. Edhe 
kur mendon se ke shoqe të ngushta që 
nuk do të të lënë kurrë, kjo gjë mund të 
ndryshojë për çfarëdo arsye. Kjo është 

arsyeja përse jam kaq e lumtur që kam 
një familje, Atin Qiellor, Jezu Krishtin 
dhe Frymën e Shenjtë, të cilët mund 
të jenë shoqëruesit e mi kurdoherë që 
gjërat me shoqërinë nuk shkojnë mirë.”

Emi vazhdoi të thotë: “Një natë u 
shqetësova. I thashë motrës sime që 
nuk dija se çfarë të bëja.”

Më vonë atë natë motra e saj i dërgoi 
një mesazh me celular dhe citoi Plakun 
Xhefri R. Holland kur ai tha: “Mos hiqni 
dorë. . . . Mos u dorëzoni. Vazhdoni të 
ecni. Vazhdoni të përpiqeni. Ka ndihmë 
dhe lumturi përpara jush. . . . Gjithçka 
do të jetë në rregull në fund. Mirëbe-
sojini Perëndisë dhe besoni në gjërat 
e mira që do të vijnë.” 10

Emi shpjegoi: “Më kujtohet që e 
lexova atë dhe thjesht u luta që të 
ndie ja dashuri nga Perëndia, në qoftë 
se Ai me të vërtetë ishte atje për mua”.

Ajo tha: “Menjëherë sapo pyeta dhe 
besova se Ai ishte atje, unë ndjeva 
ndjenjën më të mahnitshme, të lumtur 
e të dashur. Fjalët nuk mund ta për-
shkruajnë. E dija se Ai ishte atje dhe se 
Ai më donte mua.”

Ngaqë ti je fëmija i Tij, Ai e di 
se kush mund të bëhesh. Ai i njeh 
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druajtjet e tua dhe ëndrrat e tua. Ai gë-
zohet për potencialin tënd. Ai pret që ti 
të vish tek Ai në lutje. Ngaqë je fëmija 
i Tij, ti jo vetëm që ke nevojë për Të, 
por edhe Ai ka nevojë për ty. Ato që 
ulen përreth teje tani në këtë mbledhje, 
kanë nevojë për ty. Bota ka nevojë për 
ty dhe natyra jote hyjnore të lejon të 
jesh dishepulle e mirëbesuar e Tij për 
të gjithë fëmijët e Tij. Kur fillojmë ta 
shohim hyjninë brenda nesh, ne mund 
ta shohim atë tek të tjerët.

Ne Shërbejmë për Shkak të  
Natyrës Sonë Hyjnore

Natyra hyjnore zhvillon brenda nesh 
dëshirën për t’u shërbyer të tjerëve.

Kohët e fundit, Sherën Jubenk, 
drejtoresha e Shërbimeve Humani-
tare dhe e LDS Charities, tregoi për 

një përvojë të treguar nga Plaku 
Glen L. Pejs. Pati thatësirë gjerësisht 
të përhapur dhe uri të tejskajshme në 
Etiopi në mesin e viteve 1980. Për të 
siguruar ndihmë, qendra ngrënieje 
me ujë dhe ushqime u krijuan për 
ata që mund të arrinin tek ato. Një 
plak, i cili po vuante nga uria, po ecte 
nëpër një udhë të gjatë që të arrinte 
te një qendër ngrënieje. Ai po kalonte 
pranë një fshati kur dëgjoi të qarën 
e një foshnjeje. Kërkoi derisa e gjeti 
foshnjën të ulur përtokë, pranë nënës 
së tij të vdekur. Pasi e mori foshnjën 
në krahë, burri vazhdoi të ecte për 
40 kilometra deri te qendra e ngrëni-
es. Kur mbërriti, fjalët e tij të para nuk 
ishin “Kam uri” apo “Më ndihmoni”. 
Ato ishin: “Çfarë mund të bëhet për 
këtë foshnjë?” 11

Natyra hyjnore brenda nesh e ndez 
dëshirën tonë për t’iu afruar të tjerëve 
dhe na nxit të veprojmë. Ati Qiellor 
dhe Jezu Krishti mund të na ndihmojnë 
që të gjejmë forcën për ta bërë këtë gjë. 
A mund të na bënte Zoti pyetjen: “Çfarë 
mund të bëhet për këtë bijë, këtë bir, 
këtë baba ose këtë mik?”

Është nëpërmjet pëshpëritjeve të 
Shpirtit që natyra hyjnore e një njeriu dy-
shues, pas përpjekjes për të marrë frymë, 
gjen paqen që të marrë frymë sërish.

Kur profeti flet, fjalët e tij ndikojnë te 
natyra jonë hyjnore dhe na japin forcë 
për ta ndjekur atë.

Marrja e sakramentit çdo javë i jep 
shpresë hyjnisë brenda nesh dhe ne 
e kujtojmë Shpëtimtarin tonë, Jezu 
Krishtin.

Ju premtoj se, kur përpiqeni ta 
zbuloni thellësinë e natyrës hyjnore që 
gjendet brenda jush, ju do të filloni ta 
lartësoni më tej dhuratën tuaj të çmuar. 
Jua rrëfeftë ajo udhën që të bëheni bija 
të Tij, duke ecur në shtegun e kthimit 
tek Ai – atje ku ne do të “kthehe[mi] tek 
ai Perëndi që [na] dha . . . frymë” 12. Në 
emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
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për të mbushur tokën . . . është thelbësor 
. . . dhe është burimi i lumturisë njerëzo-
re. Nëpërmjet ushtrimit të drejtë të kësaj 
fuqie [krijuese], ne mund të vijmë pranë 
Atit tonë në Qiell dhe të përjetojmë një 
plotësi të gëzimit, madje të qenit perën-
di. Fuqia e riprodhimit nuk është një 
pjesë rastësore e planit; ajo është plani.”

Ai vazhdoi:
“Dashuria e vërtetë kërkon ruajt-

jen deri pas martesës të ndarjes së 
atyre ndjenjave që i çelin ato fuqi të 
shenjta . . . [duke] shmang[ur] situata 
ku dëshira fizike mund të jetë fuqia 
kontrolluese. . . .

. . . Lumturia jonë në jetën në vdek-
shmëri, gëzimi dhe ekzaltimi ynë janë 
të varur nga mënyra se si u përgjigjemi 
këtyre dëshirave fizike të vazhdueshme 
dhe shtrënguese.” 1

Motrat e mia të dashura, si të reja 
edhe jo aq të reja, unë kam ndier 
një shqetësim të madh teksa e kam 
përgatitur këtë bisedë. Siç e shprehu 
Alma i Riu: “Unë dëshiroj nga pjesa më 
e thellë e zemrës sime, . . . që ju të . . . 
thërrisni në emrin e tij të shenjtë dhe 
të jeni vigjilent[e], dhe të luteni vazhdi-
misht, që ju mos të tundoheni mbi atë 
që mund të duroni, . . . që të ngrihe[ni] 
në ditën e fundit” 2.

“një biskotë dhe një e puthur”, ai dësh-
moi se “urdhërimi për t’u shumëzuar e 

Nga Linda S. Rivs,
Këshilltare e Dytë në Presidencën e  
Përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës

A nuk e doni këtë motër në video? 
Ne e dimë se shumë prej jush, të 
cilat nuk e kanë pasur mundësi-

në për të pasur fëmijë të vetët, e kanë 
kaluar jetën duke i dashur, mësuar dhe 
bekuar fëmijët. Dhe, o, sa shumë që 
Ati ynë Qiellor dhe ne, motrat tuaja, 
ju duam për këtë!

A nuk e kemi pasur të gjitha ne, duke 
ju përfshirë ju motra të reja e të dashura 
të Fillores dhe të Të Rejave, mundësi-
në për të mbajtur në krahët tona një 
foshnjë të sapolindur e cila të shikon 
drejt e në sy? A e kemi kuptuar ndjesinë 
e shenjtë dhe të shenjtëruar që e rrethon 
këtë shpirt çelestial, të dërguar së fundi 
nga Ati ynë në Qiell te trupi i tij i vogël, 
i pastër dhe i sapokrijuar? Unë rrallëherë 
kam përjetuar ndjenja kaq shumë të ëm-
bla, kaq të buta dhe kaq shpirtërore.

Trupat tanë janë dhurata të shenjta 
nga Ati ynë Qiellor. Ata janë tempuj 
vetjakë. Teksa i mbajmë ata të pastër 
dhe të dëlirë, ne mund të jemi të denja 
për ta ndihmuar Atin tonë Qiellor që të 
krijojë trupa për fëmijët e Tij të dashur 
shpirtërorë.

Në bisedën e fundit të Presidentit 
Bojd K. Paker në konferencën e përgjith-
shme, të cilën mund ta mbani mend si 

Të Denja për Bekimet 
Tona të Premtuara
Një largpamësi e bekimeve të pabesueshme të premtuara të Atit  
tonë duhet të jetë përqendrimi kryesor përpara syve tanë çdo ditë.
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Më vonë, Mormoni gjithashtu 
dëshmoi se në ditët e Almës, Korihori, 
anti- Krishti, “predikonte . . . , duke 
nxjerrë [nga udha] zemrat e . . . shumë 
gra[ve]” 3.

Motra, Satani ka ngritur një flamur 
si të Korihorit në ditët tona me sukses 
gjithnjë e më të madh. Cilat janë disa 
prej mjeteve të tij? Novelat romantike 
joshëse, telenovelat në televizor, gratë 
e martuara dhe të dashur të së kaluarës 
që lidhen në median shoqërore dhe 
pornografia. Ne duhet të jemi shumë 
të kujdesshme, të dashura motra! Ne 
nuk mund të luajmë me shigjetat e 
zjarrta të Satanit dhe të mos digjemi. 
Nuk di asgjë që do të na kualifikojë për 
shoqërimin e vazhdueshëm të Frymës 
së Shenjtë më shumë se virtyti.

Shumë njerëz në botën e sotme po 
kërkojnë për kënaqje të menjëhershme 
dhe njohuri të menjëhershme në inter-
net. Përkundrazi, ne do të jemi tej mase 

të bekuara nëse ushtrojmë besim dhe 
durim dhe shkojmë tek Ati ynë Qiellor, 
burimi i të gjithë së vërtetës, bashkë me 
dyshimet tona. Kaq shumë përgjigje dhe 
sigurime mund të vijnë nëpërmjet kërki-
mit dhe studimit të përditshëm të shkri-
meve të shenjta dhe me lutje të sinqertë 
e përgjëruese, por nuk ka premtime të 
tilla në internet. Profeti Jakob dëshmon: 
“Pasi Shpirti flet të vërtetën dhe nuk 
gënjen. Prandaj, ai flet për gjëra ashtu 
siç janë në të vërtetë dhe për gjëra ashtu 
siç do të jenë në të vërtetë.” 4

Kur ne jemi të përfshirë në shikimin, 
leximin ose përjetimin e çfarëdo gjëje 
që është nën standardet e Atit tonë 
Qiellor, ajo na dobëson. Pavarësisht 
nga mosha juaj, nëse ajo që shikojmë, 
lexojmë, dëgjojmë, ose zgjedhim të 
bëjmë nuk i përmbush standardet e 
Zotit në broshurën Për Forcën e Rinisë, 
fikeni, flakeni, griseni dhe përplaseni 
derën fort.

Asnjëra prej nesh nuk është e 
përsosur por, kur ne kemi mëkatuar, 
Presidentit Paker na kujtoi që:

“Premtimi është: ‘Vini re, ai që është 
penduar për mëkatet e tij, po ai falet 
dhe unë, Zoti, nuk i kujtoj më ato’ 
(DeB 58:42). . . .

. . . Shlyerja, të cilën mund ta marrë 
secili prej nesh, nuk mbart asnjë 
shenjë. Kjo do të thotë që, pavarësisht 
nga ajo që kemi bërë ose ku kemi 
qenë apo se si ndodhi diçka, nëse 
me të vërtetë pendohemi, Ai na ka 
premtuar që do të shlyente. Dhe kur 
Ai e bëri Shlyerjen, ajo gjë u zgjidh. 
Ka kaq shumë prej nesh që vijnë 
rrotull pa pushim . . . me ndjenjën e 
fajit, duke mos e ditur se si t’i shpëto-
ni. Ju i shpëtoni asaj duke e pranuar 
Shlyerjen e Krishtit dhe gjithçka që 
shkaktonte dhembje në zemër, mund 
të kthehet në bukuri, dashuri dhe 
përjetësi.” 5
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Përveç pendimit, çfarë ndihmash 
apo mjetesh na janë dhënë për të na 
ndihmuar të qëndrojmë të pastra dhe të 
virtytshme? Të gjithë fëmijët e Fillores 
tonë dhe të rejat e dinë dhe e këndoj-
në këngën “Scripture Power” [“Fuqia 
e Shkrimeve”] 6. A mund ta përfshijmë 
edhe “Fuqinë e Lutjes”, “Fuqinë e Tem-
pullit”, “Fuqinë e Besëlidhjeve”, “Fuqinë 
e Shabatit”, “Fuqinë e Profetit” dhe 
“Fuqinë e Virtytit”?

Ka gjithashtu premtime të mëdha dhe 
premtime mbrojtëse të shoqëruara me 
mbajtjen veshur siç duhet të veshjes sonë 
të tempullit. Unë kam arritur të ndiej 
që simbolikisht jam duke veshur rroba 
mbretërore që më janë dhënë nga Ati im 
Qiellor. Unë dëshmoj, motra, se kur ne 
mundohemi t’i veshim veshjet e tem-
pullit siç duhet, Ati ynë e njeh atë si një 
shenjë të madhe të dashurisë dhe të për-
kushtimit tonë ndaj Tij. Është një shenjë 
e besëlidhjeve që kemi bërë me Të, dhe 
Ai ka premtuar: “Unë, Zoti, lidhem kur 
ju bëni çfarë ju them; por kur nuk bëni 
çfarë ju them, ju nuk keni premtim” 7.

Së fundi unë fola me një mikeshë të 
vjetër e cila ka kaluar dy divorce për 
shkak të varësive dhe pabesive të bash-
këshortëve të saj. Ajo dhe tre fëmijët e 
saj kanë vuajtur së tepërmi. Ajo lutej: 
“Jam përpjekur kaq shumë të jetoj me 
drejtësi. Përse kam pasur kaq shumë 
sprova? Çfarë kam bërë gabim? Çfarë 
do Ati Qiellor që unë të bëj? Unë lutem 
dhe i lexoj shkrimet e mia të shenjta, i 
ndihmoj fëmijët e mi dhe shkoj shpesh 
në tempull.”

Teksa e dëgjoja këtë motër, më vinte 
të thërrisja me të madhe: “Ti po e bën 
atë! Ti po bën gjithçka që Ati Qiellor do 
dhe që shpreson se ti do të bësh!”

Në mënyrë të kuptueshme, shumë 
janë shprehur që bekimet e prem-
tuara të Atit tonë janë thjesht “tepër 
larg”, veçanërisht kur jeta jonë është 
e tejmbushur me sfida. Por Amuleku 

dha mësim se “kjo jetë është koha . . . 
që të përgatite[mi] të takohe[mi] me 
Perëndinë” 8. Nuk është koha për të 
marrë të gjitha bekimet tona. Presidenti 
Paker shpjegoi “‘Dhe të gjithë jetuan të 
lumtur përgjithmonë’ nuk është shkruar 
kurrë në aktin e dytë. Ai rresht i përket 
aktit të tretë, kur misteret zgjidhen dhe 
çdo gjë vihet në rregull.” 9 Sidoqoftë, 
një largpamësi e bekimeve të pabesu-
eshme të premtuara të Atit tonë duhet 
të jetë përqendrimi kryesor përpara 
syve tanë çdo ditë – si dhe një vetëdije 
e “madhësisë së mëshirës së tij të da-
shur” 10 që ne përjetojmë çdo ditë.

Motra, unë nuk e di pse i kemi 
sprovat e shumta që kemi, por ndjesia 
ime vetjake është, motra, që shpërblimi 
është kaq i madh, kaq i përhershëm 
dhe i përjetshëm, kaq i gëzueshëm 
dhe përtej kuptueshmërisë tonë saqë 
në ditën e shpërblimit, ne mund të 
ndiejmë t’i themi Atit tonë të dashur 
e të mëshirshëm: “A ishte kjo gjithçka 
që kërkohej?” Unë besoj se, nëse do të 
mund ta kujtonim dhe dallonim çdo 
ditë thellësinë e dashurisë që Ati ynë 
Qiellor dhe Shpëtimtari kanë për ne, ne 
do të ishim të gatshme të bënim gjith-
çka që Ata do të kërkonin që të ishim 
sërish në praninë e Tyre, të rrethuar 

përjetësisht nga dashuria e Tyre. Çfarë 
rëndësie do të kenë, motra të dashura, 
ato që kemi vuajtur këtu, nëse, në fund, 
ato sprova janë pikërisht gjërat që na 
kualifikojnë për jetën e përjetshme dhe 
ekzaltimin në mbretërinë e Perëndisë 
me Atin dhe Shpëtimtarin tonë?

Unë dëshmoj se trupat tanë janë 
dhurata të shenjta nga Ati ynë Qiellor 
dhe se teksa e mbajmë jetën tonë të 
pastër dhe të dëlirë nëpërmjet sakrifi-
cës shlyese të Shpëtimtarit tonë, dhe 
e mbajmë përpara nesh çdo ditë larg-
pamësinë e shpërblimeve të premtuara 
të Atit tonë, ne do të marrim një ditë 
“gjithçka që Ati [ynë] ka” 11. Në emrin 
e shenjtë të Jezu Krishtit, amen. ◼
SHËNIME
 1. Bojd K. Paker, “Plani i Lumturisë”, Liahona, 

maj 2015, f. 26–27.
 2. Alma 13:27–29.
 3. Alma 30:18.
 4. Jakobi [LiM] 4:13.
 5. Bojd K. Paker, Liahona, maj 2015, f. 28.
 6. Clive Romney, “Scripture Power”, lds. org/ 

callings/ primary/ sharing - time - music.
 7. Doktrina e Besëlidhje 82:10; theksimi 

i shtuar.
 8. Alma 34:32.
 9. Boyd K. Packer, “The Play and the Plan” 

(Mbledhje rreth vatrës nga Sistemi Arsimor 
i Kishës për të rinjtë në moshë madhore, 
7 maj 1995), f. 2, si. lds. org.

 10. Ethëri 6:12.
 11. Doktrina e Besëlidhje 84:38.



12 SESSIONI I PËRGJITHSHËM I GRAVE | 26 SHTATOR 2015

Kauza e drejtë, së cilës ne i shërbej-
më, është kauza e Krishtit. Është puna 
për shpëtim.4 Zoti dha mësim: “Kjo 
është vepra ime dhe lavdia ime – të 
bëj të ndodhë pavdekësia dhe jeta e 
përjetshme e njeriut” 5. Ne jemi kauza 
për të cilën Jezu Krishti vuajti, i doli 
gjak nga çdo por dhe me dashuri të 
përsosur dha jetën e Tij. Kauza e Tij 
është lajmi i mirë, “lajmet e mira, . . . 
se ai erdhi në botë, madje Jezusi, që 
të kryqëzohej për botën dhe të merrte 
mëkatet e botës, dhe ta shenjtëronte 
botën, dhe ta pastronte atë nga gjithë 
padrejtësia; se nëpërmjet tij të gjithë 
mund të shpëtohen” 6. Shpëtimtari ynë 
“udhën neve na shënoi” 7. Dëshmoj se, 
kur e ndjekim shembullin e Tij, e duam 
Perëndinë dhe i shërbejmë njëra- tjetrës 
me mirësi dhe dhembshuri, ne mund 
të qëndrojmë të pastra, “të pafaj[shme] 
përpara Perëndisë në ditën e fundit” 8. 
Ne zgjedhim t’i shërbejmë Zotit në 
kauzën e Tij të drejtë që të mund të 
bëhemi një me Atin dhe me Birin.9

Profeti Mormoni shpalli hapur: “Pasi 
kemi një punë për të bërë, ndërsa jemi 
në këtë tabernakull prej argjile, që të 
mundim armikun e të gjithë drejtësi-
së dhe të pushojmë shpirtrat tanë në 

dhe i mrekullueshëm këndoi fjalë që 
na mësojnë qëllimin tonë. Nëpërmjet 
provave dhe sprovave, madje edhe 
përmes frikës dhe në mes të dëshpëri-
mit, ne kemi zemra guximtare. Ne jemi 
të vendosura ta bëjmë pjesën tonë. Ne 
jemi këtu për t’i shërbyer një kauze të 
drejtë.3 Motra, në këtë kauzë ne jemi 
të gjitha të çmuara. Ne jemi të gjitha të 
dobishme.

Nga Karol F. Mek- Konki,
Këshilltare e Parë në Presidencën e Përgjithshme të Të Rejave

Jam mirënjohëse që ne mund të 
mblidhemi së bashku me gra bes-
nike, të tilla si Liza – motra në vi-

deo – që janë të kulluara në zemër, që 
e duan Zotin dhe i shërbejnë Atij, edhe 
gjatë vetë sprovave të tyre. Historia e 
Lizës më kujton se ne duhet ta duam 
njëra- tjetrën dhe të shohim te njëra- 
tjetra bukurinë e shpirtit. Shpëtimtari 
dha mësim: “Kujtoni që vlera e shpirtra-
ve është e madhe në sytë e Perëndisë” 1. 
Nëse jemi 8 apo 108 vjeçe, secila prej 
nesh është “[e] çmuar në sytë e [Tij]” 2. 
Ai na do ne. Ne jemi bija të Perëndisë. 
Ne jemi motra në Sion. Ne kemi një 
natyrë hyjnore dhe secila prej nesh ka 
një punë të lavdishme për të bërë.

Gjatë verës unë u takova me një 
nënë të re të dashur që ka vajza. Ajo 
më tregoi ndjenjën e saj se të rejave 
tona u nevojitet një kauzë, diçka që 
t’i ndihmojë ato të ndihen të vle-
rësuara. Ajo e dinte se ne mund ta 
zbulojmë vlerën tonë individuale 
dhe të përjetshme duke vepruar në 
përputhje me qëllimin tonë hyjnor 
në vdekshmëri. Sonte, ky kor i bukur 

Jemi Këtu për t’i 
Shërbyer një Kauze  
të Drejtë
Zgjedhshim t’i shërbejmë një kauze të drejtë si të dërguara guximtare 
të Zotit tonë Jezu Krisht.
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mbretërinë e Perëndisë” 10. Udhëheqësit 
e hershëm të Kishës dhe pionierët e 
së kaluarës shkuan përpara me kurajë 
heroike dhe besnikëri të vendosur për 
të themeluar ungjillin e rivendosur 
dhe për të ndërtuar tempuj, ku mund 
të kryheshin ordinancat e ekzaltimit. 
Pionieret e së tashmes, domethënë 
unë dhe ju, gjithashtu shkojnë përpara 
me besim “për të punuar në vreshtin 
[e Zotit] për shpëtimin e shpirtrave të 
njerëzve” 11. Dhe, ashtu siç dha mësim 
Presidenti Gordon B. Hinkli: “Sa e ma-
dhërishme do të jetë e ardhmja ndërsa 
i Plotfuqishmi vazhdon veprën e Tij 
të lavdishme . . . nëpërmjet [shërbimit] 
vetëmohues të atyre njerëzve, zemrat e 
të cilëve janë të mbushura me dashuri 
për Shëlbuesin e botës” 12. Ne bashko-
hemi me motrat besnike të së shkuarës, 
të së tashmes dhe të brezit të ardhshëm 
kur bashkohemi së bashku në punën 
për shpëtim!

Përpara se të lindnim, ne e pranuam 
planin e Atit tonë Qiellor “me anë të të 
cilit [ne] mund të merrni[m] një trup fi-
zik, mund të fitoni[m] përvojë tokësore 
për të përparuar drejt përsosjes dhe së 
fundmi, mund të arrini[m] destinacionin 
[tonë] hyjnor si trashëgimtar[e] të jetës 
së përjetshme” 13. Për këtë besëlidhje 
para lindjes, Plaku Xhon A. Uidtso 
shpjegoi: “Ne ramë dakord, menjëherë, 
që të mos ishim shpëtimtarë vetëm për 
veten tonë, por . . . shpëtimtarë për gji-
thë familjen njerëzore. Ne hymë në një 
ortakëri me Zotin. Funksionimi i planit 
u bë atëherë jo thjesht puna e Atit dhe 
puna e Shpëtimtarit, por edhe puna 
jonë. Më i vogli ndër ne, më i përuluri, 
është në ortakëri me të Plotfuqishmin, 
për arritjen e qëllimit të planit të përjet-
shëm të shpëtimit.” 14

Këtu në vdekshmëri ne kemi besë-
lidhur sërish që t’i shërbejmë Shpë-
timtarit në punën për shpëtim. Duke 
marrë pjesë në ordinancat e shenjta të 

priftërisë, ne zotohemi se do të hyjmë 
në shërbim të Perëndisë me zemër, 
fuqi, mendje dhe forcë.15 Ne marrim 
Frymën e Shenjtë dhe kërkojmë nxitjet 
e Tij për të na udhëhequr në përpjekjet 
tona. Drejtësia përhapet në botë kur ne 
e kuptojmë çfarë Perëndia do që ne të 
bëjmë dhe më pas e bëjmë atë.

Unë njoh një fëmijë në Fillore që i 
tha një shoku ndërsa po qëndronte te 
stacioni i autobusit: “Hej! Ti duhet të 
vish me mua në Kishë dhe të mësosh 
për Jezusin!”

Unë i pashë vajzat në një klasë të 
Të Rejave t’i lidhnin krahët së bashku 
dhe të bënin një zotim për t’i shërbyer 
njëra- tjetrës dhe pastaj të planifikonin 
një mënyrë të përshtatshme për të 
ndihmuar një të re që po haste vështi-
rësi me një varësi.

Kam parë nëna të reja që japin çdo 
gjë nga koha e tyre, talentet e tyre dhe 
energjia e tyre për të dhënë mësim dhe 
për të qenë një shembull i parimeve të 
ungjillit, në mënyrë që fëmijët e tyre, 
ashtu si bijtë e Helamanit, të mund të 
qëndrojnë me guxim dhe besnikëri për-
mes sprovës, tundimit dhe fatkeqësisë.

Por ndoshta më përulëse për mua 
ishte të dëgjoja një motër beqare në 
moshë madhore të shpallte me zjarrin 
e një dëshmie të kulluar se puna më 
e rëndësishme që ne mund të bëjmë, 
është të përgatitemi për martesë dhe fa-
milje. Megjithëse kjo nuk është përvoja 
e saj, ajo e di se familja është pjesa më 
e rëndësishme e punës për shpëtim. 

“Plani hyjnor i lumturisë bën të mundur 
që marrëdhëniet familjare të vazhdojnë 
përtej varrit.” 16 Ne e nderojmë planin e 
Atit dhe e lëvdojmë Perëndinë kur i for-
cojmë dhe i lartësojmë ato marrëdhënie 
në besëlidhjen e re dhe të përjetshme 
të martesës. Ne zgjedhim të jetojmë 
një jetë të kulluar dhe të virtytshme, 
në mënyrë që kur të vijë mundësia, ne 
të jemi të përgatitura që ta bëjmë atë 
besëlidhje të shenjtë në shtëpinë e Zotit 
dhe ta mbajmë atë përgjithmonë.

Ne të gjitha përjetojmë kohë dhe 
stinë në jetën tonë. Por nëse jemi në 
shkollë, në punë, në komunitet, ose 
veçanërisht në shtëpi, ne jemi përfaqë-
suese të Zotit dhe jemi në punën e Tij.

Në punën për shpëtim nuk ka vend 
për krahasim, kritikë apo dënim. Nuk 
ka të bëjë me moshën, përvojën ose 
famën. Kjo punë e shenjtë ka të bëjë 

Motra Ela Hoskins me dy të reja nga lagjja  
e saj. 



14 SESSIONI I PËRGJITHSHËM I GRAVE | 26 SHTATOR 2015

me krijimin e një zemre të thyer, të një 
shpirti të penduar dhe të një gatish-
mërie për t’i përdorur dhuratat tona 
hyjnore dhe talentet tona të veçanta për 
ta bërë punën e Zotit sipas mënyrës së 
Tij. Është që të kemi përulësinë për të 
rënë në gjunjë dhe për të thënë: “Ati 
im, . . . jo si dua unë, por si do ti” 17.

Me forcën e Zotit ne “mund [t’i] 
bëj[më] të gjitha gjërat” 18. Ne vazh-
dimisht kërkojmë udhërrëfimin e Tij 
në lutje, në shkrimet e shenjta dhe 
në pëshpëritjet e Frymës së Shenjtë. 
Një motër që u përball me një dety-
rë sforcuese, shkroi: “Ndonjëherë e 
pyes veten nëse motrat në historinë e 
hershme të Kishës, ashtu si edhe ne, e 
vendosnin kokën e tyre në jastëk gjatë 
natës dhe luteshin: ‘Çfarëdo që të sjellë 
e nesërmja, a do të më ndihmosh ta 
kaloj?’” Pastaj ajo shkroi: “Një nga beki-
met është [që] ne kemi njëra- tjetrën dhe 
jemi në këtë [punë] së bashku” 19. Cilat-
do qofshin rrethanat tona, kudo që ne 
jemi përgjatë shtegut drejt shpëtimit, ne 
bashkohemi si një e vetme në zotimin 
tonë ndaj Shpëtimtarit. Ne e mbështe-
tim njëra- tjetrën në shërbimin e Tij.

Kohët e fundit, ju mund të keni le-
xuar rreth motrës Ela Hoskins, e cila në 
moshën 100- vjeçare u thirr për t’i ndih-
muar të rejat në lagjen e saj me prog-
ramin Përparimi Personal.20 Rreth dy 
vjet më vonë, në moshën 102- vjeçare, 
motra Hoskins mori çmimin Njohja 
e së Resë. Të rejat, presidencat e Të 

Rejave dhe të Shoqatës së Ndihmës 
të lagjes dhe kunjit dhe pjesëtarët e 
familjes u mblodhën së bashku për të 
festuar arritjen e saj. Kufijtë e moshës, 
organizatës dhe gjendjes martesore u 
venitën nga shërbimi besnik. Të rejat 
shprehën mirënjohje për motrën Hos-
kins, për mësimdhënien e saj dhe për 
shembullin e saj të drejtë. Ato duan të 
jenë si ajo. Më pas, unë e pyeta motrën 
Hoskins: “Si e arrite këtë?”

Ajo u përgjigj menjëherë: “Unë pen-
dohem çdo ditë”.

Nga një zonjë e dashur, e mbushur 
kaq shumë me Shpirtin e Zotit, që rre-
zatonte dritë të kulluar, m’u kujtua se, 
që të shkëlqejmë me bukurinë e shenj-
tërisë, të qëndrojmë me Shpëtimtarin 
dhe t’i bekojmë të tjerët, ne duhet të 
jemi të pastra. Pastërtia është e mund-
shme nëpërmjet hirit të Krishtit ndërsa 
ne e mohojmë ligësinë dhe zgjedhim 
ta duam Perëndinë me fuqi, mendje 
dhe forcë.21 Apostulli Pal dha mësim: 
“Largo[j]u . . . pasione[ve] rinore: . . . 
bjeru pas drejtësisë, besimit, dashurisë 
dhe paqes bashkë me ata që e thërresin 
në ndihmë Zotin me zemër të pastër” 22. 
Asnjëra prej nesh nuk është e përsosur. 
Ne të gjitha kemi bërë gabime. Por ne 
pendohemi në mënyrë që të mund të 
jemi më të mira dhe “ta mba[jmë] emrin 
[e Krishtit] gjithmonë të shkruar në 
zemrat [tona]” 23. Kur ne shërbejmë në 
emër të Zotit, me pastërtinë e zemrës, 
ne pasqyrojmë dashurinë e Shpëtimtarit 

dhe u japim të tjerëve një ide se si do 
të jetë qielli.

Zgjedhshim t’i shërbejmë një kauze 
të drejtë si të dërguara guximtare të Zo-
tit tonë Jezu Krisht. Le të qëndrojmë së 
bashku dhe “me një këngë në zemrën 
[tonë] le të shkojmë përpara, duke e je-
tuar ungjillin, duke e dashur Zotin dhe 
duke e ndërtuar mbretërinë e [Tij]” 24. 
Dëshmoj se në këtë punë të lavdishme, 
ne mund ta njohim dashurinë e kulluar 
të Perëndisë. Ne mund të marrim gëzim 
të vërtetë dhe të sigurojmë të gjitha 
lavditë e përjetësisë. Në emrin e shenjtë 
të Jezu Krishtit, amen. ◼
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tjetra është që ajo tërësisht, në mënyrë 
kategorike, nuk donte të shkonte e të 
jetonte me teton e saj, Rozën. Në asnjë 
mënyrë. Aspak.

Por nëna e Evës do të bënte një 
operacion që kërkonte një kohë të 
gjatë shërimi. Prandaj prindërit e Evës 
po e dërgonin atë ta kalonte verën me 
teto Rozën.

Në mendjen e Evës kishte një mijë 
arsye përse kjo ishte një ide e keqe. Një 
arsye do të thoshte që të ishte larg nga 
nëna e saj. Do të thoshte edhe që ajo 
do të largohej nga familja dhe shoqet e 
saj. Dhe përveç këtyre, ajo as që e njihte 
teto Rozën. Ajo ndihej kaq rehat, fale-
minderit shumë, pikërisht atje ku ishte.

Por asnjë masë kundërshtimi apo 
shtrembërim i syve nuk mundi ta ndry-
shonte vendimin. Kështu, Eva e bëri 
gati valixhen dhe ndërmori me makinë, 
me babanë e saj, udhën e gjatë drejt 
shtëpisë së teto Rozës.

Që nga çasti kur Eva vuri këmbë në 
shtëpi, e pati zët atë.

Gjithçka ishte kaq e vjetruar! Çdo 
pëllëmbë ishte e mbushur me libra të 
vjetër, shishe me ngjyra të çuditshme 
dhe kuti plastike nga të cilat derdhe-
shin rruaza, fjongo dhe kopsa.

Teto Roza jetonte vetëm atje; ajo 
nuk ishte martuar kurrë. Banorja tjetër 
e vetme ishte një mace bojë gri, së cilës 
i pëlqente të gjente pikën më të lartë 
në çdo dhomë dhe të ulej atje, duke i 
ngulur sytë si një tigër i uritur te gjith-
çka poshtë.

Edhe vetë shtëpia dukej e vetmuar. 
Ishte jashtë në fshat, ku shtëpitë janë 
larg prej njëra- tjetrës. Asnjë njeri i mo-
shës së Evës nuk jetonte brenda rrezes 
së një kilometri larg. Kjo e bëri Evën të 
ndihej e vetmuar gjithashtu.

Në fillim ajo nuk i kushtoi shumë 
vëmendje teto Rozës. Më së shumti 
mendonte rreth nënës së saj. Nganjë-
herë do të rrinte e zgjuar natën, duke u 

Sot, unë do ta jap mesazhin time 
duke i shprehur mendimet dhe ndjenjat 
e mia në formën e një historie. Ju ftoj 
të dëgjoni nëpërmjet Shpirtit. Fryma e 
Shenjtë do t’ju ndihmojë ta gjeni mesa-
zhin për ju në këtë shëmbëlltyrë.

Teto Roza
Historia është rreth një vajze të quaj-

tur Eva. Ka dy gjëra të rëndësishme që 
duhet t’i dini rreth Evës. Njëra është që 
ajo ishte 11 vjeçe në këtë histori. Dhe 

Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Këshilltar i Dytë në Presidencën e Parë

Motrat e mia të dashura dhe 
mikeshat e mia të shtrenjta, 
unë jam i gëzuar që jam me ju 

dhe jam mirënjohës të jem në praninë 
e profetit tonë të dashur, Presidentit 
Tomas S. Monson. President, ne ju 
duam. Ne trishtohemi nga humbja e 
tre miqve tanë të shtrenjtë dhe Apos-
tujve të vërtetë të Zotit. Na merr malli 
për Presidentin Paker, Plakun Peri dhe 
Plakun Skot; ne i duam ata. Lutemi për 
familjet dhe miqtë e tyre.

Gjithmonë mezi e pres këtë sesion 
të konferencës – muzika e bukur dhe 
këshillat prej motrave tona të frymëzua-
ra e sjellin Shpirtin së tepërmi. Unë jam 
një njeri më i mirë pasi ndodhem në 
shoqërinë tuaj.

Teksa përsiata se çfarë duhej t’ju tho-
sha juve sot, mendimet e mia u drejtuan 
te mënyra se si dha mësim Shpëtim-
tari. Është interesante se si Ai ishte në 
gjendje t’i jepte mësim të vërtetat më 
të madhërishme duke përdorur histori 
të thjeshta. Shëmbëlltyrat e Tij i ftonin 
dishepujt e Tij që të përvetësonin të 
vërteta jo thjesht me mendjen e tyre, por 
gjithashtu me zemrat e tyre dhe t’i lidh-
nin parimet e përjetshme me jetën e tyre 
të përditshme.1 Presidenti ynë i dashur, 
Presidenti Monson, gjithashtu është një 
mjeshtër i mësimdhënies me anë të për-
vojave vetjake që e prekin zemrën.2

Një Verë me Teto Rozën
Teksa udhëtoni përgjatë shtegut tuaj të shkëlqyer të dishepullimit,  
unë lutem që besimi do ta forcojë çdo hap tuajin përgjatë udhës suaj.
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lutur me tërë shpirtin e saj që nëna të 
ishte mirë. Dhe, edhe pse nuk ndodhi 
menjëherë, Eva filloi të ndiente se Pe-
rëndia po kujdesej për nënën e saj.

Më së fundi erdhi lajmi që operaci-
oni doli me sukses dhe tani gjithë çfarë 
kishte ngelur për Evën të bënte, ishte 
që të duronte deri në fund të verës. Por, 
oh, sa e urrente ajo të duruarin!

Tani me mendjen të qetësuar për 
nënën, Eva filloi ta vinte re teto Rozën 
pak më shumë. Ajo ishte një grua 
trupmadhe – gjithçka rreth saj ish-
te e madhe: zëri i saj, buzëqeshja e 
saj, natyra e saj. S’e kishte të lehtë të 
lëvizte përreth, por ajo gjithmonë kën-
donte dhe qeshte teksa punonte dhe 
tingulli i të qeshurës së saj e mbushte 

shtëpinë. Çdo natë ajo ulej në divanin 
e saj tepër të butë, nxirrte shkrimet e 
shenjta dhe lexonte me zë. Dhe teksa 
lexonte, nganjëherë bënte komente si: 
“Oh, ai nuk duhej ta kishte bërë atë!” 
ose “Çfarë nuk do të jepja që të kisha 
qenë atje!” apo “A nuk është kjo gjëja 
më e bukur që ke dëgjuar ndonjëhe-
rë!” Dhe çdo mbrëmje, kur ato të dyja 
binin në gjunjë pranë shtratit të Evës 
për t’u lutur, teto Roza do të thoshte 
lutjet më të bukura, duke e falënde-
ruar Atin e saj Qiellor për harabelat 
ngjyrë blu dhe pemët e bredhave, për 
perëndimet e diellit dhe yjet, dhe për 
“mrekullinë e të qenit gjallë”. I dukej 
Evës sikur Roza e njihte Perëndinë si 
një mik.

Me kalimin e kohës, Eva bëri një 
zbulim habitës: teto Roza ishte ndoshta 
njeriu më i lumtur që ajo kishte njohur 
ndonjëherë!

Por si ishte e mundur kjo?
Ç’gjëra kishte ajo për të qenë e 

lumtur?
Ajo s’ishte martuar kurrë, nuk kishte 

fëmijë, s’kishte askënd që t’i bënte sho-
qëri përveç asaj maceje të pakëndshme 
dhe ajo e kishte të vështirë të bënte gjë-
ra të thjeshta, si të lidhte këpucët dhe 
të ngjiste shkallët.

Kur shkonte në qytet, ajo vishte 
kapela të mëdha, me ngjyra të ndezura, 
që të vinin në siklet. Por njerëzit nuk 
talleshin me të. Përkundrazi, ata mbli-
dheshin rreth saj, donin të flisnin me 
të. Roza kishte qenë mësuese shkolle 
dhe nuk ishte e pazakontë për studen-
tët e saj të dikurshëm – tani të rritur 
dhe vetë me fëmijë – të ndaleshin dhe 
të bisedonin me të. E falënderonin që 
kishte pasur një ndikim të mirë në jetën 
e tyre. Ata qeshnin shpesh. Nganjëherë 
ata edhe qanë.

Teksa vera vazhdonte, Eva kaloi 
gjithnjë e më shumë kohë me Rozën. 
Ato shkuan në shëtitje të gjata dhe 
Eva mësoi të dallonte harabelat nga 
trishtilat. Ajo mblodhi manaferra të 
egra dhe bëri marmelatë prej portoka-
lli. Ajo mësoi rreth stër- stër- gjyshes së 
saj, e cila u largua nga vendlindja e saj 
e dashur, lundroi përmes oqeanit dhe 
eci përmes rrafshinave që të ishte me 
shenjtorët.

Shpejt Eva bëri një zbulesë tjetër 
befasuese: jo vetëm që teto Roza ishte 
një prej njerëzve më të lumtur që ajo 
njihte, por Eva vetë ishte më e lumtur 
kurdoherë që ishte pranë saj.

Ditët e verës po kalonin tashmë 
edhe më shpejt. Përpara se Eva ta 
kuptonte, teto Roza tha se shpejt do 
të ishte koha që Eva të kthehej në 
shtëpi. Edhe pse Eva e kishte pritur me 
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shumë dëshirë atë çast që nga dita që 
mbërriti, ajo nuk ishte mjaft e sigurt se 
si të ndihej për këtë tani. Ajo e kuptoi 
se me të vërtetë do ta merrte malli për 
këtë shtëpi të çuditshme, të vjetër, me 
macen e kapardisur dhe teton e saj të 
dashur, Rozën.

Ditën përpara se të mbërrinte babai 
i saj për ta marrë, Eva bëri pyetjen për 
të cilën e kishte vrarë mendjen për disa 
javë: “Teto Roza, përse je kaq e lumtur?”

Teto Roza e pa me kujdes dhe më 
pas e drejtoi atë te një pikturë që varej 
në dhomën e ndenjjes. Ajo kishte qenë 
një dhuratë nga një mik i talentuar, 
i dashur.

“Çfarë sheh atje?” pyeti ajo.
Eva e kishte vënë re pikturën më 

parë, por ajo nuk e kishte parë me të 
vërtetë nga afër. Një vajzë e veshur 
si një pioniere duke lodruar përgjatë 
një shtegu të ndritshëm blu. Bari dhe 
pemët ishin me një ngjyrë jeshile plot 
gjallëri. Eva tha: “Është një pikturë e një 
vajze. Duket sikur ajo po lodron.”

“Po, është një vajzë pioniere duke 
lodruar e lumtur përgjatë shtegut”, 
tha teto Roza. “Përfytyroj se kishte 
shumë ditë të zymta dhe të frikshme 
për pionierët. Jeta e tyre ishte kaq e 
vështirë – ne as që mund ta përfytyroj-
më. Por në këtë pikturë, gjithçka është 
plot shkëlqim e shpresë. Kjo vajzë sjell 
pranverë në hapat e saj dhe ajo po 
shkon përpara dhe duke u ngjitur lart.”

Eva ishte e heshtur, kështu që teto 
Roza vazhdoi: “Ka shumë që nuk shkon 
siç duhet në jetë, prandaj kushdo mund 
ta çojë vetveten në një gjendje pesimiz-
mi dhe në një rrëmujë melankolie. Por 
unë njoh njerëz të cilët, edhe kur gjërat 
nuk shkojnë mirë, përqendrohen te 
mrekullitë dhe çuditë e jetës. Këta nje-
rëz janë njerëzit më të lumtur që njoh.”

“Por”, tha Eva, “ti nuk mund të 
lëvizësh thjesht një çelës dhe të shkosh 
nga gjendja e trishtuar në të lumtur.”

“Jo, ndoshta jo”, buzëqeshi butësisht 
teto Roza, “por Perëndia nuk na krijoi 
që të jemi të trishtuar. Ai na krijoi që 
të kemi gëzim! 3 Prandaj, nëse kemi 
mirëbesim tek Ai, Ai do të na ndihmojë 

t’i vëmë re gjërat e mira, të shkëlqyera 
dhe shpresëdhënëse të jetës. Dhe sigu-
risht, bota do të bëhet më e shkëlqyer. 
Jo, nuk ndodh menjëherë, por nder-
shmërisht, sa gjëra të mira ndodhin 
menjëherë? Më duket mua se gjërat 
më të mira, si buka apo marmelata 
prej portokalli, të bëra vetë në shtëpi, 
kërkojnë durim e punë.”

Eva mendoi rreth kësaj për një 
çast dhe tha: “Mbase nuk është kaq 
e thjeshtë për njerëzit që nuk e kanë 
gjithçka të përsosur në jetën e tyre”.

“E dashur Eva, me të vërtetë men-
don se jeta ime është e përsosur?” Teto 
Roza u ul me Evën në divanin tepër të 
butë. “Ishte një kohë kur unë e kisha 
humbur kaq shumë kurajën, sa nuk 
dëshiroja të vazhdoja.”

“Ti?” pyeti Eva.
Teto Roza pohoi me kokë. “Kishte 

kaq shumë gjëra që i dëshiroja për je-
tën time.” Teksa fliste, një trishtim hyri 
në zërin e saj, të cilin Eva nuk e kishte 
dëgjuar kurrë më parë. “Shumica e tyre 
nuk ndodhën kurrë. Pata ligështime 
njëri pas tjetrit. Një ditë e kuptova se 
nuk do të ishte kurrë sipas mënyrës 
për të cilën kisha shpresuar. Ajo ishte 
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një ditë e dëshpëruar. Isha gati të dorë-
zohesha dhe të isha e mjeruar.”

“Po çfarë bëre?”
“Asgjë për njëfarë kohe. Isha thjesht 

e inatosur. Isha si një bishë me të gjithë 
njerëzit rreth meje.” Atëherë ajo qeshi 
pak, por nuk ishte e qeshura e saj e 
zakonshme, e madhe, që mbushte tërë 
dhomën. “‘Kjo s’është e drejtë’ ishte 
kënga që këndoja herë pas here në 
mendjen time. Por më së fundi zbulova 
diçka që ma ndryshoi tërë jetën time.”

“Çfarë ishte?”
“Besimi”, buzëqeshi teto Roza. 

“Zbulova besimin. Dhe besimi çoi drejt 
shpresës. Dhe besimi e shpresa më 
dhanë vetëbesimin se një ditë gjithçka 
do të kishte kuptim, se, për shkak të 
Shpëtimtarit, të gjitha gjërat e gabuara 
do të rregulloheshin. Pas kësaj, unë 
pashë që shtegu përpara meje nuk ish-
te aq i frikshëm dhe aq i pluhurosur, 
sa ç’e kisha menduar. Fillova të vija 
re ngjyrat blu të ndritshme, të gjelbrat 
gjallëruese e të kuqet flakëruese dhe 
mora vendim se kisha një zgjedhje 
– mund të varja kokën e të tërhiqja 
këmbët në rrugën e pluhurosur të 
keqardhjes për veten, ose mund të ki-
sha pak besim, të vishja një fustan me 
ngjyra të ndritshme, të vishja këpucët e 
vallëzimit dhe të lodroja nëpër shtegun 
e jetës, duke kënduar përgjatë udhës.” 

Tashmë zëri i saj po lodronte përgjatë, 
sikurse vajza në pikturë.

Teto Roza u zgjat drejt fundit të 
tavolinës dhe i mori në prehër shkrimet 
e saj të shenjta, të vjetruara nga përdori-
mi. “Nuk mendoj se e kisha depresionin 
si një sëmundje mjekësore – nuk jam e 
sigurt se mund ta shërosh vetveten nga 
ajo sëmundje. Por jam e sigurt që e bëra 
veten time të isha e mjeruar! Po, unë 
pata disa ditë të zymta, por gjithë mër-
zitja dhe shqetësimi im nuk do të sillnin 
asnjë ndryshim – vetëm po i bënin 
gjërat më keq. Besimi te Shpëtimtari më 
mësoi se, pavarësisht nga ajo që ndodhi 
në të shkuarën, historia ime mund të 
kishte një përfundim të lumtur.”

“Si e di këtë?” pyeti Eva.
Teto Roza e ktheu një faqe në Biblën 

e saj dhe tha: “Thuhet pikërisht këtu:
‘Perëndi[a] . . . do të banojë me ta; 

edhe ata do të jenë populli i tij dhe 
vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, 
Perëndi e tyre.

Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga 
sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë 
më; as brengë, as klithma, as mundim, 
sepse gjërat e mëparshme shkuan.’” 4

Teto Roza vështroi Evën. Buzëqeshja 
e saj ishte e gjerë teksa pëshpëriti, me 
një dridhje të lehtë në zërin e saj: “A 
nuk është kjo gjëja më e bukur që ke 
dëgjuar ndonjëherë?”

Me të vërtetë tingëllonte bukur, 
mendoi Eva.

Teto Roza ktheu disa faqe dhe i tregoi 
Evës një shkrim të shenjtë për ta lexuar: 
“Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe ve-
shi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë 
në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia 
ka përgatitur për ata që e duan atë” 5.

“Me një të ardhme të tillë të lavdish-
me”, tha teto Roza, “përse të gëlltitesh 
nga gjërat e së shkuarës apo të ta-
nishmes që nuk shkojnë tamam sipas 
mënyrës që i planifikuam?”

Eva rrudhosi vetullat. “Por prit një 
çast”, tha ajo. “A po thua që të qenit 
të lumtur do të thotë të shohim drejt 
lumturisë në të ardhmen? A është e 
gjithë lumturia jonë në përjetësinë? Nuk 
mund të ndodhë një pjesë e saj tani?”

Teksa ju, ashtu si vajza pioniere në pikturë, 
udhëtoni përgjatë shtegut tuaj të ndritshëm 
të dishepullimit, unë lutem që ai besim do ta 
forcojë çdo hap tuajin përgjatë udhës suaj.
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“Oh, sigurisht që mund të ndodhë!” 
thirri teto Roza. “Fëmijë e dashur, e 
tanishmja është pjesë e përjetësisë. Nuk 
fillon vetëm pasi të vdesim! Besimi dhe 
shpresa do të t’i hapin sytë drejt lumtu-
risë që vendoset përpara teje.

Di një poezi që thotë: ‘E Për-
hershmja – përbëhet nga Të Tanish-
met’ 6. Nuk doja që e përhershmja 
ime të përbëhej nga ‘Të Tanishme’ të 
errëta dhe të frikshme. Dhe nuk doja 
të jetoja në zymtësinë e një bunkeri, 
duke kërcëllitur dhëmbët, duke mbyllur 
sytë dhe duke duruar plot mëri deri 
në mbarimin e hidhur. Besimi më dha 
shpresën që më nevojitej për të jetuar 
plot gëzim tani!”

“Po çfarë bëre atëherë?” pyeti Eva.
“Ushtrova besim në premtimet e 

Perëndisë duke e mbushur jetën time 
me gjëra kuptimplote. Shkova në shko-
llë. Mora arsimim. Ai më çoi drejt një 
karriere që e desha.”

Eva mendoi rreth kësaj për një çast 
dhe tha: “Por sigurisht, të qenit e zënë 
me punë nuk është çfarë të bëri të 
lumtur. Ka plot njerëz të zënë me punë 
që nuk janë të lumtur.”

“Si është e mundur të jesh kaq e 
mençur për një vajzë kaq të re?” pyeti 
teto Roza. “Ke tërësisht të drejtë. Dhe 
shumica e atyre njerëzve të zënë me 
punë, që nuk janë të lumtur, kanë ha-
rruar pikërisht gjënë që ka më shumë 
rëndësi në tërë botën – gjënë që Jezusi 
tha se është thelbi i ungjillit të Tij.”

“Dhe cila është ajo?” pyeti Eva.
“Është dashuria – dashuria e 

pastër e Krishtit”, tha Roza. “Siç e 
sheh, gjithçka tjetër në ungjill – gjithë 
urdhërimet dhe këshillat në shkri-
met e shenjta që na thonë se çfarë 
duhet e nevojitet të bëjmë dhe nuk 
do të bëjmë – çojnë drejt lumturisë. 
Kur e duam Perëndinë, ne duam t’i 
shërbejmë Atij. Ne duam të jemi si Ai. 
Kur i duam të afërmit tanë, ne nuk 

mendojmë aq shumë për vetë proble-
met tona dhe i ndihmojmë të tjerët që 
të zgjidhin problemet e tyre.” 7

“Dhe kjo është ajo që na bën të lum-
tur?” pyeti Eva.

Teto Roza pohoi me kokë dhe bu-
zëqeshi, sytë duke iu mbushur me lot. 
“Po, e dashura ime. Kjo është gjëja që 
na bën të lumtur.”

Kurrë më Njësoj
Të nesërmen Eva e përqafoi teton 

e saj, Rozën, dhe e falënderoi për 
gjithçka që kishte bërë. Ajo u kthye në 
shtëpi te familja e saj dhe shoqet e saj, 
dhe shtëpia e saj, dhe fqinjët e saj.

Por ajo nuk ishte më kurrë njësoj.
Teksa Eva rritej, i mendoi shpesh 

fjalët e tetos së saj, Rozës. Eva më së 
fundi u martua, rriti fëmijë dhe jetoi 
një jetë të gjatë e të mrekullueshme.

Dhe një ditë, ndërsa qëndronte në 
vetë shtëpinë e saj, duke admiruar një 
pikturë të një vajze me veshje pioni-
ereje, duke lodruar nëpër shtegun e 
ndritshëm blu, ajo e kuptoi se në një 
farë mënyre kishte arritur në të njëjtën 
moshë që tetoja e saj, Roza, ishte gjatë 
asaj vere mbresëlënëse.

Kur e kuptoi këtë, ajo ndjeu një lutje 
të veçantë të shtohej brenda zemrës së 
saj. Dhe Eva u ndie mirënjohëse për 
jetën e saj, për familjen e saj, për un-
gjillin e rivendosur të Jezu Krishtit dhe 
për atë verë shumë kohë më parë kur 
teto Roza 8 i dha mësim rreth besimit, 
shpresës dhe dashurisë 9.

Një Bekim
Motrat e mia të dashura, mikeshat 

e mia të shtrenjta në Krishtin, unë 
shpresoj dhe lutem që diçka në këtë 
histori e ka prekur zemrën tuaj dhe e 
ka frymëzuar shpirtin tuaj. Unë e di se 
Perëndia jeton dhe se Ai e do secilën 
dhe çdonjërën prej jush.

Teksa udhëtoni përgjatë shtegut 
tuaj të shkëlqyer të dishepullimit, unë 
lutem që shpresa do t’i hapë sytë tuaj 
drejt lavdive që Ati Qiellor i ka ruajtur 
për ju; ai besim do ta forcojë çdo hap 
tuajin përgjatë udhës suaj; dhe ajo da-
shuri për Perëndinë dhe gjithë fëmijët 
e Tij do të na i mbushë zemrat tona. 
Si Apostull i Zotit, e lë këtë si dëshmi-
në dhe bekimin tim, në emrin e Jezu 
Krishtit, amen. ◼
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nuk është tharë, dhe ai do ta prekë 
thjesht për t’u siguruar.”

A nuk jemi ne të gjithë pak të tillë? 
Pas një procedure mjekësore të kohëve 
të fundit, mjekët e mi shumë të zotë 
më shpjeguan se çfarë më nevojitej të 
bëja që të shërohesha siç duhej. Por fi-
llimisht m’u desh të mësoja sërish diçka 
rreth vetes sime që duhej ta kisha ditur 
për një kohë të gjatë: si pacient, unë 
nuk jam shumë i duruar.

Si rrjedhim, vendosa ta përshpejtoja 
procesin e shërimit duke ndërmarrë 
vetë kërkimin tim në internet. Hamen-
dësoj se prisja që të zbuloja të vërtetën, 
të cilën mjekët e mi nuk e dinin ose 
ishin përpjekur të ma fshihnin.

M’u desh ca kohë përpara se ta kup-
toja ironinë e asaj që po bëja. Sigurisht, 
të kërkuarit e gjërave për veten tonë 
nuk është një ide e keqe. Por unë po 
e shpërfillja të vërtetën mbi të cilën 
mund të mbështetesha, dhe, në vend 
të kësaj, e gjeta veten duke u tërhequr 
prej shpalljeve shpesh të pavërteta të 
njohurisë së internetit.

Nganjëherë, e vërteta thjesht mund 
të duket shumë e drejtpërdrejtë, shumë 
e qartë dhe shumë e thjeshtë për ne 
që ta vlerësojmë tërësisht vlerën e saj 
të madhe. Prandaj e vëmë mënjanë atë 
që e kemi përjetuar dhe e dimë të jetë 
e vërtetë, në ndjekje të informacioneve 
më të mistershme ose më të ndërlikuara. 
Ndoshta do të mësojmë se, kur vrapoj-
më pas hijeve, ne po ndjekim çështje 
që kanë pak përmbajtje dhe pak vlerë.

Kur vjen puna tek e vërteta shpir-
tërore, si mund ta dimë që jemi në 
shtegun e duhur?

Një mënyrë është duke bërë pyetjet 
e duhura – llojin e pyetjeve që na ndih-
mojnë ta përsiatim përparimin tonë dhe 
të vlerësojmë se si gjërat po funksionoj-
në për ne. Pyetje të tilla si:

“A ka jeta ime kuptim?”
“A besoj te Perëndia?”

të zënë vendet e tyre në Kuorumin 
e Dymbëdhjetë Apostujve.

Lutjet tona në emër të tyre do t’i 
forcojnë ata teksa mbajnë mbi supe 
mantelin e shenjtë të apostullimit.

A po Funksionon Ungjilli për Ju?
Jo shumë kohë më parë pashë një 

citim që më bëri të ndalem e të men-
doj. Ishte diçka e tillë: “Thuaji një njeriu 
që ka miliarda yje në gjithësi dhe ai do 
të të besojë. Thuaji atij që boja e murit 

Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Këshilltar i Dytë në Presidencën e Parë

Vëllezërit dhe motrat e mia të 
shtrenjta, miqtë e mi të dashur, 
është gëzim të jem me ju sot. 

Ne jemi të trishtuar nga pamja e tri 
vendeve bosh këtu në podium. Na 
merr malli për Presidentin Paker, 
Plakun Peri dhe Plakun Skot. Ne i 
duam ata dhe lutemi për mirëqenien 
e familjeve të tyre.

Gjatë kësaj fundjave të konferencës, 
do të kemi privilegjin të mbështetim 
tre burra, që janë thirrur nga Zoti për 

Funksionon në Mënyrë 
të Mrekullueshme!
Lutem që ne do të përqendrohemi te “thjeshtësia [që është në]  
Krishti[n]” dhe do ta lejojmë hirin e Tij që të na lartësojë e mbartë.

Sesioni i Paradites të së Shtunës | 3 Tetor 2015
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“A besoj se Perëndia më njeh dhe 
më do mua?”

“A besoj se Perëndia i dëgjon lutjet 
e mia dhe u jep përgjigje atyre?”

“A jam vërtet i lumtur?”
“A po më çojnë përpjekjet e mia 

drejt qëllimeve dhe vlerave shpirtërore 
më të larta në jetë?”

Pyetje thelbësore lidhur me qëllimin 
e jetës i kanë udhëhequr shumë indi-
vidë dhe familje anembanë botës që të 
kërkojnë të vërtetën. Shpesh ai kërkim i 
ka çuar ata drejt Kishës së Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme 
dhe drejt ungjillit të rivendosur.

Pyes veten nëse ne, si anëtarë të 
Kishës, mund të kishim përfituar nga 
të pyeturit e vetvetes herë pas here: 
“A po funksionon për mua përvoja 
ime në Kishë? A po më sjell mua më 
pranë Krishtit? A po më bekon mua 
dhe familjen time me paqe dhe gëzim, 
siç premtohen në ungjill?”

Alma u drejtoi pyetje të ngjashme 
anëtarëve të Kishës në Zarahemla kur 
pyeti: “A e keni provuar këtë ndryshim 
të madh në zemrat tuaja? . . . [Dhe] a 
[e] nd[ieni atë] tani?” 1 Të menduarit për 
pyetje të tilla mund të na ndihmojë t’i 
përqendrojmë sërish ose t’i ripërputhim 
përpjekjet tona të përditshme me pla-
nin hyjnor të shpëtimit.

Shumë anëtarë do të përgjigjen plot 
gëzim se përvoja e tyre si një anëtar i 
Kishës po funksionon jashtëzakonisht 
mirë për ta. Ata do të dëshmojnë se, 
qoftë gjatë kohëve të varfërisë apo bega-
tisë, qoftë kur gjërat janë të këndshme 
apo të dhembshme, ata gjejnë domethë-
nie, paqe dhe gëzim të madh për shkak 
të zotimit të tyre ndaj Zotit dhe shërbimit 
të tyre të përkushtuar në Kishë. Çdo ditë 
takohem me anëtarë të Kishës që janë 
të mbushur me gëzim rrezatues dhe që 
e shprehin me fjalë e veprime se jeta e 
tyre është bekuar pa masë nga ungjilli i 
rivendosur i Jezu Krishtit.

Por gjithashtu kuptoj se ka disa 
anëtarë që kanë një përvojë më pak 
frytdhënëse – ata që e ndiejnë se anë-
tarësia e tyre në Kishë nganjëherë nuk 
është ajo për të cilën kishin shpresuar.

Kjo më trishton, sepse e di nga vetja 
ime se si ungjilli mund ta gjallërojë 
dhe ripërtërijë shpirtin e një njeriu – se 
si mund ta mbushë zemrën tonë dhe 
mendjen tonë me dritë. E di vetë se si 
frytet e ungjillit të Jezu Krishtit mund ta 
shndërrojnë jetën nga një jetë e zakon-
të dhe e zymtë në një jetë të jashtëza-
konshme dhe të madhërishme.

Por përse duket që ai funksionon 
më mirë për disa njerëz sesa për të 
tjerët? Cili është ndryshimi midis atyre 

që përvoja në Kishë ua mbush shpirtin 
me këngët e dashurisë shëlbuese 2 dhe 
atyre që ndiejnë se u mungon diçka?

Ndërkohë që i kam përsiatur këto py-
etje, një mori mendimesh më erdhën në 
mendje. Sot, do të doja të flisja për dy.

Thjeshtësoni
Së pari: a po e bëjmë dishepullimin 

tonë shumë të koklavitur?
Ky ungjill i mrekullueshëm është 

kaq i thjeshtë sa një fëmijë mund ta 
kuptojë atë, prapëseprapë kaq i thellë 
dhe i ndërlikuar sa do të kërkojë një 
jetë të tërë – madje një përjetësi – 
studimi e zbulimi për ta kuptuar atë 
plotësisht.

Por nganjëherë ne e marrim zamba-
kun e bukur të së vërtetës së Perëndisë 
dhe e zbukurojmë me shumë shtresa të 
ideve, programeve dhe pritshmërive të 
mira, të bëra nga njeriu. Secila prej tyre, 
në vetvete, mund të jetë e dobishme 
dhe e përshtatshme për një kohë dhe 
rrethanë të caktuar, por kur vihen njëra 
mbi tjetrën, ato mund të krijojnë një 
mal fundërrese që bëhet kaq i trashë 
dhe kaq i rëndë sa ne ka rrezik ta hum-
basim pamjen e asaj luleje të shtrenjtë 
që dikur e donim kaq fort.

Prandaj, si udhëheqës ne duhet 
t’i mbrojmë ngushtësisht Kishën dhe 
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ungjillin në pastërtinë dhe qartësinë 
e tyre dhe ta shmangim vendosjen e 
barrëve të panevojshme mbi anëtarët 
tanë.

Dhe ne të gjithë, si anëtarë të 
Kishës, ne kemi nevojë të bëjmë një 
përpjekje të ndërgjegjshme për t’ua 
kushtuar energjinë dhe kohën tonë 
gjërave që me të vërtetë kanë rëndësi, 
ndërkohë që i lartësojmë shpirtërisht 
bashkëqeniet tona dhe e ngremë mbre-
tërinë e Perëndisë.

Një motër, mësuese në një Shoqatë 
Ndihme, njihej për përgatitjen e mësi-
meve pa asnjë të metë. Një herë ajo ven-
dosi të krijonte një jorgan të bukur që 
do të shërbente si sfondi i përsosur për 
temën e mësimit të saj. Por jeta ndër-
hyri – ishin fëmijët për t’u marrë nga 
shkolla, një fqinjë që duhej ndihmuar 
me paketimin e plaçkave për zhvendos-
jen, bashkëshorti që pati temperaturë 
dhe një shoqe që u ndje e vetmuar. Dita 
e mësimit u afrua dhe jorgani nuk ishte 
përfunduar. Së fundi, natën përpara 
mësimit të saj, ajo nuk fjeti shumë ngaqë 
punoi tërë natën për jorganin.

Të nesërmen ishte e rraskapitur 
dhe mezi ishte në gjendje t’i organi-
zonte mendimet e veta, por me guxim 
ajo qëndroi përpara klasës dhe e bëri 
mësimin.

Dhe jorgani ishte mahnitës – tegelat 
ishin të përsosur, ngjyrat gjallëruese 
dhe modeli i ndërlikuar. Dhe në qendër 

të gjithë kësaj ishte një fjalë e vetme 
që, në mënyrë ngadhënjimtare jehonte 
temën e mësimit të saj: “Thjeshtësoni”.

Vëllezër e motra, të jetuarit e ungjillit 
nuk nevojitet të jetë i koklavitur.

Në të vërtetë ai është i drejtpërdrejtë. 
Mund të përshkruhet kështu:

• Dëgjimi i fjalës së Perëndisë me që-
llimin më të zellshëm na çon që të 
besojmë te Perëndia dhe t’u mirëbe-
sojmë premtimeve të Tij.3

• Sa më shumë që e mirëbesojmë Pe-
rëndinë, aq më shumë zemrat tona 
mbushen me dashuri për Të dhe për 
njëri- tjetrin.

• Për shkak të dashurisë sonë për 
Perëndinë, ne dëshirojmë ta ndjekim 
Atë dhe i sjellim veprimet tona në 
përputhje me fjalën e Tij.

• Ngaqë e duam Perëndinë, ne dëshi-
rojmë t’i shërbejmë Atij, dëshirojmë 
ta bekojmë jetën e të tjerëve dhe të 
ndihmojmë të varfrit e nevojtarët.

• Sa më shumë që ecim në këtë 
shteg të dishepullimit, aq më shu-
më dëshirojmë të mësojmë fjalën 
e Perëndisë.

Dhe kështu vazhdon, çdo hap duke 
çuar drejt hapit pasues dhe duke na 
mbushur me besimin, shpresën dhe da-
shurinë hyjnore që vijnë duke u shtuar.

Është tërësisht e thjeshtë dhe funksi-
onon tërësisht.

Vëllezër e motra, nëse mendoni se 
ungjilli nuk po funksionon aq mirë për 
ju, unë ju ftoj të bëni një hap pas, ta 
shihni jetën tuaj nga një nivel më i lar-
të dhe ta thjeshtësoni metodën tuaj të 
dishepullimit. Përqendrohuni te dok-
trinat, parimet dhe zbatimet themelore 
të ungjillit. Ju premtoj se Perëndia do 
t’ju udhërrëfejë e bekojë në shtegun 
tuaj drejt një jete të suksesshme dhe 
ungjilli sigurisht do të funksionojë më 
mirë për ju.

Fillojeni Atje Ku Jeni
Sugjerimi im i dytë është: fillojeni 

atje ku jeni.
Nganjëherë ne ndihemi të shku-

rajuar ngaqë nuk jemi “më” shumë 
– më shpirtërorë, më të respektuar, 
më inteligjentë, më të shëndetshëm, 
më të pasur, më miqësorë apo më të 
aftë. Natyrisht, nuk ka asgjë që s’shkon 
lidhur me dëshirën për t’u përmirë-
suar. Perëndia na krijoi që të rritemi 
dhe të përparojmë. Por mbani mend, 
dobësitë tona mund të na ndihmojnë 
që të jemi të përulur dhe të kthehemi 
te Krishti, i cili do të “bëj[ë] që gjërat e 
dobëta, të bëhen të forta” 4. Satani, nga 
ana tjetër, i përdor dobësitë tona deri 
në shkallën që ne të heqim dorë edhe 
nga përpjekja.
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Mësova në jetën time që nuk na 
nevojitet të jemi “më” shumë nga ndo-
një gjë, që të fillojmë të bëhemi njeriu 
që Perëndia kishte si qëllim që ne të 
bëhemi.

Perëndia do t’ju marrë siç jeni 
pikërisht në këtë çast dhe do të fillojë 
të punojë me ju. Gjithçka që ju nevoji-
tet, është një zemër e vullnetshme, një 
dëshirë për të besuar dhe mirëbesim 
në Zotin.

Gedeoni e pa vetveten si një fshatar 
të varfër, më të voglin në shtëpinë e atit 
të tij. Por Perëndia e pa atë si një burrë 
të fuqishëm dhe trim.5

Kur Samueli e zgjodhi Saulin të ishte 
mbret, Sauli u përpoq ta bindte që të 
mos e zgjidhte atë. Sauli ishte nga njëri 
prej fiseve më të vogla të shtëpisë së 
Izraelit. Si mund të ishte ai mbret? 6 
Por Perëndia e pa atë si një të “ri [të 
zgjedhur]” 7.

Edhe profeti i madhërishëm, Moisiu, 
u ndje kaq i tronditur dhe i shkurajuar 
në një çast, sa donte të hiqte dorë dhe 
të vdiste.8 Por Perëndia nuk hoqi dorë 
prej Moisiut.

Vëllezërit dhe motrat e mia të dashu-
ra, nëse e shohim veten tonë vetëm me 
anë të syve tanë njerëzorë, ne mund 
të mos e shohim veten tonë si mjaft të 
mirë. Por Ati ynë Qiellor na sheh se 
cilët jemi me të vërtetë dhe cilët mund 
të bëhemi. Ai na sheh si bijtë dhe bijat 
e Tij, si qenie të dritës së përjetshme 
me një potencial të pafundmë dhe me 
një vendmbërritje hyjnore.9

Flijimi i Shpëtimtarit hapi portën 
e shpëtimit për të gjithë njerëzit që 
kthehen te Perëndia. “Hiri [i Tij] është 
i mjaftueshëm për të gjithë [ata] që 
përulen përpara [Perëndisë].” 10 Hiri i Tij 
është një fuqi aftësuese që lejon hyrje 
në mbretëritë e Perëndisë për shpëti-
min. Për shkak të hirit të Tij, ne të gjithë 
do të ringjallemi dhe shpëtohemi në 
një mbretëri të lavdisë.

Edhe mbretëria më e ulët e lavdi-
së, mbretëria telestiale, “tejkalon çdo 
zgjuarsi” 11 dhe njerëz të panumërt do 
ta trashëgojnë këtë shpëtim.12

Por hiri i Shpëtimtarit mund të bëjë 
shumë më tepër për ne. Si anëtarë të 
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme, ne dëshirojmë 
diçka në mënyrë të paimagjinueshme 
më të madhe. Është ekzaltimi në mbre-
tërinë çelestiale. Është jeta e përjetshme 
në praninë e Atit tonë në Qiell. Ajo 
është dhurata më e madhërishme e 
Perëndisë.13 Në mbretërinë çelestiale, ne 
marrim “nga plotësia e tij dhe nga lavdia 
e tij” 14. Në të vërtetë, gjithçka që Ati ka, 
do të na jepet neve.15

Ekzaltimi është synimi ynë; dishepu-
llimi është udhëtimi ynë.

Teksa ushtroni pak besim dhe filloni 
ecjen tuaj si një pasues paqedashës i Zotit 
tonë, zemra juaj do të ndryshojë.16 E tërë 
qenia juaj do të mbushet me dritë.17

Perëndia do t’ju ndihmojë të bë-
heni diçka më e madhe nga ajo që e 
menduat ndonjëherë të mundur. Dhe 
do të zbuloni se ungjilli i Jezu Krishtit 
me të vërtetë funksionon në jetën tuaj. 
Funksionon.

Funksionon!
Vëllezër e motra, të dashur miq, 

lutem që ne do të përqendrohemi te 

“thjeshtësia [që është në] Krishti[n]” 18 
dhe do ta lejojmë hirin e Tij që të na 
lartësojë e mbartë gjatë udhëtimit tonë 
nga vendi ku jemi tani, drejt vendmbë-
rritjes sonë të lavdishme në praninë 
e Atit tonë.

Ndërkohë që e bëjmë këtë dhe di-
kush na pyet: “Si funksionon për ty të 
qenit anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme?” 
ne do të jemi të aftë të themi me kre-
nari, plot me përulësi dhe me gëzim 
të madh: “Funksionon në mënyrë të 
mrekullueshme! Faleminderit që më 
pyet! A do të doje të dije më shumë?”

Kjo është shpresa ime, lutja ime, 
dëshmia ime dhe bekimi im në emrin 
e Jezu Krishtit, amen. ◼
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përsosurisht të përkushtuar ndaj çu-
arjes përpara të punës së Zotit siç ka 
drejtuar Ai.

Të jeni të sigurt për këtë: Zoti e 
drejton Kishën e Tij nëpërmjet profe-
tëve dhe apostujve të gjallë. Kjo është 
mënyra se si Ai e ka bërë gjithmonë 
punën e Tij. Në të vërtetë, Shpëtimtari 
dha mësim: “Në të vërtetë, në të vërtetë 
po ju them: Kush pranon atë që dërgoj 
unë, më pranon mua” 3. Ne nuk mund 
ta veçojmë Krishtin nga shërbëtorët e 
Tij. Pa apostujt e Tij të parë, ne nuk do 
të kishim një rrëfim të dëshmitarëve 
okularë të shumë prej mësimeve të Tij, 
të shërbesës së Tij, të vuajtjes së Tij në 
kopshtin e Gjetsemanit dhe të vdekjes 
së Tij në kryq. Pa dëshmitë e tyre, ne 
nuk do të kishim një dëshmim apostolik 
të varrit të boshatisur dhe të ringjalljes.

Ai i urdhëroi ata apostuj të parë:
“Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga 

të gjithë popujt duke i pagëzuar në 
emër të Atit e të Birit e të Frymës së 
Shenjtë,

dhe duke i mësuar të zbatojnë të 
gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar” 4.

Kjo detyrë është ripërtërirë në vetë 
ditët tona kur Zoti e thirri Jozef Smithin 

të frymëzuar që të na ndihmojnë t’i 
shmangim pengesat që janë shpirtërisht 
të rrezikshme, dhe që të na ndihmojnë 
të kalojmë të sigurt përgjatë vdekshmë-
risë drejt vendmbërritjes sonë të fundit, 
përfundimtare, qiellore.

Përgjatë thuajse 40 viteve të shoqë-
rimit nga afër, unë vetë kam qenë një 
dëshmitar se si frymëzimi i qetë dhe 
zbulesa e thellë kanë nxitur në veprim 
profetët dhe apostujt, autoritetet e 
tjera të përgjithshme dhe udhëheqësit 
e organizatave ndihmëse. Ndonëse as 
të përsosur dhe as të pagabueshëm, 
këta burra dhe gra të mira kanë qenë 

Nga Plaku M. Rasëll Ballard,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Në konferencën e përgjithshme 
të tetorit të kaluar, unë i ftova 
dëgjuesit të ndiqnin këshillën 

e Brigam Jangut për të qëndruar në 
Anijen e Vjetër Sion, e cila është Kisha 
e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme, dhe që të mbaheshin 
fort me të dyja duart.1 Që atëherë, jam 
i lumtur të di se disa nga familjarët e mi 
dhe të tjerë po dëgjonin dhe më kanë 
pyetur: “Çfarë ka në anijen e vjetër ku 
të mund të mbahemi?” I kujtova ata 
rreth asaj që tha Presidenti Brigam 
Jang: “Jemi brenda në anijen e vjetër 
Sion. . . . [Perëndia] është në timon dhe 
do të qëndrojë atje. . . . Ai urdhëron, 
udhëzon dhe drejton. Nëse njerëzit do 
të kenë mirëbesim të palëkundur te Pe-
rëndia i tyre, kurrë nuk do t’i braktisin 
besëlidhjet e tyre, as Perëndinë e tyre, 
Ai do të na udhëheqë siç duhet.” 2

Qartësisht, Ati ynë Qiellor dhe Zoti 
Jezu Krisht e kanë pajisur Anijen e 
Vjetër Sion me të vërteta të përjetshme, 
të thjeshta dhe të qarta, që do të na 
ndihmojnë të qëndrojmë në drejtimin 
e duhur përgjatë ujërave të trazuara të 
jetës së vdekshme. Ja ku janë disa.

Kisha e Jezu Krishtit gjithmonë ka 
qenë e drejtuar nga apostuj dhe pro-
fetë të gjallë. Megjithëse të vdekshëm 
dhe të nënshtruar ndaj papërsosurive 
njerëzore, shërbëtorët e Zotit janë 

Perëndia Është në Timon
Urdhërimet dhe besëlidhjet janë të vërteta dhe doktrina të paçmueshme 
që gjenden në Anijen e Vjetër Sion, ku Perëndia është në timon.
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për të rivendosur Kishën, me Apostuj të 
shuguruar për të shpallur ungjillin e Tij 
edhe një herë të fundit përpara se Ai të 
vijë përsëri.

Gjithmonë ka qenë një sfidë për bo-
tën që të pranojë profetët dhe apostujt 
e gjallë, por është kaq thelbësore që ta 
bëjmë këtë në mënyrë që ta kuptojmë 
plotësisht Shlyerjen dhe mësimet e Jezu 
Krishtit dhe të marrim një plotësi të 
bekimeve të priftërisë të cilat u jepen 
atyre që Ai ka thirrur.

Shumë njerëz mendojnë se udhë-
heqësit dhe anëtarët e Kishës duhet 
të jenë të përsosur ose pothuajse të 
përsosur. Ata harrojnë që hiri i Zotit 
është i mjaftueshëm për të përmbushur 
punën e Tij nëpërmjet të vdekshmëve. 
Udhëheqësit tanë kanë qëllimet më të 
mira, por ndonjëherë ne gabojmë. Kjo 
nuk është e veçantë për marrëdhëniet 
në Kishë, përderisa e njëjta gjë ndodh 
në marrëdhëniet tona midis miqve, 
fqinjëve, kolegëve të punës dhe madje 
midis bashkëshortëve dhe në familje.

Të kërkosh për dobësi njerëzore 
tek të tjerët është mjaft e lehtë. Sido-
qoftë, ne bëjmë një gabim të rëndë 
duke vënë re vetëm natyrën njerëzore 
të njëri- tjetrit dhe më pas dështojmë ta 
shohim dorën e Perëndisë duke punuar 
nëpërmjet atyre që Ai ka thirrur.

Të përqendruarit në mënyrën se si 
Zoti i frymëzon udhëheqësit e Tij të 
zgjedhur dhe se si Ai i nxit shenjtorët 
për të bërë gjëra mbresëlënëse dhe të 
jashtëzakonshme pavarësisht natyrës së 
tyre njerëzore, është një mënyrë sipas 
të cilës ne mbahemi në ungjillin e Jezu 
Krishtit dhe qëndrojmë të sigurt brenda 
Anijes së Vjetër Sion.

Një e vërtetë e dytë është doktri-
na e planit të shpëtimit. Nëpërmjet 
Profetit Jozef Smith, Perëndia i dha 
Kishës Librin e Mormonit, Doktrinën e 
Besëlidhjet dhe shumë mësime të tjera. 
Këto përfshijnë një njohuri për planin 

e shpëtimit, i cili është një hartë se prej 
nga kemi ardhur, e qëllimit tonë këtu 
në tokë dhe ku do të shkojmë kur të 
vdesim. Plani gjithashtu na siguron një 
këndvështrim të veçantë e të përjet-
shëm që ne jemi fëmijët shpirtërorë të 
Perëndisë. Duke kuptuar se kush është 
Ati ynë Qiellor dhe marrëdhënien tonë 
me Të dhe me Birin e Tij të Dashur, 
Jezu Krishtin, ne do të pranojmë urdhë-
rimet e Tyre dhe do të bëjmë besëlidh-
je me Ta, të cilat do të na çojnë sërish 
në praninë e Tyre të përjetshme.

Çdo herë që mbaj në duar një 
fëmijë të sapolindur, e gjej veten duke 
menduar: “Kush je ti, vogëlush? Çfarë 
do të bëhesh ti nëpërmjet Shlyerjes së 
Krishtit?”

Ne bëjmë pyetje të ngjashme, të 
menduara kur dikush që ne duam, 
vdes: “Ku janë ata? Çfarë po shohin dhe 
po përjetojnë ata? A vazhdon jeta? Cila 
do të jetë natyra e marrëdhënieve tona 
më të dashura në botën e madhe të 
shpirtrave të të vdekurve?”

Në atë botë, familja jonë ka dy 
mbesa, Sarën dhe Emilinë, dhe një nip, 
Nejthanin. Me vdekjen e çdo nipi ose 
mbese, ne si familje u mbajtëm fort, 
me të dyja duart, pas të vërtetave të 

ungjillit. Pyetjet tona morën përgjigje 
me ngushëllim dhe siguri nëpërmjet 
Shlyerjes së Shpëtimtarit. Edhe pse na 
merr malli për nipin e mbesat tona, ne 
e dimë se ata jetojnë dhe ne e dimë që 
do t’i shohim ata përsëri. Sa mirënjohës 
jemi ne për këtë kuptueshmëri shpir-
tërore në kohë të trazuara vetjake dhe 
familjare.

Një tjetër e vërtetë kyçe në Kishë 
është se Ati Qiellor krijoi Adamin dhe 
Evën për një qëllim fisnik. Ishte detyra 
e tyre – dhe më pas, detyra e pasar-
dhësve të tyre – që të krijonin trupa 
të vdekshëm për fëmijët shpirtërorë 
të Perëndisë që ata të mund të përje-
tonin vdekshmërinë. Nëpërmjet këtij 
procesi, Ati Qiellor i dërgon fëmijët e 
Tij shpirtërorë në tokë që të mësojnë 
dhe të rriten nëpërmjet përvojave të 
jetës tokësore. Për shkak se Ai i do 
fëmijët e Tij, Perëndia dërgon lajmëtarë 
qiellorë dhe Apostuj për t’i mësuar ata 
rreth rolit qendror të Jezu Krishtit si 
Shpëtimtari ynë.

Përmes shekujve, profetët e kanë 
përmbushur detyrën e tyre kur ata i 
paralajmëruan njerëzit për rreziqet [që 
ishin] përpara tyre. Apostujt e Zotit 
janë në detyrë të vazhdueshme që të 
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vëzhgojnë, paralajmërojnë dhe të kuj-
desen për të ndihmuar ata që kërkojnë 
përgjigje për pyetjet e jetës.

Njëzet vite më parë, Presidenca 
e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë 
Apostujve botuan dokumentin “Familja: 
Një Proklamatë drejtuar Botës”. Në atë 
dokument të frymëzuar, ne përfundu-
am me sa vijon: “Ne paralajmërojmë 
se individët që shkelin besëlidhjet e 
dëlirësisë, që abuzojnë me bashkëshor-
ten/in ose fëmijët apo që dështojnë në 
përmbushjen e përgjegjësive të tyre fa-
miljare, do të qëndrojnë një ditë përgje-
gjës përpara Perëndisë. Për më tepër, ne 
paralajmërojmë se shpërbërja e familjes 
do të sjellë mbi individët, komunitetet 
dhe kombet fatkeqësitë e parashikuara 
nga profetët e lashtë dhe modernë.” 5

Si Apostuj, ne e ripohojmë përsë-
ri sot këtë paralajmërim solemn. Ju 
lutemi, mbani mend që urdhërimet dhe 
besëlidhjet janë të vërteta dhe doktrina 
të paçmueshme që gjenden në Anijen 
e Vjetër Sion, ku Perëndia është në 
timon.

Një tjetër doktrinë e rëndësishme 
në të cilën duhet të kapemi, është 
respektimi i ditës së Shabatit. Kjo na 
ndihmon të mbetemi të panjollë nga 
bota, na siguron çlodhje fizike dhe na 
jep secilit prej nesh freskimin shpirtëror 
të të adhuruarit të Atit dhe të Birit çdo 
të diel.6 Kur ne kënaqemi në ditën e 
Shabatit, kjo është një shenjë e dashuri-
së sonë për Ta.7

Si pjesë e përpjekjeve tona për 
ta bërë Shabatin një kënaqësi, ne u 

kemi kërkuar udhëheqësve vendorë 
dhe anëtarëve të Kishës të kujtojnë se 
mbledhja e sakramentit është e Zotit 
dhe duhet themeluar e rrënjosur në 
mësimet e në Shlyerjen e Tij. Paraqitja e 
ordinancës së sakramentit është [koha] 
kur ne rinovojmë besëlidhjet tona dhe 
rikonfirmojmë dashurinë tonë për 
Shpëtimtarin, dhe kujtojmë sakrificën 
dhe Shlyerjen e Tij.

I njëjti shpirt adhurimi duhet të 
mbushë mbledhjet tona mujore të agjë-
rimit dhe të dëshmive. Kjo mbledhje e 
sakramentit është që anëtarët të shpre-
hin shkurtimisht mirënjohje, dashuri 
dhe vlerësim për Atin tonë Qiellor, 
Jezu Krishtin dhe ungjillin e rivendo-
sur, si dhe të japin dëshmi vetjake për 
këto gjëra. Mbledhja e agjërimit dhe e 
dëshmive është një kohë për të ndarë 
mendime të shkurtra frymëzuese dhe 
për të dhënë dëshmi solemne. Nuk 
është koha për të mbajtur një fjalim.

Fëmijët e vegjël duhet të praktikojnë 
dhënien e dëshmisë së tyre në Fillore 
dhe me prindërit e tyre në mbledhjet e 
mbrëmjes familjare derisa ata të kuptoj-
në domethënien e rëndësishme të një 
dëshmie.

Theksimi i fundit i bërjes së Shabatit 
një kënaqësi është një rezultat i drejt-
përdrejtë i frymëzimit nga Zoti nëpër-
mjet udhëheqësve të Kishës. Anëtarët 
e këshillit të lagjes duhet ta ndihmojnë 
peshkopatën disa javë përpara, duke 
rishqyrtuar muzikën dhe temat që 
janë rekomanduar për çdo mbledhje 
sakramenti.

Të gjithë prej nesh bekohen kur 
dita e Shabatit mbushet me dashuri për 
Zotin në shtëpi dhe në kishë. Kur fëmi-
jëve tanë u jepet mësim sipas mënyrës 
së Zotit, ata mësojnë të ndiejnë dhe t’i 
përgjigjen Shpirtit të Tij. Të gjithë ne do 
të dëshirojmë të marrim pjesë çdo të 
diel për të marrë sakramentin kur ne 
ndiejmë Shpirtin e Zotit. Të gjithë, të 
rinj dhe pleq, të cilët po mbajnë barrë 
të rënda, do të ndiejnë lartësimin dhe 
ngushëllimin shpirtëror që vjen nga një 
ditë Shabati me meditim të përkushtuar 
për Atin tonë Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Fatmirësisht, Krishti është gjithmonë 
pranë, duke pritur dhe i gatshëm për 
të na ndihmuar kur lutemi për ndihmë 
dhe kur jemi të gatshëm të pendohemi 
dhe të vijmë tek Ai.

Tani, teksa përsiatim këto pak të 
vërteta që ekzistojnë përbrenda Anijes 
së Vjetër Sion, le të rrimë në kuvertë 
dhe të mbajmë mend që, si përkufi-
zim, anija është një mjet dhe qëllimi 
i një mjeti është të na çojë në një 
vendmbërritje.

Vendmbërritja e anijes sonë është 
plotësia e bekimeve të ungjillit, mbretë-
ria e qiellit, lavdia çelestiale dhe prania 
e Perëndisë.

Plani i Perëndisë është i qëndrue-
shëm. Ai është në timon dhe anija e Tij 
e madhe dhe e fuqishme lundron drejt 
shpëtimit dhe ekzaltimit. Mbani mend 
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se si ai ishte në gjendje që ta shndë-
rronte pothuaj në mënyrë magjike 
formën e argjilës te duart e tij në pjata, 
tasa dhe gota. Pas kësaj paraqitjeje, ai i 
pyeti nëse ndonjëri prej tyre do të don-
te ta provonte. Të gjithë i ngritën duart.

Plaku Aoba bëri që disa të rinj të 
vinin përpara për të provuar interesin 
e tyre të ri. Ata hamendësuan, pasi 
e panë atë, se kjo do të ishte fare e 
thjeshtë. Sidoqoftë, asnjëri prej tyre nuk 
qe i suksesshëm në orvatjet e tij për 
të bërë qoftë edhe një tas të thjeshtë. 
Ata deklaruan: “Nuk mund ta bëj këtë!” 
“Përse është kaq e vështirë?” “Kjo është 
kaq e vështirë”. Këto komente u bënë 
ndërsa argjila fluturonte sa andej- 
këndej nëpër dhomë.

Ai i pyeti të rinjtë përse e kishin 
kaq të vështirë që të bënin poçari. 
Ata reaguan duke dhënë përgjigje të 
ndryshme: “Nuk kam asnjë përvojë”, 
“nuk jam stërvitur kurrë” ose “nuk kam 
talent”. Bazuar te përfundimi, ato që ata 
thanë ishin të gjitha të vërteta; sidoqoftë, 
arsyeja më e rëndësishme e dështimit 
të tyre ishte sepse argjila nuk ishte në 

Nga Plaku Riçard J. Meinis,
i Presidencës së Të Shtatëdhjetëve

Bota në të cilën ne jetojmë po 
ushtron një trysni të madhe kudo 
mbi njerëzit e mirë, që t’i ulin ose 

madje t’i braktisin standardet e tyre të 
të jetuarit me drejtësi. Megjithatë, pa-
varësisht nga të ligat dhe tundimet që 
na rrethojnë çdo ditë, ne mundemi dhe 
do ta gjejmë sot gëzimin e vërtetë duke 
jetuar një jetë të përqendruar te Krishti.

Përqendrimi i jetës sonë te Jezu 
Krishti dhe tek ungjilli i Tij do të sjellë 
qëndrueshmëri dhe lumturi në jetën 
tonë, ashtu siç ilustrohet në shembujt 
vijues.

Plakut Taiçi Aoba, i Të Shtatëdhje-
tëve, i cili banon në një fshat të vogël 
malor në Shikoku të Japonisë, iu kërkua 
që të jepte mësim në një klasë në një 
konferencë për të rinjtë. “Qëndroni në 
Vende të Shenjta” ishte përzgjedhur si 
tema e konferencës. Pasi mori në shqyr-
tim temën dhe atë që do të jepte më-
sim, Plaku Aoba vendosi që ta përdorte 
profesionin e tij si një mjet mësimor. 
Puna e tij është që të bëjë poçari.

Plaku Aoba tregon se klasa e tij me 
të rinj u bë shumë e interesuar kur pa 

Gëzimi i të Jetuarit të 
një Jete të Përqendruar 
te Krishti
Jeta jonë duhet të përqendrohet me saktësi te Krishti,  
nëse duam të gjejmë gëzim dhe paqe të vërtetë në këtë jetë.

se ne nuk mund të arrijmë aty duke 
u hedhur jashtë anijes dhe duke u 
munduar të notojmë atje vetëm.

Ekzaltimi është qëllimi i këtij rru-
gëtimi të vdekshëm dhe askush nuk 
arrin aty pa mjetet e ungjillit të Jezu 
Krishtit: Shlyerjen e Tij, ordinancat 
dhe doktrinën e parimet drejtuese 
që gjenden në Kishë.

Është në Kishë ku ne i mësojmë 
punët e Perëndisë dhe e pranojmë 
hirin e Zotit Jezu Krisht, i cili na 
shpëton. Është brenda Kishës që ne 
krijojmë zotimet dhe besëlidhjet e 
familjeve të përjetshme të cilat bëhen 
pasaporta jonë drejt ekzaltimit. Është 
Kisha e cila fuqizohet nga priftëria për 
të na shtyrë përmes ujërave të papara-
shikueshme të vdekshmërisë.

Le të jemi mirënjohës për të buku-
rën Anijen tonë të Vjetër Sion sepse 
pa atë do të flakeshim në mëshirë të 
fatit, të vetmuar dhe të pafuqishëm, 
të marrë nga rryma pa timon apo 
rremë, duke u përdredhur nga rrymat 
e forta të erërave dhe dallgëve të 
kundërshtarit.

Mbahuni fort, vëllezër e motra 
dhe lundroni brenda kësaj anijeje të 
lavdishme, Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, 
dhe do ta arrijmë vendmbërritjen tonë 
të përjetshme. Kjo është dëshmia dhe 
lutja ime për të gjithë ne, në emrin e 
Atij që mban edhe Anija e Vjetër Sion, 
madje Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, 
Jezu Krishtit, amen. ◼
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qendër të rrotës. Të rinjtë menduan se e 
kishin vendosur argjilën në qendër, por 
nga këndvështrimi i një specialisti, nuk 
ishte saktësisht në qendër. Pastaj ai u tha 
atyre: “Le të përpiqemi edhe një herë”.

Këtë herë, Plaku Aoba e vendosi ar-
gjilën saktësisht në qendër të rrotës dhe 
pastaj filloi ta kthente rrotën, duke bërë 
një vrimë në mes të argjilës. Disa prej 
të rinjve u përpoqën sërish. Këtë herë 
gjithsecili filloi të duartrokiste kur ata 
thoshin: “Ua, nuk po dridhet”, “mund ta 
bëj këtë” ose “e bëra!” Natyrisht, format 
nuk ishin të përkryera, por përfundimi 
ishte krejt ndryshe nga orvatja e parë. 
Arsyeja e suksesit të tyre ishte ngaqë 
argjila ishte vendosur përsosurisht në 
qendër të rrotës.

Bota në të cilën ne jetojmë është e 
ngjashme me rrotën e poçarit që vërti-
tet dhe shpejtësia e asaj rrote po rritet. 
Ashtu si argjila në rrotën e poçarit, 
edhe ne duhet të qendërzohemi. Thelbi 
ynë, qendra e jetës sonë, duhet të jetë 
Jezu Krishti dhe ungjilli i Tij. Të jetuarit 
e një jete të përqendruar te Krishti do 

të thotë që ne mësojmë për Jezu Krish-
tin dhe ungjillin e Tij dhe më pas ne e 
ndjekim shembullin e Tij dhe i zbatoj-
më më saktësi urdhërimet e Tij.

Profeti i lashtë Isaia tha: “Megjithatë, 
o Zot, ti je ati ynë; ne jemi argjila dhe 
ti je ai që na formon; ne të gjithë jemi 
vepra e duarve të tua” 1.

Nëse jeta jonë përqendrohet te 
Jezu Krishti, Ai me sukses mund të na 
japë formë në atë që mund të jemi me 
qëllim që të kthehemi në praninë e Tij 
dhe të Atit Qiellor në mbretërinë çeles-
tiale. Gëzimi që ne përjetojmë në këtë 
jetë do të jetë në përpjesëtim të drejtë 
me mënyrën se sa mirë është e përqen-
druar jeta jonë te mësimet, shembulli 
dhe sakrifica shlyese e Jezu Krishtit.

Vëllezër e motra, unë u linda në një 
familje shumëbrezëshe shdm, kështu 
që bekimet dhe gëzimi i pasjes së un-
gjillit të Jezu Krishtit si bazë e kulturës 
sonë familjare u ndërthurën në jetën 
tonë të përditshme. Nuk ishte deri në 
misionin tim kohëplotë si një i ri që 
unë e kuptova ndikimin tepër pozitiv 

që ka plotësia e ungjillit të Jezu Krishtit 
tek ata që nuk i kanë përjetuar kurrë 
më parë bekimet e tij në jetën e tyre. 
Ky varg te Mateu pasqyron procesin që 
përjetojnë njerëzit të cilët janë kthyer 
në besim në ungjillin e Jezu Krishtit: 
“Mbretëria e qiejve i ngjan një thesari të 
fshehur në një arë, që një njeri që e ka 
gjetur e fsheh; dhe, nga gëzimi që ka, 
shkon, shet gjithçka që ka dhe e blen 
atë arë” 2.

Më lejoni t’ju tregoj një shembull 
nga Libri i Mormonit që ilustron atë që 
një i kthyer në besim ishte të gatshëm 
të paguante me qëllim që të merrte gë-
zimin që e shoqëronte gjetjen e thesarit 
të treguar nga Jezusi në shëmbëlltyrën 
e thesarit të fshehur në arë.

Kujtoni se te libri i Almës kapitulli 
20, Amoni dhe Lamoni po udhëtonin 
për në qytetin e Midonit me qëllim që 
të gjenin dhe të nxirrnin nga bur-
gu vëllanë e Amonit, Aaronin. Gjatë 
udhëtimit të tyre ata takuan babanë e 
Lamonit, që ishte mbreti lamanit mbi 
gjithë vendin.

Ashtu si argjila në rrotën e poçarit të Plakut 
Taiçi Aoba, jeta jonë duhet të përqendrohet 
me saktësi te Krishti, nëse duam të gjejmë 
gëzim dhe paqe të vërtetë në këtë jetë.
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Mbreti ishte shumë i mërzitur që i 
biri, Lamoni, po udhëtonte me Amonin, 
një misionar nefit, të cilin ai e konsi-
deronte armik. Ai mendonte se i biri 
duhet të kishte marrë pjesë në një festë 
që ai e kishte organizuar për bijtë e tij 
dhe popullin e tij. Mbreti lamanit ishte 
kaq i mërzitur saqë e urdhëroi të birin, 
Lamonin, ta vriste Amonin me shpatën 
e tij. Kur Lamoni nuk pranoi, mbreti 
nxori vetë shpatën e tij që ta vriste të 
birin për mosbindje; sidoqoftë, Amoni 
ndërhyri për të shpëtuar jetën e Lamo-
nit. Ai përfundimisht e mundi mbretin 
dhe mund ta kishte vrarë atë.

Kjo është ajo që mbreti i tha Amonit 
kur e gjeti veten e tij në këtë situatë 
për jetë a vdekje: “Në qoftë se do të 
më falësh mua, unë do të të jap ty çdo 
gjë që do të kërkosh, madje gjysmën 
e mbretërisë” 3.

Pra, mbreti ishte i gatshëm që të 
paguante çmimin e gjysmës së mbre-
tërisë së tij me qëllim që ta kursente 
jetën e tij. Mbreti duhet të ketë mbetur i 
habitur kur Amoni i kërkoi vetëm që të 
lironte nga burgu vëllanë e tij, Aaronin, 
dhe shokët e tij dhe që i biri i mbretit, 
Lamoni, të mbante mbretërinë e tij.

Më vonë, për shkak të këtij takimi, 
vëllai i Amonit, Aaroni, u lirua nga 
burgu i Midonit. Pas lirimit të tij, ai u 
frymëzua që të udhëtonte atje ku mbre-
ti lamanit sundonte mbi vendin. Aaroni 
iu paraqit mbretit dhe pati privilegjin 
që t’i mësonte atij parimet e ungjillit të 
Jezu Krishtit, përfshirë planin e madh të 
shëlbimit. Mësimet e Aaronit e frymë-
zuan thellësisht mbretin.

Reagimi i mbretit ndaj mësimeve të 
Aaronit gjendet te vargu 15 i Almës, ka-
pitulli 22: “Dhe ndodhi që pasi Aaroni 
ia shpjegoi këto gjëra, mbreti tha: Çfarë 
duhet të bëj që të mund të kem këtë 
jetë të përjetshme, për të cilën fole? Po, 
çfarë duhet të bëj që të mund të lind 
nga Perëndia, duke shkulur këtë shpirt 

të keq nga gjoksi im dhe të marr Shpir-
tin e tij, që të jem plot gëzim, që të mos 
përjashtohem në ditën e fundit? Vër re, 
tha ai, unë do të heq dorë nga çdo gjë 
që kam, po, unë do ta braktis mbretëri-
në time, që të mund të marr këtë gëzim 
të madh”.

Në mënyrë mjaft të habitshme, në 
krahasim me dhënien e gjysmës së 
mbretërisë për ta kursyer jetën e tij, 
mbreti lamanit tani ishte i gatshëm të 
jepte gjithë mbretërinë e tij që të mund 
të merrte gëzimin që vjen nga të kuptu-
arit, të pranuarit dhe të jetuarit e ungji-
llit të Jezu Krishtit.

Bashkëshortja ime, Nensi, është 
gjithashtu një e kthyer në besim në 
Kishë. Ajo më ka përmendur shumë 
herë gjatë viteve, gëzimin që ka ndier 
në jetën e saj qëkurse e gjeti, e pranoi 
dhe e jetoi ungjillin e Jezu Krishtit. Ajo 
që vijon është një reflektim nga motra 
Meinis mbi përvojën e saj:

“Kur isha e re në moshë madhore, 
në fillim të të 20- ve, isha në një pikë në 
jetën time kur e dija se duhej të ndry-
shoja diçka me qëllim që të isha një 
person më i lumtur. Ndieja sikur isha në 
mëshirë të fatit, pa një synim dhe drejtim 
të vërtetë dhe nuk dija se ku të shkoja 
për ta gjetur atë. E kisha ditur gjithmonë 
se Ati Qiellor ekzistonte dhe me raste, 

gjatë gjithë jetës sime, kisha bërë lutje, 
duke e ndier që Ai më dëgjonte.

Kur e fillova kërkimin tim, unë 
mora pjesë në kisha të ndryshme, por 
kthehesha gjithmonë tek të njëjtat 
ndjenja dhe shkurajim. Ndihem shumë 
e bekuar sepse lutja ime për drejtim 
dhe qëllim në jetë përfundimisht mori 
përgjigje dhe plotësia e ungjillit të Jezu 
Krishtit u soll në jetën time. Për herë të 
parë ndjeva sikur kisha një synim dhe 
plani i lumturisë solli gëzim të vërtetë 
në jetën time.”

Një përvojë tjetër nga Libri i Mormo-
nit ilustron qartësisht se si të jetuarit e 
një jete të përqendruar te Krishti mund 
të na mbushë me lumturi të madhe 
edhe kur rrethohemi me vështirësi të 
jashtëzakonshme.

Pasi profeti Lehi dhe familja e tij 
u larguan nga Jerusalemi në vitin 
600 pr. K., ata u endën përafërsisht tetë 
vite në vendin e shkretë derisa më në 
fund mbërritën në një vend që e quajtën 
Begati, i cili ishte pranë bregdetit. Nefi 
e përshkruan jetën e tyre me vuajtje në 
vendin e shkretë në këtë mënyrë: “[Ne] 
kishim vuajtur shumë hidhërime dhe 
shumë vështirësi, . . . madje aq shumë 
sa nuk mund t’i shkruajmë të gjitha” 4.

Ndërsa jetonte në Begati, Nefi ngar-
kohet nga Zoti me përgjegjësinë që të 
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ynë tek Ai rritet, ne i hapim zemrat 
tona, kërkojmë të bëjmë vullnetin e Tij 
dhe presim për përgjigje që do të na 
ndihmojnë të kuptojmë.

Vetë ndryshimi i zemrës sime ndodhi 
kur, si një 12- vjeçare, fillova të kërkoja 
për Perëndinë. Përveçse të përsëritja Lut-
jen e Zotit 3, unë nuk dija si të lutesha në 
të vërtetë. Mbaj mend që gjunjëzohesha, 
duke shpresuar të mund ta ndieja dashu-
rinë e Tij, dhe pyesja: “Ku je, Atë Qiellor? 
E di se duhet të jesh diku atje, por ku?” 
Gjatë gjithë viteve të mia të adoleshen-
cës, e pyeta. Kisha vërtet pak përvoja të 
shkurtra për realitetin e Jezu Krishtit, por 

Nga Nill F. Mariot,
Këshilltare e Dytë në Presidencën e Përgjithshme të Të Rejave

Plaku Dallin H. Ouks, në konferen-
cën e përgjithshme të prillit, foli 
për nevojën “për ta përmirësuar je-

tën tonë vetjake” 1. Unë sugjeroj se për-
mirësimi vetjak fillon me një ndryshim 
të zemrës – pavarësisht nga përvojat 
tuaja të jetës ose vendlindja juaj.

Unë vij nga fundi i Jugut të Shteteve 
të Bashkuara dhe, kur isha e re, fjalët 
e himneve të vjetra protestante më 
mësuan për zemrën e një dishepulli 
të vërtetë – zemër që ka ndryshuar. 
Mendoni për këtë tekst, kaq të dashur 
për mua:

Kemi vetë udhën Tënde, Zot!
Kemi vetë udhën Tënde!
Ti je Poçari;
E un’ argjila.
Më puno e më formëso
Sipas Vullnetit Tënd,
Ndërsa pres,
I dorëzuar dhe i qetë.2

Si dorëzohemi dhe bëhemi të qetë 
ne, njerëzit bashkëkohorë, të zënë me 
punë, konkurrues? Si i bëjmë ne udhët 
e Zotit udhët tona? Unë besoj se ne e 
fillojmë duke mësuar për Të dhe duke 
u lutur për kuptueshmëri. Kur besimi 

Dorëzimi i Zemrave 
Tona Perëndisë
Kur ia hapim veten tonë Shpirtit, ne mësojmë udhën e Perëndisë dhe 
ndiejmë vullnetin e Tij.

ndërtonte një anije, e cila do t’i çonte 
përtej detit për në tokën e premtuar. 
Pasi mbërritën në tokën e premtuar, 
vazhduan të krijoheshin mosmarrë-
veshje të mëdha midis njerëzve që 
e përqendruan jetën e tyre te Krishti 
dhe jobesimtarëve, të cilët ndoqën 
shembujt e Lamanit dhe të Lemuelit. 
Përfundimisht, rreziku i dhunës midis 
të dy grupeve ishte kaq i madh saqë 
Nefi dhe ata që i ndiqnin mësimet e 
Zotit u shkëputën dhe ikën në vendin 
e shkretë për siguri. Në këtë pikë, 
rreth 30 vjet pasi Lehi dhe familja e 
tij ishin larguar nga Jerusalemi, Nefi 
bën një shpallje të dokumentuar mirë 
dhe disi befasuese, veçanërisht pasi i 
shënoi në shkrimet e shenjta vuajtjet 
dhe pikëllimet e shumta që kishin 
hasur për kaq shumë kohë. Këto janë 
fjalët e tij: “Dhe ndodhi që ne jetuam 
sipas mënyrës së lumturisë” 5. Pavarë-
sisht nga vështirësitë e tyre, ata ishin 
në gjendje të jetonin sipas mënyrës 
së lumturisë për shkak se ishin të për-
qendruar te Krishti dhe ungjilli i Tij.

Vëllezër e motra, ashtu si argjila 
në rrotën e poçarit, jeta jonë duhet të 
përqendrohet me saktësi te Krishti, 
nëse duam të gjejmë gëzim dhe paqe 
të vërtetë në këtë jetë. Shembujt e 
mbretit lamanit, të bashkëshortes 
sime, Nensit, dhe të popullit nefit, 
e mbështetin që të gjithë këtë parim 
të vërtetë.

Ju jap dëshminë time sot që edhe 
ne mund ta gjejmë atë paqe, atë 
lumturi, atë gëzim të vërtetë nëse 
zgjedhim të jetojmë një jetë të për-
qendruar te Krishti, në emrin e Jezu 
Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Isaia 64:8.
 2. Mateu 13:44 (Varianti Standard  

i Rishikuar në Anglisht).
 3. Alma 20:23.
 4. 1 Nefi 17:6.
 5. 2 Nefi 5:27.



31NËNTOR 2015

Ati Qiellor, me urtësinë e Tij, më la të 
kërkoja dhe të prisja për 10 vjet.

Në vitin 1970, kur misionarët më 
mësuan rreth planit të shpëtimit të Atit 
dhe rreth Shlyerjes së Shpëtimtarit, prit-
jes sime i erdhi fundi. I përqafova këto 
të vërteta dhe u pagëzova.

Duke u bazuar në këtë njohuri të 
mëshirës dhe fuqisë së Zotit, bashkë-
shorti im, fëmijët e mi dhe unë zgjo-
dhëm këtë moto të familjes: “Gjithçka 
do të shkojë mirë”. Megjithatë, si mund 
t’ia themi ato fjalë njëri- tjetrit kur vijnë 
shqetësime të rënda dhe përgjigjet nuk 
janë lehtësisht të mundshme?

Kur vajza jonë e hirshme, e admiru-
eshme, 21- vjeçare, Xhorxhia, u shtrua 
në spital në gjendje kritike pas një 
aksidenti me biçikletë, familja jonë tha: 
“Gjithçka do të shkojë mirë”. Ndërsa 
fluturova menjëherë nga misioni ynë 
në Brazil për në Indianapolis, Indianë, 
SHBA, për të qenë me të, besova te 
motoja e familjes sonë. Megjithatë, bija 
jonë e dashur shkoi në botën e shpir-
trave vetëm disa orë përpara se avioni 
im të ulej. Me pikëllimin dhe tronditjen 
që e shpuan familjen tonë si rrymë 
elektrike, si mund ta shihnim njëri- 
tjetrin dhe ende të thoshim: “Gjithçka 
do të shkojë mirë”?

Pas vdekjes tokësore të Xhorxhias,  
ndjenjat tona ishin të lënduara, ne 
hasëm vështirësi dhe ende sot ne kemi 
çaste hidhërimi të madh, por mbësh-
tetemi te njohuria se askush nuk vdes 
ndonjëherë me të vërtetë. Pavarësisht 
nga dhembja jonë kur trupi fizik i 
Xhorxhias ndaloi së punuari, ne kishim 
besim se ajo shkoi pikërisht për të 
jetuar si një shpirt dhe ne besojmë se 
do të jetojmë me të përjetësisht, nëse 
jemi besnikë ndaj besëlidhjeve tona 
të tempullit. Besimi te Shëlbuesi ynë 
dhe te Ringjallja e Tij, besimi te fuqia e 
priftërisë së Tij dhe besimi te vulosjet 
e përjetshme na lejuan ta shpallim me 
bindje moton tonë.

Presidenti Gordon B. Hinkli tha: 
“Nëse bëni më të mirën tuaj, gjithçka 
do të shkojë mirë. Vendoseni besimin 
tuaj te Perëndia. . . . Zoti nuk do të na 
braktisë.” 4

Motoja jonë familjare nuk thotë: 
“Gjithçka do të shkojë mirë tani”. 
Ajo flet për shpresën tonë në rezul-
tatin e përjetshëm – jo detyrimisht 
në rezultatet e tanishme. Shkrimi i 
shenjtë thotë: “Kërkoni me zell, lutuni 
gjithmonë e jini besimtarë dhe gjithë 
gjërat do të punojnë së bashku për 
të mirën tuaj” 5. Kjo nuk do të thotë 

që të gjitha gjërat janë mirë, por për 
zemërbutin dhe besnikun, gjërat – si 
pozitive edhe negative – punojnë së 
bashku për mirë dhe koha është e 
Zotit. Ne shpresojmë tek Ai, ndonjë-
herë si Jobi në vuajtjen e Tij, duke e 
ditur se Perëndia “e bën plagën, dhe 
pastaj e fashon, plagos, por duart e tij 
shërojnë” 6. Një zemër e butë e pranon 
sprovën dhe pritjen që të vijë ajo 
kohë shërimi dhe plotësie.

Kur ia hapim veten tonë Shpirtit, 
ne mësojmë udhën e Perëndisë dhe 
ndiejmë vullnetin e Tij. Gjatë sakramen-
tit, të cilin unë e quaj zemra e Shabatit, 
kam zbuluar se pasi lutem për faljen e 
mëkateve, është udhëzuese për mua 
që ta pyes Atin Qiellor: “Atë, a kam më 
për të bërë?” Kur jemi të dorëzuar dhe 
të qetë, mendjet tona drejtohen te 
diçka më shumë që mund të na duhet 
ta ndryshojmë – diçka që po e kufizon 
aftësinë tonë për të marrë udhërrë-
fim shpirtëror ose madje shërim dhe 
ndihmë.

Për shembull, ndoshta unë kam 
një pakënaqësi të ruajtur me kujdes 
ndaj dikujt. Kur pyes nëse kam më për 
të rrëfyer, ai “sekret” vjen qartësisht 
në kujtesën time. Në thelb, Fryma e 
Shenjtë po pëshpërit: “Ti me sinqeritet 
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pyete nëse kishte më shumë për të 
bërë dhe ja tek është. Pakënaqësia jote 
e zbeh përparimin tënd dhe e dëmton 
aftësinë tënde për të pasur marrëdhë-
nie të shëndosha. Ti mund ta harrosh 
këtë.” O, është punë e vështirë – mund 
të ndihemi tërësisht të shfajësuar për 
armiqësinë tonë – por dorëzimi tek 
udha e Zotit është e vetmja mënyrë 
drejt lumturisë së përhershme.

Në kohën e duhur dhe hap pas 
hapi, ne marrim forcën dhe drejtimin 
e Tij të këndshëm – ndoshta duke na 
drejtuar te frekuentimi i tempullit ose 
te studimi më thellësisht i Shlyerjes së 
Shpëtimtarit apo te këshillimi me një 
mik, një peshkop, një terapist profesio-
nist ose edhe një mjek. Shërimi i zem-
rës sonë fillon kur ne i nënshtrohemi 
Perëndisë dhe e adhurojmë Atë.

Adhurimi i vërtetë fillon kur zemrat 
tona janë të drejta përpara Atit dhe 
Birit. Cila është gjendja e zemrës sonë 
sot? Në mënyrë paradoksale, për të pa-
sur një zemër të shëruar dhe besnike, 
ne në radhë të parë duhet ta lejojmë 
atë të thyhet përpara Zotit. “Ju do të 
më ofroni për fli një zemër të thyer 
dhe një shpirt të penduar” 7, shpall Zoti. 

Rezultati i sakrifikimit të zemrës sonë, 
ose vullnetit tonë, ndaj Zotit është që 
ne marrim udhërrëfimin shpirtëror për 
të cilin kemi nevojë.

Me një kuptueshmëri në rritje për 
hirin dhe mëshirën e Zotit, ne do të 
zbulojmë se zemrat tona të ngurta 
fillojnë të plasariten dhe të thyhen 
me mirënjohje. Më pas shkojmë tek 
Ai, duke dëshiruar të marrim mbi vete 
zgjedhën e Birit të Vetëmlindur të Pe-
rëndisë. Gjatë vajtjes me zemër të thyer 
dhe marrjes mbi vete të zgjedhës, ne 
marrim shpresë të re dhe udhërrëfim 
të gjallë nëpërmjet Frymës së Shenjtë.

Kam hasur vështirësi për ta fashitur 
dëshirën e vdekshmërisë për t’i pasur 
gjërat sipas mënyrës sime, duke e 
kuptuar përfundimisht se mënyra ime 
është o sa e mangët, e kufizuar dhe e 
dobët ndaj mënyrës së Jezu Krishtit. 
“Udha e Tij është shtegu që të çon drejt 
lumturisë në këtë jetë dhe jetës së për-
jetshme në botën që vjen.” 8 A mund ta 
duam Jezu Krishtin dhe udhën e Tij më 
shumë sesa duam veten tonë dhe vetë 
rendin tonë ditor?

Disa njerëz mund të mendojnë 
se kanë dështuar shumë herë dhe 

ndihen tepër të dobët për t’i ndry-
shuar veprimet mëkatare ose dëshirat 
tokësore të zemrës. Megjithatë, si Izraeli 
i besëlidhur, ne thjesht nuk përpiqemi 
vazhdimisht sipas mënyrës sonë për të 
ndryshuar. Nëse i lutemi Perëndisë me 
zell, Ai na pranon siç jemi – dhe na bën 
më shumë sesa e kemi imagjinuar ndo-
njëherë. Teologu i mirënjohur Robert L. 
Milet shkruan për “dëshirën e shëndo-
shë për t’u përmirësuar”, në baraspeshë 
me “bindjen shpirtërore se në dhe në-
përmjet Jezu Krishtit, ne do t’ia dalim” 9. 
Me një kuptueshmëri të tillë, ne mund 
t’i themi me çiltërsi Atit Qiellor:

Kështu me besim në kujdesin tënd,
Që më do unë e di,
Do bëj me gjith’ shpirt çfar’ më thua ti,
Do jem çfar’ do ti që të jem.10

Kur ne i ofrojmë Jezu Krishtit zem-
rën tonë të thyer, Ai e pranon ofertën 
tonë. Ai na merr tek Vetja. Pavarësisht 
se çfarë humbjesh, plagësh dhe refuzi-
mesh kemi vuajtur, hiri i Tij dhe shërimi 
janë më të fuqishme sesa gjithçka. Me 
marrjen me të vërtetë të zgjedhës së 
Shpëtimtarit, ne mund të themi me 
besim: “Gjithçka do të shkojë mirë”. 
Në emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Dallin H. Ouks, “Shëmbëlltyra e Mbjellësit”, 

Liahona, maj 2015, f. 32.
 2. “Have Thine Own Way, Lord”, The 

Cokesbury Worship Hymnal, nr. 72.
 3. Shih Mateu 6:9–13.
 4. Gordon B. Hinckley, Jordan Utah 

South regional conference, priesthood 
session, 1 mars 97; shih edhe “Excerpts 
from Addresses of President Gordon B. 
Hinckley”, Ensign, tetor 2000, f. 73.

 5. Doktrina e Besëlidhje 90:24.
 6. Jobit 5:18.
 7. 3 Nefi 9:20.
 8. “Krishti i Gjallë: Dëshmia e Apostujve”, 

Liahona, prill 2000, f. 3; theksimi i shtuar.
 9. Robert L. Millet, After All We Can Do: 

Grace Works (2003), f. 133.
 10. “Do të Shkoj ku Ti Do që të Shkoj”, Himne 

dhe Këngë të Fëmijëve, f. 46.



33NËNTOR 2015

si: “Çfarë duhet të ndryshoj?” “Si mund 
të përmirësohem?” “Cilat dobësi duhet 
t’i forcoj?”

Le të marrim parasysh tregimin në 
Dhiatën e Re për sunduesin e ri pasa-
nik. Ai ishte një i ri i drejtë i cili tanimë 
po i mbante të Dhjetë Urdhërimet, por 
dëshironte të bëhej më i mirë. Synimi i 
tij ishte jeta e përjetshme.

Kur takoi Shpëtimtarin, ai e pyeti: 
“Çfarë më mungon tjetër?” 3

Jezusi iu përgjigj sakaq, duke i dhë-
në këshillë që ishte synuar posaçërisht 
për të riun pasanik. “Jezusi i tha: ‘Në 
qoftë se do të jesh i përsosur, shko, shit 
ç’të kesh, jepua të varfërve dhe . . . eja 
dhe më ndiq mua’.” 4

I riu u shtang; ai nuk e kishte marrë 
kurrë parasysh një sakrificë të tillë. Ai 
ishte mjaftueshëm i përulur sa ta pyeste 
Zotin, por jo dhe aq besnik sa ta ndiqte 
këshillën hyjnore që iu dha. Ne duhet 
të jemi të gatshëm të veprojmë kur e 
marrim një përgjigje.

Presidenti Harold B. Li na mësoi: 
“Çdonjëri prej nesh, nëse do ta arrinte 
përsosurinë, duhet një herë t’i bëjë vetes 
këtë pyetje: ‘Çfarë më mungon tjetër?’” 5

të ngushtë dhe të ngushtuar, Shpir-
ti vazhdimisht na sfidon për të qenë 
më të mirë dhe për t’u ngjitur më lart. 
Fryma e Shenjtë është një shok ideal për 
udhëtim. Nëse jemi të përulur dhe të 
mësueshëm, Ai do të na marrë për dore 
dhe do të na drejtojë për në shtëpi.

Megjithatë, ne duhet t’i kërkojmë 
Zotit për drejtime përgjatë udhës. Ne 
duhet të bëjmë disa pyetje të vështira 

Nga Plaku Leri R. Lorens,
i Të Shtatëdhjetëve

Kur isha i ri në moshë madhore, 
fillova të hetoja për Kishën. Në 
fillim, ungjilli më tërhoqi nga 

shembujt e miqve të mi shenjtorë të di-
tëve të mëvonshme, por përfundimisht 
më tërhoqi doktrina e pashoqe. Kur më-
sova se burra besnikë dhe gra besnike 
mund të vazhdonin të përparonin dhe 
në fund të bëheshin si prindërit tanë 
qiellorë, sinqerisht u mahnita. E pëlqeva 
së tepërmi konceptin; m’u duk i vërtetë.

Pak pas pagëzimit tim, po studio-
ja Predikimin në Mal dhe dallova se 
Jezusi dha mësim po këtë të vërtetë në 
Bibël rreth përparimit të përjetshëm. Ai 
tha: “Jini, pra, të përkryer, ashtu siç ësh-
të i përsosur Ati juaj, që është në qiej” 1.

Kam qenë një anëtar i Kishës tani 
për më shumë se 40 vjet dhe kurdo-
herë që e lexoj këtë varg të shkrimit të 
shenjtë, më kujtohet qëllimi ynë këtu 
në tokë. Ne erdhëm për të mësuar dhe 
për t’u përmirësuar, derisa gradualisht 
të bëhemi të shenjtëruar ose të përso-
sur në Krisht.

Udhëtimi i dishepullimit nuk është 
një udhëtim i lehtë. Ai është quajtur 
“kursi i përmirësimit të vazhdueshëm” 2. 
Ndërsa udhëtojmë nëpër atë shteg 

Çfarë më  
Mungon Tjetër?
Nëse jemi të përulur dhe të mësueshëm, Fryma e Shenjtë do të na nxitë 
për t’u përmirësuar dhe do të na drejtojë për në shtëpi, por ne duhet t’i 
kërkojmë Zotit për drejtime përgjatë udhës.



34 SESIONI I PARADITES TË SË SHTUNËS | 3 TETOR 2015

Njoha një nënë besnike e cila e 
përuli veten dhe pyeti: “Çfarë po më 
pengon që të përparoj?” Në rastin e saj, 
përgjigjja nga Shpirti i erdhi menjëhe-
rë: “Mjaft u ankove”. Kjo përgjigje e 
befasoi atë; ajo nuk e kishte menduar 
veten kurrë si qaramane. Megjithatë, 
mesazhi nga Fryma e Shenjtë ishte 
tepër i qartë. Në ditët që pasuan, ajo u 
bë e ndërgjegjshme për zakonin e saj si 
qaramane. Mirënjohëse për nxitjen për 
t’u përmirësuar, ajo vendosi të numë-
ronte bekimet e saj në vend të sfidave 
vetjake. Brenda disa ditëve, ajo ndjeu 
miratimin e ngrohtë të Shpirtit.

Një i ri i përulur, i cili dukej se nuk 
mund të gjente vajzën e duhur, shkoi te 
Zoti për ndihmë: “Çfarë po më pengon 
që të jem burri i duhur?” pyeti ai. Kjo 
përgjigje i erdhi në mendje e zemër: 
“Pastro fjalorin”. Në atë çast, ai e kuptoi 
se disa shprehje pa takt ishin bërë pjesë 
e fjalorit të tij dhe ai u zotua për të 
ndryshuar.

Një motër beqare me guxim bëri 
pyetjen: “Çfarë duhet të ndryshoj” dhe 
Shpirti i pëshpëriti asaj: “Mos i ndërprit 

njerëzit kur janë duke folur”. Fryma e 
Shenjtë vërtet jep këshillë sipas rastit. Ai 
është një shok plotësisht i ndershëm dhe 
do të na tregojë gjëra që askush tjetër 
nuk i di apo nuk ka guximin që t’i thotë.

Një misionar i kthyer e gjeti veten 
të mbingarkuar me një program tepër 
të ngjeshur. Ai po përpiqej të gjente 
kohë për punën, studimet, familjen 
dhe thirrjen në Kishë. Ai i kërkoi Zotit 
këshillë: “Si mund të ndihem në paqe 
me gjithçka që kam nevojë të bëj?” Për-
gjigjja nuk ishte ajo që ai priste; ai mori 
mbresë se duhej ta respektonte me më 
shumë kujdes ditën e Shabatit dhe ta 
mbante atë të shenjtë. Ai vendosi t’ia 
përkushtonte të dielën shërbimit ndaj 
Perëndisë – t’i linte mënjanë kurset e 
shkollës në atë ditë dhe në vend të tyre 
të studionte ungjillin. Kjo përshtatje e 
vogël solli paqen dhe drejtpeshimin 
që ai po kërkonte.

Vite më parë, lexova në një revistë 
të Kishës historinë e një vajze e cila 
po jetonte larg shtëpisë dhe shkonte 
në kolegj. Ajo ishte mbrapa me orët e 
saj mësimore, jeta e saj shoqërore nuk 

ishte ajo që shpresonte, dhe në përgji-
thësi nuk ishte e lumtur. Më në fund, 
një ditë ra në gjunjë dhe thirri me zë: 
“Çfarë mund të bëj për ta përmirësuar 
jetën time?” Fryma e Shenjtë i pëshpë-
riti: “Çohu dhe pastro dhomën”. Kjo 
nxitje i erdhi plotësisht si një befasi, por 
ajo ishte vetëm fillimi që i nevojitej. Pasi 
gjeti kohë për t’i sistemuar dhe vendo-
sur gjërat në rregull, ajo ndjeu Shpirtin 
t’i mbushte dhomën dhe t’i lartësonte 
zemrën.

Fryma e Shenjtë nuk na thotë që ta 
përmirësojmë çdo gjë njëherësh. Nëse 
do ta bënte, ne do të shkurajoheshim 
dhe dorëzoheshim. Shpirti punon me 
ne sipas vetë ritmit tonë, hap pas hapi 
ose siç dha mësim Zoti: “Rresht pas 
rreshti, parim pas parimi, . . . dhe të 
bekuar janë ata që dëgjojnë parimet e 
mia . . . pasi atij që merr, unë do t’i jap 
më shumë” 6. Për shembull, nëse Fryma 
e Shenjtë ju ka nxitur të thoni “falemin-
derit” më shpesh dhe ju i përgjigjeni 
asaj nxitjeje, atëherë Ai mund të ndiejë 
se është koha që ju të ecni përpara 
drejt diçkaje më sfiduese – si të mësoni 
të thoni: “Më fal; ishte faji im”.

Koha e përsosur për të bërë pyetjen: 
“Çfarë më mungon tjetër?” është koha 
kur marrim sakramentin. Apostulli 
Pal dha mësim se kjo është koha për 
secilin prej nesh që të shqyrtojmë veten 
tonë.7 Në këtë atmosferë nderimi, ndër-
sa mendimet tona kthehen drejt qiellit, 
Zoti me butësi mund të na thotë se me 
çfarë duhet të punojmë më pas.

Sikurse ju, kam marrë shumë mesa-
zhe nga Shpirti përgjatë viteve që më 
tregojnë se si mund të përmirësohem. 
Lejomëni të ndaj disa shembuj vetjakë 
të mesazheve që i pranova plotësisht. 
Këto nxitje kanë përfshirë:

• Mos e ngri zërin.
• Organizoje veten; krijo një listë dito-

re të gjërave për t’u bërë.
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• Kujdesu më mirë për trupin tënd 
duke ngrënë më shumë fruta dhe 
perime.

• Rrite pjesëmarrjen tënde në 
tempull.

• Gjej kohë për të përsiatur përpara 
se të lutesh.

• Kërkoji bashkëshortes tënde 
këshillë.

• Dhe ji i duruar kur nget makinën; 
mos e kalo kufirin e shpejtësisë. 
( Jam duke punuar ende me këtë 
të fundit.)

Sakrifica shlyese e Shpëtimtarit ësh-
të ajo që e bën të mundur përsosjen 
ose shenjtërimin. Ne kurrë nuk mund 
ta bënim atë vullnetarisht, por hiri i 
Perëndisë është i mjaftueshëm për të 
na ndihmuar. Siç vërejti njëherë Plaku 
Dejvid A. Bednar: “Shumë prej nesh e 
kuptojnë qartësisht se Shlyerja është 
për mëkatarët. Megjithatë, nuk jam aq 
i sigurt se ne e dimë dhe kuptojmë 
se Shlyerja është edhe për shenjtorët 
– për burrat dhe gratë e mira që janë 
të bindur, të denjë e të ndërgjegjshëm 
dhe që po përpiqen për t’u bërë më 
të mirë.” 8

Do të doja të sugjeroja që secili prej 
nesh të marrë pjesë në një ushtrim 
shpirtëror së shpejti, ndoshta edhe son-
te ndërsa thoni lutjet tuaja. Me përulësi 
i bëni Zotit pyetjen në vijim: “Çfarë po 
më pengon të përparoj?” Me fjalë të 
tjera: “Çfarë më mungon tjetër?” Më pas 
prisni në qetësi për një përgjigje. Nëse 
jeni të sinqertë, përgjigjja shpejt do të 
bëhet e qartë. Do të ketë zbulesë të 
synuar veç për ju.

Ndoshta Shpirti do t’ju tregojë se ju 
duhet ta falni dikë. Ose mund të merrni 
një mesazh që të jeni më përzgjedhës 
për filmat që shihni ose muzikën që 
dëgjoni. Mund të ndiheni i nxitur për të 
qenë më të ndershëm në marrëdhëniet 
tuaja të punës ose më bujar në ofertat 

tuaja të agjërimit. Mundësitë janë të 
pafundme.

Shpirti mund të na i tregojë dobësitë 
tona, por Ai është në gjendje që të na 
tregojë edhe pikat tona të forta. Ndo-
njëherë ne duhet të pyesim se çfarë 
po bëjmë mirë në mënyrë që Zoti të 
mund të na ngrejë dhe inkurajojë. Kur 
lexojmë bekimet tona patriarkale, neve 
na kujtohet se Ati ynë Qiellor e njeh 
potencialin tonë hyjnor. Ai gëzohet çdo 
herë që ne bëjmë një hap përpara. Për 
Të, drejtimi ynë është gjithmonë më i 
rëndësishëm sesa ritmi ynë.

Jini këmbëngulës, vëllezër dhe motra, 
por mos u shkurajoni asnjëherë. Neve 
do të na duhet të shkojmë përtej varrit 
përpara se të arrijmë mirëfilli përsosuri-
në, por këtu në vdekshmëri ne mund të 
hedhim themelin. “Është detyra jonë të 
jemi më të mirë sot sesa ishim dje dhe 
më të mirë nesër sesa jemi sot.” 9

Nëse rritja shpirtërore nuk është 
përparësi në jetën tonë, nëse nuk jemi 
në kursin e përmirësimit të vazhdue-
shëm, neve do të na mungojnë përvojat 
e rëndësishme që Perëndia dëshiron të 
na japë.

Vite më parë lexova këto fjalë të 
Presidentit Spenser W. Kimball që 

patën një ndikim të gjatë tek unë. Ai 
tha: “Kam mësuar se atje ku ka një ze-
mër plot lutje, uri për drejtësi, braktisje 
të mëkateve dhe bindje ndaj urdhëri-
meve të Perëndisë, Zoti derdh gjithnjë e 
më shumë dritë, derisa më në fund ka 
fuqi për ta përshkuar velin qiellor. . . . 
Një person me një drejtësi të tillë ka 
premtimin e paçmueshëm se një ditë 
ai do ta shohë fytyrën e Zotit dhe do ta 
dijë se është Ai.” 10

Është lutja ime që kjo përvojë e 
fundit të mund të jetë e jona një ditë, 
ndërsa e lejojmë Frymën e Shenjtë të 
na drejtojë për në shtëpi. Në emrin e 
Jezu Krishtit, amen. ◼
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Këto dhe shumë vuajtje të tjera që 
janë pjesë e kësaj gjendjeje të provës, 
disa herë na bëjnë t’i bëjmë vetes të 
njëjtën pyetje që bëri Profeti Jozef Smith: 
“O Perëndi, ku je ti?” (DeB 121:1).

Në ato çaste të vështira në jetën 
tonë, fjala e këndshme e Perëndisë që 
shëron shpirtin e plagosur, sjell mesa-
zhin vijues të ngushëllimit në mendjen 
dhe zemrën tonë:

“Paqe i qoftë shpirtit tënd; fatkeqësia 
jote dhe mjerimet e tua do të jenë veçse 
një çast i shkurtër;

Dhe atëherë, në qoftë se i duron 
mirë ato, Perëndia do të të lartësojë nga 
lart” (DeB 121:7–8).

Fjala e këndshme e Perëndisë na 
mbush me shpresë, sepse ne e dimë se 
ata që janë besnikë në mundime, do 
të kenë një shpërblim më të madh në 
mbretërinë e qiellit dhe se “pas shumë 
mundimesh vijnë bekimet” (shih DeB 
58:3–4).

Fjala e këndshme e Perëndisë, siç 
është folur nëpërmjet profetëve, na jep 
sigurinë se vulosja jonë e përjetshme, 
e mbështetur nga besnikëria jonë ndaj 
premtimeve hyjnore që u dhanë për 

Shpresa e arritjes së një martese 
çelestiale dhe ngritja e një familjeje në 
këtë jetë mund të fillojë të zbehet me 
kalimin e kohës.

Keqtrajtimi nga ata që supozohet të 
na duan, mund të lërë shenja thellësisht 
të dhembshme në shpirtin tonë.

Pabesia e një bashkëshorti/eje mund 
të shkatërrojë një marrëdhënie që 
shpresonim të ishte e përjetshme.

Nga Plaku Francisko J. Vinjas,
i Të Shtatëdhjetëve

Shumë prej nesh që po takohen 
për të marrë pjesë në këtë konfe-
rencë, kanë ardhur “për të dëgjuar 

fjalën e këndshme të Perëndisë, po, 
fjalën që shëron shpirtin e plagosur” 
( Jakobi [LiM] 2:8). Ajo fjalë mund të 
gjendet në shkrimet e shenjta dhe në 
mesazhet nga udhëheqësit tanë, duke 
na sjellë shpresë dhe ngushëllim në 
errësirën e vuajtjeve.

Nëpërmjet përvojave tona në jetë, 
ne mësojmë se gëzimi në këtë botë nuk 
është i plotë, por në Jezu Krishtin gëzi-
mi ynë është i plotë (shih DeB 101:36). 
Ai do të na japë forcë që të mos na 
duhet të vuajmë asnjë lloj pikëllimi por 
që çdo gjë të përfshihet në lumturinë e 
Tij (shih Alma 31:38).

Zemrat tona mund të mbushen me 
ankth kur ne shohim një njeri të dashur 
që vuan dhembjet e një sëmundjeje të 
tmerrshme.

Vdekja e dikujt që ne e duam, mund 
të lërë një vend të zbrazët në shpirtin 
tonë.

Kur disa nga fëmijët tanë largohen 
nga udha e ungjillit, ne mund të ndiej-
më faj dhe pasiguri rreth fatit të tyre të 
përjetshëm.

Fjala e Këndshme  
e Perëndisë
Fjala e këndshme e Perëndisë na tregon nevojën për pendim të 
vazhdueshëm në jetën tonë që të mund ta mbajmë ndikimin e  
Frymës së Shenjtë.
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shërbimin tonë të guximshëm në çësht-
jen e së vërtetës, do të na bekojë ne dhe 
pasardhësit tanë (Shih Orson F. Whitney, 
në Conference Report, prill 1929, f. 110).

Ajo gjithashtu na jep sigurinë që, 
pasi të kemi jetuar një jetë besnike, ne 
nuk do të humbasim ndonjë bekim 
sepse nuk bëmë disa gjëra, nëse as-
njëherë nuk na u dha mundësia për t’i 
bërë ato. Nëse kemi jetuar besnikërisht 
deri në kohën e vdekjes sonë, ne “do 
të ke[mi] të gjitha bekimet, ekzaltimin 
dhe lavdinë që mund të ketë një burrë 
apo grua që e pati këtë mundësi”. (Shih 
The Teachings of Lorenzo Snow, red. 
Clyde J. Williams [1984], f. 138.)

Tani, është e rëndësishme të 
kuptojmë se vuajtjet dhe mundimet 
gjithashtu mund të hyjnë në jetën tonë 
nëse ne nuk arrijmë të pendohemi me 
të vërtetë për mëkatet tona. Presidenti 
Marion G. Romni dha mësim: “Vuajt-
ja dhe brenga që pësojnë njerëzit në 
këtë botë është rrjedhojë e mëkatimit 
të papenduar dhe të pandërprerë. . . . 
Njësoj si vuajtja dhe pikëllimi e ndjekin 
mëkatin, ashtu edhe lumturia dhe gë-
zimi shoqërojnë faljen e mëkateve” (në 
Conference Report, prill 1959, f. 11).

Përse mungesa e pendimit shkakton 
vuajtje dhe dhembje?

Një nga përgjigjet e mundshme 
është se “ishte vendosur një ndëshkim 

dhe ishte dhënë një ligj i drejtë, që solli 
. . . brejtje të ndërgjegjes” (Alma 42:18; 
shih edhe vargun 16). Profeti Jozef 
Smith dha mësim se jemi ne ata që e 
ndëshkojmë veten tonë, dhe se është 
mundimi i zhgënjimit në mendjen tonë 
që e bën atë [ndëshkim] po aq therës 
sa një liqen që digjet me zjarr dhe 
squfur (shih Mësimet e Presidentëve të 
Kishës: Jozef Smith [2009], f. 236).

Nëse mundohemi ta qetësojmë 
ndërgjegjen tonë duke u përpjekur të 
“justifikohe[mi] [deri] në mënyrën më 
të vogël për mëkatet [tona]” (Alma 
42:30) ose duke u munduar t’i fshehim 
ato, e vetmja gjë që do të arrijmë, ësh-
të të fyejmë Shpirtin (shih DeB 121:37) 
dhe të vonojmë pendimin tonë. Ky 
lloj lehtësimi, përveçse është i përkoh-
shëm, do të sjellë përfundimisht më 
shumë dhembje dhe hidhërim në jetën 
tonë dhe do ta zvogëlojë mundësinë 
tonë për të marrë heqjen e mëkateve 
tona.

Për këtë lloj vuajtjeje, fjala e kënd-
shme e Perëndisë gjithashtu sjell 
ngushëllim dhe shpresë; na thotë se 
ka lehtësim nga vuajtja e shkaktuar 
nga efektet e mëkatit. Ky lehtësim vjen 
nga sakrifica shlyese e Jezu Krishtit dhe 
hyn në fuqi nëse ne ushtrojnë besim në 
Të, pendohemi dhe u bindemi urdhëri-
meve të Tij.

Është e rëndësishme që të kuptojmë 
se, ashtu si heqja e mëkateve, pendimi 
është një proces dhe jo diçka që ndodh 
në një çast të caktuar. Kërkon qëndru-
eshmëri në secilin prej hapave të tij.

Për shembull, kur e marrim sak-
ramentin, ne i tregojmë Zotit se ne 
gjithmonë do ta kujtojmë Atë dhe do të 
zbatojmë urdhërimet e Tij. Ajo është një 
shprehje e qëllimit tonë të sinqertë.

Çasti kur ne fillojmë ta kujtojmë Atë 
dhe t’i zbatojmë urdhërimet e Tij çdo 
ditë – dhe jo vetëm ditën e Shaba-
tit – është koha kur fillon të ndodhë 
shkallë- shkallë heqja e mëkateve tona 
dhe premtimi i Tij për të pasur Shpirtin 
e Tij fillon të përmbushet.

Pa bindjen e duhur e cila duhet të 
shoqërojë qëllimin tonë, efekti i heqjes 
[së mëkateve] mund të zhduket mjaft 
shpejt dhe shoqërimi i Shpirtit fillon të 
tërhiqet. Ne do të jemi në rrezikun e të 
nderuarit të Tij me buzët tona, duke i 
larguar ndërkohë zemrat tona prej Tij 
(shih 2 Nefi 27:25).

Përveç ngushëllimit, fjala e kënd-
shme e Perëndisë na paralajmëron se 
ky proces për të marrë heqjen e më-
kateve tona mund të ndërpritet kur ne 
ngatërrohemi “në kotësitë e botës” dhe 
mund të fillojë përsëri nëse ne pendo-
hemi sinqerisht dhe e përulim veten 
(shih DeB 20:5–6).
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Cilat mund të jenë disa nga ato ko-
tësi që mund të ndërhyjnë në procesin 
për të marrë heqjen e mëkateve tona 
dhe që kanë lidhje me mbajtjen e ditës 
së Shabatit të shenjtë?

Disa shembuj përfshijnë ardhjen me 
vonesë për mbledhjen e sakramentit pa 
një arsye të vlefshme; ardhjen, pa i bërë 
një kontroll paraprak vetvetes, për të 
ngrënë bukën dhe për të pirë nga kupa 
padenjësisht (shih 1 Korintasve 11:28); 
dhe ardhjen pa ia rrëfyer më parë më-
katet tona Perëndisë dhe pa i kërkuar 
falje për to.

Shembuj të tjerë: të qenit çnderues 
duke shkëmbyer mesazhe në pajisjet 
tona elektronike, largimi nga mbledhja 
pas marrjes së sakramentit dhe angazhi-
mi në veprimtari në shtëpitë tona që janë 
të papërshtatshme për atë ditë të shenjtë.

Cila mund të jetë një nga arsyet pse 
ne, duke i ditur të gjitha këto gjëra, 
shpesh dështojmë në mbajtjen e shenj-
të të ditës së Shabatit?

Në librin e Isaias, ne mund të gjejmë 
një përgjigje që, edhe pse e lidhur 
me Shabatin, gjen gjithashtu zbatim 
për urdhërime të tjera që ne duhet t’i 
mbajmë: “Përmban këmbën që të mos 
dhunosh Shabatin, në rast se nuk i 
kryen punët e tua gjatë ditës sime të 
shenjtë” (Isaia 58:13).

Fjalët kyçe janë “përmban . . . në 
rast se nuk i kryen punët e tua”, ose 

me fjalë të tjera, bërja e vullnetit të 
Perëndisë. Shpeshherë, vullneti ynë – 
i gdhendur nga dëshirat, orekset dhe 
pasionet e njeriut të natyrshëm – bie 
ndesh me vullnetin e Perëndisë. Profeti 
Brigam Jang dha mësim se, “kur vull-
neti, pasionet dhe ndjenjat e një njeriu 
janë përsosurisht të nënshtruara ndaj 
Perëndisë dhe kërkesave të Tij, ai njeri 
shenjtërohet. – Është vullneti im, që të 
gllabërohem nga vullneti i Perëndisë, 
që do të më drejtojë drejt çdo gjëje 
të mirë dhe përfundimisht do të më 
kurorëzojë me pavdekësi dhe jetë të 
përjetshme” (Deseret News, 7 shtator 
1854, f. 1).

Fjala e këndshme e Perëndisë na 
fton ta përdorim fuqinë e Shlyerjes së 
Krishtit për ta vënë në zbatim për veten 
tonë dhe për t’u pajtuar me vullnetin e 
Tij – dhe jo me vullnetin e djallit dhe të 
mishit – kështu që ne, nëpërmjet hirit të 
Tij, të mund të shpëtohemi (shih 2 Nefi 
10:24–25).

Fjala e këndshme e Perëndisë që ne 
e themi sot, na tregon nevojën për pen-
dim të vazhdueshëm në jetën tonë që 
të mund ta mbajmë ndikimin e Frymës 
së Shenjtë sa më gjatë të jetë e mundur.

Pasja e shoqërimit të Shpirtit do të 
na bëjë njerëz më të mirë. “Ai do t’i 
përshpërisë paqe dhe lumturi shpirtra-
ve [tanë], . . . do të heqë keqdashjen, 
urrejtjen, zilinë, grindjen dhe gjithë të 

ligën nga zemra [jonë]; dhe e gjithë 
dëshira [jonë] do të jetë për të bërë 
mirë, për të sjellë drejtësinë dhe për të 
ndërtuar mbretërinë e Perëndisë” (shih 
Mësimet: Jozef Smith, f. 102).

Me ndikimin e Frymës së Shenjtë, ne 
nuk do të fyhemi, as nuk do t’i fyejmë 

të tjerët; do të ndihemi më të lumtur 
dhe mendjet tona do të jenë më të 
pastra. Dashuria jonë për të tjerët do të 
shtohet. Ne do të jemi më të gatshëm të 
falim dhe ta përhapim lumturinë tonë 
tek ata që na rrethojnë.

Ne do të ndihemi mirënjohës që i 
shohim të tjerët se si përparojnë dhe 
do të kërkojmë mirësinë tek të tjerët.

Është lutja ime që ne të mund të 
përjetojmë gëzimin që vjen nga për-
pjekja për të jetuar në drejtësi, dhe që 
ne të mund ta mbajmë shoqërimin e 
Frymës së Shenjtë në jetën tonë nëpër-
mjet pendimit të sinqertë e të vazhdu-
eshëm. Ne do të bëhemi njerëz më të 
mirë dhe familjet tona do të bekohen. 
Për këto parime unë dëshmoj në emrin 
e shenjtë të Jezu Krishtit, amen. ◼

San-Pedro, Belize
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anijet e vjetra e goditnin fundit e detit 
dhe ktheheshin në anë dhe, nëse anijet 
nuk ishin ndërtuar mirë, ato dëmto-
heshin. Përveç këtyre, gjithçka që nuk 
ishte vendosur me kujdes ose lidhur 
fort do të hidhej në mënyrë të çrregullt 
dhe do të shkatërrohej ose prishej.5 
Pasi e kuptova se çfarë kuptimi kishte 
ajo frazë, ishte e qartë se ky udhëheqës 
po na thoshte neve që, si misionarë, 
ne duhet të jemi të drejtë, të ndjekim 
rregullat dhe të jemi të përgatitur për 
situata të vështira.

E njëjta sfidë gjen zbatim për secilin 
prej nesh. Unë do ta përshkruaja të 
qenit “të rregullt dhe sipas modës së 
Bristolit” si të qenit të denjë për në 
tempull – në kohë të mira dhe në kohë 
të këqija.

Ndërkohë që lëkundja e baticës 
në≈kanalin e Bristolit është disi e 
parashikueshme dhe për të cilën mund 
të përgatitesh, stuhitë dhe tundimet e 
kësaj jete shpeshherë janë të papara-
shikueshme. Por një gjë ne e dimë: ato 
do të vijnë! Në mënyrë që t’i mposhtim 
sfidat dhe tundimet që secili prej nesh 
has pashmangshmërisht, do të kërko-
het përgatitje e drejtë dhe përdorim i 
mbrojtjeve të siguruara në mënyrë të 
hyjnore. Ne duhet të vendosim që të 
jemi të denjë për në tempull pavarë-
sisht nga çfarë na ndodh. Nëse jemi të 
përgatitur, nuk do të frikësohemi.6

Lumturia në këtë jetë dhe lumturia 
në jetën që do të vijë, janë të ndërli-
dhura nga drejtësia. Edhe në periudhën 
midis vdekjes dhe Ringjalljes, “shpirtrat 
e atyre që janë të drejtë pranohen në 
një gjendje lumturie që quhet parajsë, 
një gjendje e pushimit, një gjendje e 
paqes” 7.

Në fillim të shërbesës tokësore të 
Shpëtimtarit në Izrael dhe më vonë 
midis nefitëve, Shpëtimtari iu drejtua 
çështjes së lumturisë në këtë jetë dhe 
në përjetësi. Ai theksoi ordinancat, 

tonë; dhe Birin e Tij të Dashur, Jezu 
Krishtin, Shpëtimtarin tonë.4

Kur isha një misionar i ri i caktuar 
në Misionin Britanik, zona ime e parë 
e punës ishte në atë që asokohe ishte 
Distrikti i Bristolit. Një nga udhëheqësit 
vendorë të Kishës theksoi se misiona-
rët që shërbenin në atë zonë, duhej të 
ishin “të rregullt dhe sipas modës së 
Bristolit”.

Në fillim nuk e kuptova se ku donte 
të dilte ai. Shpejt e mësova historinë 
dhe kuptimin e frazës detare “të rregullt 
dhe sipas modës së Bristolit”. Dikur 
Bristoli ishte porti i dytë me më shumë 
aktivitet në Mbretërinë e Bashkuar. 
Ai kishte një shkallë batice shumë të 
lartë prej 13 metrash, i dyti më i larti në 
botë. Në kohë zbatice kur uji tërhiqej, 

Nga Plaku Kuentin L. Kuk,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Profeti Lehi shpalli: “Në qoftë se 
nuk ka drejtësi, nuk ka lumturi” 1.

Kundërshtari ka qenë i sukses-
shëm në ngulitjen e një miti të madh në 
mendjet e shumë njerëzve. Ai dhe emi-
sarët e tij shpallin se zgjedhja e vërtetë 
që ne kemi, është mes lumturisë dhe 
kënaqësisë tani, në këtë jetë, dhe lum-
turisë në një jetë që do të vijë (të cilën 
kundërshtari pohon se mund të mos 
ekzistojë). Ky mit është një zgjedhje e 
rreme, por është shumë joshës.2

Qëllimi përfundimtar dhe fisnik i 
planit të lumturisë të Perëndisë është 
që dishepujt e drejtë dhe familjet nën 
besëlidhje të jenë të bashkuara në 
dashuri, harmoni dhe paqe në këtë 
jetë 3 dhe të arrijnë lavdinë çelestiale në 
përjetësi me Perëndinë Atin, Krijuesin 

Të Rregullt dhe Sipas 
Modës së Bristolit: Jini 
të Denjë për në Tempull 
– në Kohë të Mira dhe 
në Kohë të Këqija
Besnikëria ndaj parimeve të shenjta të ungjillit do të na lejojë të jemi të 
denjë për në tempull, do të na mundësojë të gjejmë lumturi në këtë jetë 
dhe do të na drejtojë sërish te shtëpia jonë qiellore.
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por Ai gjithashtu vuri theks të madh 
mbi sjelljen morale. Për shembull, 
dishepujt do të bekoheshin nëse do të 
ishin të uritur dhe të etur për drejtësi, 
të mëshirshëm, të kulluar në zemër, të 
ishin paqebërës dhe të ndiqnin parime 
të tjera themelore morale. Qartësisht, 
Zoti ynë Jezu Krisht theksoi, si një 
mesazh themelor doktrinor, si qëndri-
met ashtu edhe sjelljen e drejtë në jetën 
e përditshme. Mësimet e Tij jo vetëm 
që i zëvendësuan dhe tejkaluan pjesët 
përbërëse të ligjit të Moisiut 8 por ato 
ishin gjithashtu një refuzim i filozofive 
të rreme të njerëzve.

Për shumë shekuj ungjilli i Jezu 
Krishtit ka frymëzuar besime dhe ka 
themeluar standarde të sjelljes lidhur 
me atë që është e drejtë, e dëshiru-
eshme dhe e moralshme dhe që çon 
në lumturi, hare dhe gëzim. Sidoqoftë, 

parimet dhe moralshmëria bazë që dha 
mësim Shpëtimtari, janë nën sulm të 
rëndë në botën e sotme. Krishterimi 
është nën sulm. Shumë njerëz besojnë 
se ajo që është e moralshme ka ndry-
shuar në mënyrë themelore.9

Jetojmë në kohë të vështira. Ka një 
prirje në rritje për ta “quaj[tur] të keqen 
të mirë dhe të mirën të keqe” 10. Një 
botë që e thekson rëndësinë vetjake 
dhe të qenit jofetar, është shkak për 
shqetësim të madh. Një shkrimtar i 
spikatur, jo i besimit tonë, e ka thënë 
atë në këtë mënyrë: “Fatkeqësisht shoh 
pak prova që njerëzit janë në fakt më 
të lumtur në periudhën ungjillore në 
zhvillim, ose se fëmijët e tyre janë më 
mirë, apo se kauzës së drejtësisë socia-
le po i jepet zgjidhje, apo se përqindjet 
në rënie të martesave dhe rrallimi i 
pemëve familjare . . . premtojnë ndonjë 

gjë më shumë përveç vetmisë më të 
madhe për shumicën dhe një amulli të 
përgjithshme” 11.

Si dishepuj të Shpëtimtarit, nga 
ne pritet që të planifikojmë dhe të 
përgatitemi. Në planin e lumturisë, liria 
e zgjedhjes morale është një parim 
kryesor organizimi dhe zgjedhjet tona 
kanë rëndësi.12 Shpëtimtari e theksoi 
këtë gjatë gjithë shërbesës së Tij, duke 
përfshirë shëmbëlltyrat e Veta të virgjë-
reshave budallaçka dhe të talentave.13 

Në secilën prej tyre, Zoti e përgëzoi 
përgatitjen dhe veprimin dhe e dënoi 
shtyrjen për më vonë dhe përtacinë.

E pranoj që, pavarësisht nga lum-
turia kapluese e mishëruar në planin 
hyjnor të Perëndisë, ndonjëherë ajo 
mund të ndihet larg dhe e paarritshme 
për shkak të rrethanave tona të tanish-
me. Mund të ndihet përtej mundësive 
tona si dishepuj që mundohen. Nga 
pikëpamja jonë e kufizuar, tundimet 
dhe shpërqëndrimet e tanishme mund 
të duken tërheqëse. Shpërblimet për 
t’u bërë ballë atyre tundimeve, nga ana 
tjetër, mund të duken të largëta dhe të 
paarritshme. Por një kuptim i vërtetë 
i planit të Atit zbulon se shpërbli-
met e drejtësisë janë të mundësuara 
pikërisht tani. Ligësia, e tillë si sjellja 

Lart: Sikurse anijet e vjetra në portin e Bristolit, do të ketë kohë kur batica ikën dhe duket sikur gjith-
çka që na mbante mbi ujë, zhduket. Mes këtyre sprovave, të jetuarit dhe mbajtja e një jete të denjë 
për në tempull do ta mbajnë të bashkuar gjithçka që ka me të vërtetë rëndësi. Djathtas: Ushtrimi i 
vetëkontrollit dhe i të jetuarit me drejtësi e forcojnë aftësinë tonë për t’i bërë ballë tundimit.
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e pamoralshme, nuk është kurrë pjesë 
e përgjigjes. Alma ia tha qartësisht birit 
të tij, Koriantonit: “Vër re, unë të them 
se ligësia kurrë nuk ka qenë lumturi” 14.

Doktrina jonë është deklaruar qartë-
sisht nga Amuleku tek Alma 34:32: “Vini 
re, kjo jetë është koha për njerëzit që të 
përgatiten të takohen me Perëndinë; po, 
vini re, dita e kësaj jete është dita për 
njerëzit që të kryejnë punët e tyre”.

Si, pra, përgatitemi ne në një kohë 
kaq të vështirë? Krahas të qenit të denjë 
për në tempull, ka shumë parime që 
kontribuojnë në drejtësi. Unë do të 
theksoj tri.

Së pari: Vetëkontrolli dhe Sjellja e Drejtë
Unë besoj se ndonjëherë Ati ynë i 

dashur në Qiell duhet të na shohë me 
të njëjtën kënaqësi që ne ndiejmë kur 
shikojmë vetë fëmijët tanë të vegjël 
teksa mësojnë dhe rriten. Të gjithë pen-
gohemi dhe biem teksa fitojmë përvojë.

E vlerësova bisedën e konferen-
cës që Presidenti Diter F. Uhtdorf dha 
në vitin 2010 15 rreth eksperimentit të 
famshëm me alte të zhvilluar në Uni-
versitetin e Standfordit në vitet 1960. 
Ju do të mbani mend që katërvjeçarëve 
iu dha nga një alte e vetme. Nëse ata 
mund të prisnin për 15 ose 20 minuta 
pa e ngrënë, ata do të merrnin një alte 
të dytë. Janë prodhuar materiale filmike 
duke treguar dredhitë që shumë fëmijë 
përdorën për të shmangur ngrënien e 
altes. Disa nuk ia dolën mbanë.16

Vitin e kaluar profesori i cili e drej-
toi eksperimentin fillestar, Dr. Uolter 
Mishel, shkroi një libër në të cilin ai 
tha se një pjesë e arsyes së bërjes së 
këtij studimi ishte shqetësimi i tij rreth 
vetëkontrollit dhe vetë varësisë së 
tij ndaj duhanit. Ai ishte veçanërisht 
i shqetësuar pasi raporti i përgjith-
shëm i kirurgëve në SHBA i vitit 1964, 
nxori si përfundim se pirja e duhanit 
shkakton kancer në mushkëri.17 Pas 

vite studimesh, një nga kolegët e tij 
profesionistë raportoi se “vetëkontrolli 
është si një muskul: sa më tepër ta 
përdorësh atë, aq më i fortë bëhet. 
Shmangia e diçkaje tunduese një herë 
do t’ju ndihmojë të zhvilloni aftësinë 
për t’u bërë ballë tundimeve të tjera në 
të ardhmen.” 18

Një parim i përparimit të përjetshëm 
është që ushtrimi i vetëkontrollit dhe i 
të jetuarit me drejtësi e forcon aftësinë 
tonë për t’i bërë ballë tundimit. Kjo 
është e vërtetë si në çështjet shpirtërore 
dhe në çështjet tokësore.

Misionarët tanë janë një shembull 
i shkëlqyer. Ata zhvillojnë tipare si të 
Krishtit dhe theksojnë bindjen dhe 
shpirtshmërinë. Ata pritet t’i përmba-
hen një orari strikt dhe t’i kalojnë ditët 
e tyre në shërbim të të tjerëve. Ata kanë 
një pamje të thjeshtë dhe të matur, 
në vend të veshjes rastësore apo jo të 
thjeshtë që mbizotëron kaq shumë sot. 
Sjellja dhe pamja e tyre e jashtme për-
çojnë një mesazh moral dhe serioz.19

Ne kemi afërsisht 230.000 të rinj që 
po shërbejnë aktualisht si misionarë 
ose që janë kthyer nga shërbimi misi-
onar në pesë vitet e fundit. Ata kanë 
zhvilluar forcë shpirtërore dhe vetëdi-
siplinë të mrekullueshme që duhet të 
ushtrohen vazhdimisht, ose këto cilësi 
do të atrofizohen njësoj si muskujt të 
cilët nuk përdoren. Të gjithë ne duhet 
të zhvillojmë dhe të shfaqim me vepra 
sjellje dhe pamje që shpallin se ne jemi 
ndjekës të vërtetë të Krishtit. Ata që e 
braktisin sjelljen e drejtë apo pamjen e 
përshtatshme dhe modeste, e ekspozoj-
në veten ndaj stileve të jetesës që nuk 
sjellin as lumturi as gëzim.

Ungjilli i rivendosur na jep skemën 
e planit të lumturisë dhe një shtysë për 
të kuptuar dhe për të ushtruar vetëkon-
troll dhe për të shmangur tundimin. 
Gjithashtu na mëson si të pendohemi 
kur kanë ndodhur shkelje.

Së dyti: Nderimi i Shabatit do ta Rritë 
Drejtësinë dhe do të Jetë një Mbrojtje  
për Familjen

Kisha e hershme e Krishterë e 
ndryshoi respektimin e Shabatit nga 
e shtuna në të dielën për të përkujtuar 
Ringjalljen e Zotit. Qëllimet e tjera të 
shenjta themelore të Shabatit mbetën 
të pandryshuara. Për judenjtë dhe të 
krishterët, Shabati simbolizon punët e 
fuqishme të Perëndisë.20

Gruaja ime dhe unë, dhe dy nga 
kolegët e mi dhe gratë e tyre, së fundi 
morëm pjesë në një Shabat të judenjve 
me ftesën e një miku të dashur, Robert 
Abramsit dhe gruas së tij, Dianës, në 
shtëpinë e tyre në Nju- Jork.21 Fillimi 
i Shabatit të judenjve niste mbrëmjen 
e të premtes. Përqendrimi ishte te 
nderimi i Perëndisë si Krijuesi. Ai filloi 
me bekimin e familjes dhe këndimin 
e një himni Shabati.22 U bashkuam me 
ta në ceremoninë e larjes së duarve, 
bekimin e bukës, lutjet, ushqimin e 
judenjve, recitimin e shkrimit të shenjtë 
dhe këndimin e këngëve të Shabatit 
me një gjendje kremtuese. Në dëgjuam 
fjalët hebraike, të shoqëruara së bashku 
me përkthimin në anglisht. Shkrimet 
e shenjta më prekëse që u lexuan nga 
Dhiata e Vjetër, të cilat janë shumë të 
dashura edhe për ne, ishin nga Isaia, 
duke e shpallur Shabatin një kënaqë-
si 23, dhe nga Ezekieli, që Shabati “[do] 
të je[të] një shenjë midis meje dhe jush, 
në mënyrë që ju të pranoni që unë jam 
Zoti, Perëndia juaj” 24.

Përshtypja mbizotëruese nga kjo 
mbrëmje e mrekullueshme ishte ajo 
e dashurisë familjare, besnikërisë dhe 
përgjegjësisë ndaj Perëndisë. Teksa 
mendoja rreth kësaj ngjarjeje, unë 
reflektova mbi përndjekjen ekstreme 
që judenjtë kanë përjetuar përgjatë 
shekujve. Qartësisht, nderimi i Shaba-
tit ka qenë “një besëlidhje [e] përjet-
shme”, që e ka ruajtur dhe e ka bekuar 
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popullin e judenjve gjatë përmbushjes 
së shkrimit të shenjtë.25 Ai ka dhënë 
ndihmesë gjithashtu në jetën familjare 
dhe në lumturinë e jashtëzakonshme 
që janë të dallueshme në jetën e shumë 
judenjve.26

Për anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, 
nderimi i Shabatit është një formë e 
drejtësisë që do t’i bekojë dhe forcojë 
familjet, do të na lidhë me Krijuesin 
tonë dhe do ta shtojë lumturinë. Sha-
bati mund të na ndihmojë të veçohemi 
nga ajo që është e pavlerë, e papër-
shtatshme ose e pamoralshme. Ai na 
lejon të jemi në botë, por jo të botës.

Në gjashtë muajt e kaluar, një ndry-
shim shumë mbresëlënës ka ndodhur 
në Kishë. Kjo ka qenë një përgjigje e 
anëtarëve ndaj theksimit të ripërtërirë 
mbi Shabatin nga Presidenca e Parë dhe 
Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve dhe sfida 
nga Presidenti Rasëll M. Nelson për ta 
bërë Shabatin një kënaqësi.27 Shumë 
anëtarë e kuptojnë që mbajtja me të vër-
tetë e shenjtë e ditës së Shabatit është një 
strehë nga stuhitë e kësaj jete. Ajo është 
gjithashtu një shenjë e përkushtimit tonë 
ndaj Atit tonë në Qiell dhe një rritje e 
kuptimit për shenjtërinë e mbledhjes së 
sakramentit. Ende, ne kemi një rrugë të 
gjatë për të bërë, por kemi një fillim të 
mrekullueshëm. Hedh një sfidë për të 
gjithë ne që të vazhdojmë ta përqafojmë 
këtë këshillë dhe ta përmirësojmë adhu-
rimin tonë të Shabatit.

Së treti: Sigurohet Mbrojtje Hyjnore  
Kur Ne Jemi të Drejtë

Si pjesë e planit hyjnor të Perëndisë, 
ne jemi bekuar me dhuratën e Frymës 
së Shenjtë. Kjo dhuratë është “e drejta 
për të pasur shoqërinë e vazhdueshme 
të Frymës së Shenjtë, kurdo[herë] që di-
kush është i denjë” 28. Ky anëtar i Kreut- 
Perëndi luan rolin e një faktori pastrues 
nëse ungjilli është i pari në jetët tona. 

Ai është gjithashtu një zë paralajmërimi 
kundër së ligës dhe një zë mbrojtës 
kundër rrezikut. Teksa lundrojmë në 
detet e jetës, ndjekja e mbresave të 
Frymës së Shenjtë është thelbësore. 
Shpirti do të na ndihmojë t’i shmangim 
tundimet e rreziqet dhe do të na ngu-
shëllojë e drejtojë përmes sfidave. “Fryti 
i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, 
durimi, mirëdashja, mirësia, besimi.” 29

Besnikëria ndaj parimeve të shenj-
ta të ungjillit do të na lejojë të jemi të 
denjë për në tempull, do të na mundë-
sojë të gjejmë lumturi në këtë jetë dhe 
do të na drejtojë sërish te shtëpia jonë 
qiellore.

Vëllezërit dhe motrat e mia të dashu-
ra, jeta nuk është e lehtë dhe as nuk sy-
nohej të ishte. Është një kohë prove dhe 
sprove. Sikurse anijet e vjetra në portin e 
Bristolit, do të ketë kohë kur batica ikën 
dhe duket sikur gjithçka në këtë botë që 
na mbante mbi ujë, zhduket. Ne mund 
të godasim fundin dhe madje të për-
mbysemi në anë. Mes këtyre sprovave, 
unë ju premtoj se të jetuarit dhe mbajtja 
e një jete të denjë për në tempull do ta 
mbajnë të bashkuar gjithçka që ka me 
të vërtetë rëndësi. Bekimet e ëmbla të 
paqes, lumturisë dhe gëzimit, së bashku 
me bekimet e jetës së përjetshme dhe 
lavdisë çelestiale me Atin tonë Qiellor 
dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin, do të 
përmbushen. Unë dëshmoj kështu në 
emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
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Dymbëdhjetëve, ne në këtë mënyrë e 
lirojmë nga thirrja Ronald A. Rasbandin, 
si anëtar të Presidencës së Të Shtatë-
dhjetëve, Plakun Geri E. Stivenson, si 
Peshkop Kryesues dhe Plakun Dejll G. 
Renland, si anëtar të Kuorumit të Parë 
të Të Shtatëdhjetëve.

Ata që dëshirojnë të bashkohen 
me votën e falënderimit mund ta  
tregojnë atë.

Propozohet që ne të lirojmë nga 
thirrja duke i falënderuar për shërbimin 
e tyre të përkushtuar Plakun Don R. 
Klark, si anëtar të Kuorumit të Parë të 
Të Shtatëdhjetëve, dhe Pleqtë Koiçi 
Aojagi dhe Brus A. Karlson, si anëtarë 
të Kuorumit të Dytë të Të Shtatëdhjetë-
ve, dhe t’i emërojmë ata si Autoritete të 
Përgjithshëm nderi.

Ata që dëshirojnë të bashkohen 
me ne për t’u shprehur mirënjohje për 
shërbimin e tyre të shkëlqyer, ju lutem 
ta shfaqin atë.

Ne gjithashtu ofrojmë lirimin nga 
thirrja të Serhi A. Kovalov, si I Shtatë-
dhjetë Zonal.

Ndonjë kundër mund ta tregojë në 
të njëjtën mënyrë.

Vota është shënuar.
Propozohet që ne të mbështetim 

këshilltarët në Presidencën e Parë dhe 
Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve si 
profetë, shikues dhe zbulues.

Të gjithë ju që jeni dakord, ju lutem 
shfaqeni atë.

Kundër, në qoftë se ka, me të njëjtën 
shenjë.

Vota është shënuar.
Me thirrjet e tyre për të shër-

byer si anëtarë të Kuorumit të Të 

Paraqitur nga Presidenti Henri B. Eyring,
Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë

Vëllezër dhe motra, Presidenti 
Monson ka kërkuar që unë tani 
t’ju paraqes Autoritetet e Për-

gjithshme, Të Shtatëdhjetët Zonalë dhe 
presidencat e përgjithshme të organi-
zatave ndihmëse të Kishës për votimin 
tuaj mbështetës.

Propozohet që ne të mbështetim 
Tomas Spenser Monsonin, si profet, 
shikues dhe zbulues, dhe si President 
të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjto-
rëve të Ditëve të Mëvonshme; Henri 
Benion Ajringun, si Këshilltar të Parë në 
Presidencën e Parë; dhe Diter Fridrih 
Uhtdorfin, si Këshilltar të Dytë në Presi-
dencën e Parë.

Ata që janë dakord, mund ta 
shfaqin atë.

Ata që janë kundër, nëse ka, mund 
ta shfaqin atë.

Vota është shënuar.
Propozohet që ne të mbështetim 

Rasëll M. Nelson, si President të Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe 
ata që vijojnë, si anëtarë të atij kuoru-
mi: Rasëll M. Nelson, Dallin H. Ouks, 
M. Rasëll Ballard, Robert D. Hejls, 
Xhefri R. Holland, Dejvid A. Bednar, 
Kuentin L. Kuk, D. Tod Kristoferson, 
Nil L. Andersen, dhe si anëtarë të rinj 
të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, 
Ronald A. Rasband, Geri E. Stivenson, 
dhe Dejll G. Renland.

Ata që janë dakord, ju lutem ta bëj-
në atë të ditur duke ngritur dorën.

Sesioni i Pasdites të së Shtunës | 3 Tetor 2015

Mbështetja e  
Drejtuesve të Kishës
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tanë fisnikë në moshë madhore, pasi 
“shpirti im kënaqet në thjeshtësi . . . 
që [ne] të mund të mësoj[më]” 2.

Ju po jetoni gjatë një periudhe kriti-
ke të jetës suaj. Zgjedhjet që ju bëni – 
misioni, arsimimi, martesa, karriera dhe 
shërbimi në Kishë – do t’i japin formë 
vendmbërritjes suaj të përjetshme. Kjo 
do të thotë që ju do të shihni gjithnjë 
përpara – të shihni drejt të ardhmes.

Kur isha pilot në forcat ajrore, më-
sova këtë parim: asnjëherë mos fluturo 
me paramendim brenda një stuhie. 
(Nuk do t’ju tregoj se si e zbulova atë.) 
Më mirë, fluturoni rreth saj, merrni një 
rrugë tjetër, ose prisni derisa stuhia të 
mbarojë përpara se të uleni.

Të dashur vëllezër të rinj dhe motra 
të reja në moshë madhore, unë dua 
t’ju ndihmoj të “fluturoni siç duhet” në 
stuhitë në grumbullim të ditëve të fun-
dit. Ju jeni pilotët. Ju jeni përgjegjës të 
mendoni rreth pasojave të çdo zgjedh-
jeje që ju bëni. Pyeteni veten: “Nëse e 
bëj këtë zgjedhje, cila është gjëja më e 
keqe që mund të ndodhë?” Zgjedhjet 
tuaja të drejta nuk do t’ju lejojnë të dilni 
nga kursi.

Mendoni për këtë: Nëse zgjidhni 
të mos e merrni një pije alkoolike, 

Nga Plaku Robert D. Hejls,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Shumë është shkruar dhe thënë 
rreth brezit të sotëm të të rinjve në 
moshë madhore beqarë. Kërkimet 

tregojnë se shumë i rezistojnë fesë së 
organizuar. Shumë janë në borxh dhe 
të papunë. Një pjesë e madhe e pëlqej-
në idenë e martesës, por ngurrojnë ta 
bëjnë atë hap. Një numër në rritje nuk 
duan fëmijë. Pa ungjillin dhe drejtimin 
e frymëzuar, shumë po enden në udhë 
të panjohura dhe po humbasin rrugën.

Fatmirësisht, anëtarët të rinj në mo-
shë madhore të Kishës ngelen mbrapa 
në këto prirje shqetësuese, pjesërisht 
sepse ata janë të bekuar me planin e 
ungjillit. Ai plan i përjetshëm përfshin 
mbajtjen fort pas shufrës së hekurit 
– kapjen pas fjalës së Perëndisë dhe 
fjalëve të profetëve të Tij. Ne duhet ta 
shtrëngojmë më fort shufrën e cila na 
drejton prapë tek Ai. Sot është “dit[a e] 
zgjedhje[s]” 1 për të gjithë ne.

Si një djalosh, kur unë isha gati të 
bëja një zgjedhje të pamenduar mirë, 
babai im ndonjëherë do të më thoshte: 
“Robert, mblidhe veten dhe fluturo siç 
duhet!” Edhe ju e keni përjetuar këtë. 
Në të njëjtën mënyrë të thjeshtë, unë 
do të doja t’u flisja veçanërisht të rinjve 
– të rinjve tanë fisnikë – dhe të rinjve 

Përballja me Sfidat  
e Botës së Sotme
Zgjedhjet që ju bëni – misioni, arsimimi, martesa, karriera dhe shërbimi  
në Kishë – do të formojnë vendmbërritjen tuaj të përjetshme.

Ata që dëshirojnë të bashkohen 
me ne për t’i shprehur mirënjohje për 
shërbimin e tij, ju lutem ta bëjnë atë 
të ditur.

Në këtë kohë, ne njoftojmë lirimin 
nga thirrja të Vëllait Xhon S. Taner, si 
këshilltar i parë në presidencën e për-
gjithshme të Shkollës të së Dielës, dhe 
Vëllait Devin G. Durrant, si këshilltar i 
dytë në presidencën e përgjithshme të 
Shkollës të së Dielës. Siç u njoftua më 
parë, Vëllai Taner është caktuar për të 
shërbyer si president i UBJ- së – Havai.

Ata që dëshirojnë të na bashkohen 
për t’iu shprehur mirënjohje këtyre 
vëllezërve për shërbimin dhe përkush-
timin e tyre, ju lutem ta tregojnë atë.

Vëllai Devin G. Durrant tani është 
thirrur për të shërbyer si këshilltar i 
parë në presidencën e përgjithshme 
të Shkollës të së Dielës dhe Vëllai 
Brajën K. Eshtën për të shërbyer si 
këshilltar i dytë në presidencën e për-
gjithshme të Shkollës të së Dielës.

Të gjithë ju që jeni dakord, ju lu-
tem shfaqeni atë.

Ata që janë kundër, nëse ka.
Propozohet që ne të mbështetim 

Autoritetet e tjera të Përgjithshme, Të 
Shtatëdhjetët Zonalë dhe presidencat 
e përgjithshme të organizatave ndih-
mëse me përbërjen e tyre të tanishme.

Të gjithë ju që jeni dakord, ju lu-
tem shfaqeni atë.

Ata që janë kundër, nëse ka.
Vota është shënuar. Ne i ftojmë ata 

që kanë qenë kundër ndonjërit prej 
propozimeve, që të komunikojnë me 
presidentët e tyre të kunjeve.

Vëllezër dhe motra, ne e vlerësoj-
më besimin dhe lutjet tuaja në emër të 
udhëheqësve të Kishës.

Tani u kërkojmë anëtarëve të rinj të 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve 
të zënë vendet e tyre në podium. Ata 
do të kenë mundësi të na drejtohen 
nesër në mëngjes. ◼
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ju nuk do të bëheni të alkoolizuar! 
Nëse zgjidhni të mos futeni kurrë në 
borxh, ju do të shmangni mundësinë 
e falimentimit!

Një nga qëllimet e shkrimeve të 
shenjta është të na tregojnë se si njerë-
zit e drejtë iu përgjigjen tundimeve dhe 
ligësisë. Shkurt, ata u shmangen atyre! 
Jozefi vrapoi larg nga gruaja e Potifarit.3 
Lehi mori familjen e tij dhe u largua 

nga Jerusalemi.4 Maria dhe Jozefi u 
larguan për në Egjipt për t’i shpëtuar 
komplotit të lig të Herodit.5 Në çdo 
rast, Ati Qiellor i paralajmëroi këta be-
simtarë. Në mënyrë të ngjashme, Ai do 
të na ndihmojë të dimë nëse duhet të 
luftojmë, të largohemi, ose të pranojmë 
rrethanat tona në ndryshim. Ai do të na 
flasë nëpërmjet lutjes dhe, kur lutemi, 
ne do të kemi Frymën e Shenjtë, i cili 
do të na drejtojë. Ne kemi shkrimet e 
shenjta, mësimet e profetëve të gjallë, 
bekimet patriarkale, këshillën e fry-
mëzuar të prindërve, udhëheqësve të 
priftërisë dhe të organizatave ndihmëse 
dhe, mbi të gjitha, zërin e vogël, të qetë 
të Shpirtit.

Zoti do ta mbajë gjithmonë prem-
timin e Tij: “Unë do t’ju udhëheq për-
gjatë udhës” 6. Pyetja e vetme është, a 

do ta lejojmë ne veten tonë të udhëhi-
qemi? A do ta dëgjojmë zërin e Tij dhe 
zërin e shërbëtorëve të Tij?

Unë dëshmoj se, nëse ju jeni të gat-
shëm për Zotin, Ai do të jetë i gatshëm 
t’ju dëgjojë e t’ju ndihmojë.7 Nëse ju e 
doni Atë dhe mbani urdhërimet e Tij, 
ju do të keni Shpirtin e Tij që të jetë me 
ju dhe t’ju drejtojë. “Vëre besimin tënd 
në atë Shpirt që drejton për të bërë 
mirë. . . . Me anë të kësaj ti do të dish, 
gjithë gjërat . . . të cilat çojnë në gjërat 
e drejtësisë.” 8

Me ato parime si themel, a mund t’ju 
jap disa këshilla praktike?

Shumë nga brezi i juaj po përballen 
me një borxh dërrmues. Kur isha i ri në 
moshë madhore, presidenti im i kunjit 
ishte një bankier investimi në Uoll Strit. 
Ai më mësoi: “Ti je i pasur nëse mund 
të jetosh i lumtur brenda mundësive të 
tua”. Si mund të arrihet kjo? Paguajeni 
të dhjetën dhe pastaj kurseni! Kur fitoni 
më shumë, kurseni më shumë. Mos 
bëni gara me të tjerët për të pasur lodra 
të shtrenjta. Mos blini atë që nuk mund 
ta përballoni.

Shumë të rinj në moshë madhore në 
botë po futen në borxh për të marrë 
një arsimim dhe zbulojnë se kostoja e 
shkollës është më e madhe nga ajo që 

ata mund të paguajnë. Kërkoni bursa 
dhe ndihma. Gjeni punësimin me kohë 
të pjesshme, nëse është e mundur, për 
t’ju ndihmuar të paguani me mënyrat 
tuaja. Kjo do të kërkojë disa sakrifica, 
por do t’ju ndihmojë të keni sukses.

Arsimimi ju përgatit për mundësi më 
të mira punësimi. Ai ju vendos në një 
pozicion më të mirë për të shërbyer e 
për t’i bekuar njerëzit rreth jush. Ai do 
t’ju vendosë në një udhë të të mësuarit 
të përjetshëm. Ai do t’ju forcojë për të 
luftuar kundër mosdijes dhe gabimit. 
Siç dha mësim Jozef Smithi: “Dituria i 
heq errësirën, pasigurinë dhe dyshimin; 
sepse këto nuk mund të ekzistojnë 
aty ku është dituria. . . . Në diturinë ka 
fuqi.” 9 “Të jenë të mësuar është mirë, 
nëse ata dëgjojnë këshillat e Perën-
disë.” 10 Arsimimi do t’ju përgatitë për 
atë që është përpara, duke përfshirë 
martesën.

Sërish, a mund të flas hapur? Rruga 
që të çon drejt martesës, kalon për-
mes terrenit të quajtur dalje në takime! 
Dalja në takime është mundësia për 
bashkëbisedime të gjata. Kur ju dilni në 
takime, mësoni gjithçka mundeni për 
njëri- tjetrin. Filloni t’i njihni familjet e 
njëri- tjetrit nëse është e mundur. A janë 
qëllimet tuaja të përputhshme? A i keni 

Dramen, Norvegji
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të përbashkëta ndjenjat rreth urdhë-
rimeve, Shpëtimtarit, priftërisë, tem-
pullit, prindërimit, thirrjeve në Kishë 
dhe shërbimit ndaj të tjerëve? E keni 
vëzhguar njëri- tjetrin nën stres, duke iu 
përgjigjur suksesit dhe dështimit, duke 
i bërë ballë inatit dhe duke u përballur 
me pengesa? A i nënvlerëson të tjerët 
personi që po dilni në takime apo i 
frymëzon ata? A është qëndrimi e fjalori 
dhe sjellja e tij apo saj ajo me të cilën 
do të donit të jetonit çdo ditë?

Megjithatë, askush nga ne nuk mar-
tohet me dikë të përsosur; ne marto-
hemi me dikë me potencial. Martesa e 
duhur nuk ka të bëjë vetëm me atë që 
dua unë; ka të bëjë me atë që ajo – e 
cila do të jetë shoqëruesja ime – do 
dhe ka nevojë që unë të jem.

Duke folur hapur, ju lutem mos dil-
ni në takime gjatë gjithë të 20- ve tuaja 
vetëm për “t’ia kaluar mirë”, duke e 
vonuar kështu martesën për hir të inte-
resave dhe veprimtarive të tjera. Përse? 
Sepse dalja në takime dhe martesa 
nuk janë vendmbërritja përfundimtare. 
Ato janë porta për të hyrë atje ku ju 
dëshironi të shkoni përfundimisht. “Për 
këtë arsye njeriu do të braktisë babanë 
dhe nënën e tij dhe do të bashkohet 
me gruan e tij.” 11

Përgjegjësia juaj tani është të jeni të 
denjë për njeriun me të cilin doni të 
martoheni. Nëse dëshironi të martoheni 
me një njeri të dobishëm, tërheqës, të 

ndershëm, të lumtur, punëtor, shpirtë-
ror, jini ai lloj njeriu. Nëse ju jeni i tillë 
dhe nuk jeni të martuar, jini të duruar. 
Priteni Zotin. Unë dëshmoj se Zoti i 
njeh dëshirat tuaja dhe ju do juve për 
përkushtimin tuaj besnik ndaj Tij. Ai ka 
një plan për ju, qoftë në këtë jetë apo 
në tjetrën. Dëgjojeni Shpirtin e Tij. “Mos 
kërkoni të këshilloni Zotin, por merrni 
këshilla nga dora e Tij.” 12 Në këtë jetë 
apo në tjetrën, premtimet e Tij do të 
përmbushen. “Nëse jeni të përgatitur, 
ju s’do të frikësoheni.” 13

Nëse nuk keni burime të bollshme, 
mos u merakosni. Një anëtar i mreku-
llueshëm i Kishës së fundi me tha: “Unë 
nuk i rrita fëmijët e mi me para; unë i 
rrita ata me besim”. Ka një të vërtetë të 
madhe në atë fjali. Fillojeni ushtrimin e 
besimit tuaj në çdo fushë të jetës suaj. 
Nëse nuk e bëni, ju do të vuani atë që 
unë e quaj “atrofi besimi”. Vetë forca e 
nevojshme për ta ushtruar besimin tuaj 
do të pakësohet. Pra ushtroni besimin 
tuaj çdo ditë dhe ju do të jeni “gjithnjë 
e më të fortë . . . dhe gjithnjë e më të 
vendosur në besimin e Krishtit” 14.

Për të qenë gati për martesën, 
sigurohuni që jeni të denjë për të marrë 
sakramentin dhe për të mbajtur një re-
komandim tempulli. Shkoni në tempull 
rregullisht. Shërbeni në Kishë. Përveç 
shërbimit në Kishë, ndiqeni shembullin 
e Shpëtimtarit, i cili thjesht e “përshkoi 
vendin duke bërë mirë” 15.

Tani, ju mund të keni pyetje serioze 
rreth zgjedhjeve që janë përpara. Në 
vitet e mia të moshës madhore, unë 
kam kërkuar këshillë nga prindërit e mi 
dhe nga këshilltarë besnikë e të besuar. 
Njëri ishte një udhëheqës i priftërisë; 
tjetri një mësues që besoi tek unë. Të 
dy më thanë: “Nëse e do këshillën time, 
ji i përgatitur për ta marrë atë”. Unë e 
kuptova çfarë donte të thoshte ajo. Me 
lutje zgjidhni këshillues që shqetësohen 
sinqerisht për mirëqenien tuaj shpirtë-
rore. Jini të kujdesshëm me marrjen e 
këshillave nga bashkëmoshatarët tuaj. 
Nëse dëshironi më shumë nga sa keni 
tani, zgjatuni lart, jo anash! 16

Mbani mend, askush nuk mund të 
zgjatet lart në vendin tuaj. Vetëm besimi 
juaj dhe lutjet tuaja do të bëjnë që ta 
ngrini veten dhe të keni ndryshimin 
e madh të zemrës. Vetëm vendosmë-
ria juaj për të qenë të bindur mund 
ta ndryshojë jetën tuaj. Për shkak të 
sakrificës shlyese të Shpëtimtarit për 
ju, fuqia është në ju.17 Ju keni zgjedh-
jen tuaj të lirë, ju keni dëshmi të forta 
nëse jeni të bindur dhe mund të ndiqni 
Shpirtin që ju udhëheq.

Së fundi, një prodhues filmash i ri 
në moshë madhore tha se ai ndiente 
se ishte pjesë e një “brezi plangprishës” 
– një brez “që kërkon për shpresë dhe 
gëzim e përmbushje, por që kërkon 
në të gjithë vendet e gabuara dhe në 
mënyrat e gabuara” 18.

Në shëmbëlltyrën e Shpëtimtarit të 
djalit plangprishës, djali kishte shu-
më bekime që e prisnin, por, para 
se t’i merrte ato, ai duhej ta shikonte 
nga afër jetën e tij, zgjedhjet e tij dhe 
rrethanat e tij. Mrekullia që ndodhi më 
pas, përshkruhet në shkrimet e shenjta 
me një frazë të thjeshtë: “Ai erdhi në 
vete” 19. A mund t’ju nxit të vini në vete? 
Në Kishë, kur duhen marrë vendime 
të rëndësishme, ne shpesh mbajmë 
mbledhje të këshillit. Këshillat familjarë 
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ditët e lashtësisë” 3. Një himn i parapël-
qyer na lutet ne që “zërin e Çliru’sit [ta] 
d’gjo[jmë]!” 4

Mbaj, marr, mbështes, çliroj. Këto 
janë fjalë të fuqishme, zemërprekëse 
për Mesian. Ato përçojnë ndihmë dhe 
shpresë për një lëvizje të sigurt nga 
vendi ku jemi drejt vendit ku nevojitet 
të jemi – por ku nuk mund të shkojmë 
pa përkrahje. Ato fjalë gjithashtu vënë 
në dukje barrën, vështirësinë dhe lodh-
jen – fjalët më të përshtatshme për ta 
përshkruar misionin e Tij, i cili, me një 
çmim të papërshkrueshëm, na ngre kur 
kemi rënë, na çon përpara kur forca na 
ka lënë, na dorëzon të sigurt në shtëpi 
kur siguria duket shumë përtej arritjes 

Nga Plaku Xhefri R. Holland,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Më lejoni të bashkohem me ju të 
gjithë për të mirëpritur Plakun 
Ronald A. Rasband, Plakun 

Geri E. Stivenson dhe Plakun Dejll G. 
Renland e bashkëshortet e tyre në sho-
qërimin më të ëmbël që ndoshta mund 
të përfytyrohet.

Duke profetizuar për Shlyerjen e 
Shpëtimtarit, Isaia shkoi: “Ai mbante së-
mundjet tona dhe kishte marrë përsipër 
dhembjet tona” 1. Një vegim madhësh-
tor i ditëve të mëvonshme theksoi se 
“[ Jezusi] erdhi në botë . . . që . . . të 
merrte mëkatet e botës” 2. Si shkrimi i 
shenjtë i lashtë edhe ai modern dësh-
mojnë se “ai i shëlbeu ata dhe i mbajti 
ata, dhe i mbështeti ata në të gjitha 

Ja Nëna Jote
Asnjë dashuri në vdekshmëri nuk vjen më pranë që t’i përafrohet 
dashurisë së pastër të Jezu Krishtit sesa dashuria vetëmohuese që  
ka një nënë e përkushtuar për fëmijën e saj.

shërbejnë për një qëllim të ngjashëm. 
Ju mund të doni të mbani atë që do 
ta quaj një “këshill vetjak”. Pasi luteni, 
kaloni pak kohë vetëm. Mendoni për 
atë që është përpara. Pyeteni veten: 
“Cilat fusha të jetës sime dua të forcoj 
në mënyrë që të forcoj të tjerët? Ku 
dua të jem pas një viti, pas dy vitesh? 
Çfarë zgjedhjesh duhet të bëj që të 
shkoj aty?” Thjesht mbani mend, ju 
jeni piloti dhe ju jeni në drejtim. Ju 
dëshmoj se, teksa vini në vete, Ati i 
juaj Qiellor do të vijë te ju. Me anë të 
dorës ngushëlluese të Shpirtit të Tij 
të Shenjtë, Ai do t’ju ndihmojë edhe 
më tej.

Unë jap dëshminë time se Perëndia 
jeton. Unë jap dëshminë time të ve-
çantë se Shpëtimtari ju do. “A nuk do 
të vazhdojmë në kauzën [e Tij të] të 
madhe? Ecni përpara dhe jo prapa.” 20 
Teksa ju e ndiqni Atë, Ai do t’ju for-
cojë dhe do t’ju mbështetë. Ai do t’ju 
sjellë lart te shtëpia juaj më e lartë. Në 
emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
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sonë. “Ati im më dërgoi”, tha Ai, “që të 
mund të ngrihesha në kryq; . . . që ash-
tu si unë u ngrita . . . ashtu dhe njerëzit 
të ngrihen . . . para . . . meje” 5.

Por a mund ta keni dëgjuar në këtë 
mënyrë të shprehuri një arenë tjetër të 
përpjekjeve njerëzore, në të cilën ne 
përdorim fjalë të tilla si mbaj e marr, 
mbështet e ngre, mundohem e çliroj ? 
Ashtu si Jezusi i tha Gjonit, teksa ishte 
në vetë aktin e Shlyerjes, kështu Ai na 
thotë neve të gjithëve: “Ja nëna jote!” 6

Sot unë shpall nga kjo foltore atë 
që është thënë më parë këtu: se asnjë 
dashuri në vdekshmëri nuk vjen më 
pranë që t’i përafrohet dashurisë së 
pastër të Jezu Krishtit sesa dashuria ve-
tëmohuese që ka një nënë e përkush-
tuar për fëmijën e saj. Kur Isaia, duke 
folur në mënyrë mesianike, dëshiroi 
ta përçonte dashurinë e Jehovait, ai 
përdori shëmbëlltyrën e përkushtimit të 
një nëne. “A mundet një grua të harrojë 
foshnjën e gjirit?” pyet ai. Sa e pakup-
timtë, lë të kuptohet ai, megjithëse jo 
aq e pakuptimtë sa të menduarit që 
Krishti do të na harrojë ndonjëherë.7

Kjo lloj dashurie e fuqishme “është 
e duruar dhe është e mirë, . . . nuk kër-
kon të mirën e vet, . . . por . . . mban 
të gjitha gjërat, beson të gjitha gjërat, 
shpreson të gjitha gjërat, duron të 
gjitha gjërat” 8. Më zemërdhënëse nga të 
gjitha, një besnikëri e tillë “nuk dështon 
kurrë” 9. “Edhe sikur të largohen malet 

dhe të lëvizin kodrat”, tha Jehova, “mi-
rësia ime nuk do të largohet prej teje” 10. 
Po kështu thonë edhe nënat tona.

Siç e shihni, nuk është vetëm që ato 
na mbajnë ne, por ato vazhdojnë të 
ndihmojnë duke i mbajtur barrët tona 
bashkë me ne. Nuk është vetëm mbajtja 
fizikisht para lindjes, por mbajtja gjatë 
një jete të tërë që e bën mëmësinë një 
akt të tillë të jashtëzakonshëm. Sigu-
risht, ka përjashtime zemërthyese, por 
shumica e nënave e dinë në mënyrë 
intuitive, vetvetiu, se ky është një mirë-
besim i shenjtë i urdhrit më të lartë. Pe-
sha e asaj kuptueshmërie, veçanërisht 
e vendosur mbi supe të reja amnore, 
mund të jetë shumë frikësuese.

Një nënë e re, e mrekullueshme më 
shkroi: “Si është e mundur që një qenie 
njerëzore mund ta dojë një fëmijë kaq 
shumë sa ti je e gatshme të heqësh 
dorë nga një pjesë e madhe e lirisë 
tënde për të? Si mund të jetë dashuria 
njerëzore kaq e fortë sa ti vullnetarisht 
ia nënshtron vetveten përgjegjësisë, 
cenueshmërisë, ankthit e dhembjes 
dhe vazhdon të kthehesh sërish për më 
shumë përvoja të tilla? Çfarë lloj dashu-
rie njerëzore mund të të bëjë të ndiesh, 
pasi të kesh lindur një fëmijë, se jeta 
jote nuk është më kurrë e jotja sërish? 
Dashuria amnore duhet të jetë hyjnore. 
Nuk ka asnjë shpjegim tjetër për të. Ajo 
që nënat bëjnë, është një përbërës thel-
bësor i veprës së Krishtit. Njohja e kësaj 

gjëje duhet të jetë e mjaftueshme për të 
na treguar që ndikimi i një dashurie të 
tillë do të shtrihet midis të pamundurës 
dhe të papërfytyrueshmes, përherë e 
përsëri, derisa me sigurinë dhe shpë-
timin e pikërisht fëmijës së fundit mbi 
tokë, ne [atëherë] mund të themi me 
Jezusin: ‘[Atë!] Unë e kam kryer veprën 
që më ke dhënë të bëj’.11 ”

Me hirshmërinë e asaj letre duke 
jehuar në mendjen tonë, më lejoni të 
tregoj tri përvoja që pasqyrojnë ndiki-
min madhështor të nënave, të dëshmu-
ar gjatë shërbesës sime në vetëm disa 
javë të fundit:

Ky rrëfim i parë është një rrëfim 
paralajmërues, duke na kujtuar që jo 
çdo përpjekje amnore ka një mbarim të 
lumtur si në përralla, të paktën jo me-
njëherë. Ky kujtues merr shkas nga një 
bashkëbisedim me një mik të dashur, të 
njohur prej më shumë se 50 vjetësh, i 
cili po vdiste duke qenë larg kësaj Kishe, 
që ai e dinte në zemrën e tij të ishte e 
vërtetë. Pavarësisht nga sa u përpoqa ta 
ngushëlloja, nuk dukej se mund t’i sillja 
atij paqe. Më së fundi ai më tregoi përse. 
“Xhef”, tha ai, “sado e dhembshme do 
të jetë për mua që të qëndroj përpara 
Perëndisë, unë s’mund ta duroj mendi-
min e të qëndruarit përpara nënës sime. 
Ungjilli dhe fëmijët e saj ishin gjithçka 
për të. E di se ia kam thyer zemrën dhe 
kjo gjë po ma thyen zemrën time.”

Tani, unë jam tërësisht i sigurt që 
pasi ai ndërroi jetë, nëna e tij e priti mi-
kun tim me krahëhapur e plot dashuri; 
kjo është ajo që prindërit bëjnë. Por 
pjesa paralajmëruese e kësaj histo-
rie është që fëmijët mund ta thyejnë 
zemrën e nënave. Këtu gjithashtu ne 
shohim një tjetër krahasim me hyjninë. 
Nuk është e nevojshme që t’ju kujtoj 
se Jezusi vdiq nga një zemër e thyer, 
një zemër e lodhur dhe e munduar nga 
mbajtja e mëkateve të botës. Prandaj në 
çfarëdo çasti të tundimit, e shikofshim 
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“nën[ën tonë]” dhe po ashtu Shpëtimta-
rin tonë dhe ua kursefshim atyre që të 
dyve hidhërimin e mëkatimit tonë.

Së dyti, flas për një të ri që hyri në 
fushën e misionit me denjësi por, duke 
e zgjedhur vetë, u kthye në shtëpi 
shpejt për shkak të tërheqjes fizike 
ndaj së njëjtës gjini dhe të tronditjes që 
përjetoi për sa i përket asaj. Ishte ende i 
denjë, por besimi i tij ishte në një nivel 
krize, barra e tij emocionale u bë edhe 
më e rëndë dhe dhembja e tij shpirtë-
rore ishte gjithnjë dhe më e thellë. Ai 
ishte herë pas here i lënduar, i pështje-
lluar, i inatosur dhe i dëshpëruar.

Presidenti i tij i misionit, presidenti i 
tij i kunjit, peshkopi i tij harxhuan orë 
të panumërta duke u përpjekur e duke 
vajtuar dhe duke e bekuar, ndërkohë 
që po e mbanin pranë, por një pjesë e 
madhe e plagës së tij ishte kaq vetjake 
sa ai i mbajti, të paktën disa pjesë të 
saj, të fshehta prej tyre. Babai i dashur 
në këtë histori e derdhi tërë frymën 
e tij për ta ndihmuar këtë fëmijë, por 
rrethanat e tij tepër kërkuese të punësi-
mit bënë të ndodhte që shpesh netët e 
gjata, të zymta të shpirtit u përballuan 
nga vetëm ky djalë dhe nëna e tij. Ditë 
e natë, fillimisht për javë, më pas për 
muaj që u kthyen në vite, ata kërkuan 
shërim së bashku. Përmes periudha-
ve të hidhësisë (kryesisht të birit, por 
nganjëherë të nënës) dhe përmes 
periudhave të frikës së pambarueshme 
(kryesisht të nënës, por nganjëherë të 
birit), ajo ia dha – ja ku është përsëri 
ajo fjalë e bukur, peshërëndë – ajo ia 
dha birit të saj dëshminë e saj për fuqi-
në e Perëndisë, për Kishën e Tij, por 
veçanërisht për dashurinë e Tij për këtë 
fëmijë. Me po atë frymë ajo dëshmoi 
për vetë dashurinë e saj të paepur e të 
pavdekshme për të gjithashtu. Për t’i 
sjellë së bashku ato dy shtylla tërësisht 
jetike, thelbësore për vetë ekzistencën 
e saj – ungjillin e Jezu Krishtit dhe 

familjen e saj – ajo e derdhi shpirtin e 
saj në lutje pa pushim. Ajo agjëroi dhe 
vajtoi, ajo vajtoi dhe agjëroi, dhe më 
pas ajo dëgjoi e dëgjoi teksa ky bir në 
mënyrë të përsëritur i tregonte se si po 
lëndohej zemra e tij. Kështu që ajo e 
mbajti atë – sërish – vetëm se këtë herë 
nuk ishte për nëntë muaj. Këtë herë ajo 
mendoi se të munduarit plot dhembje 
përmes tablosë së dëmtuar të dëshpëri-
mit të tij do të vazhdonte përherë.

Por nëpërmjet hirit të Perëndisë, 
ngulmimit të saj dhe ndihmës së një 
morie të udhëheqësve të Kishës, miqve, 
pjesëtarëve të familjes dhe terapistëve 
profesionistë, kjo nënë këmbëngulëse e 
ka parë birin e saj të kthehet në shtëpi 
drejt tokës së premtuar. Me trishtim 
e pranojmë se një bekim i tillë nuk u 
vjen, ose të paktën nuk u ka ardhur 
ende, të gjithë prindërve që janë në 
ankth lidhur me një larmi të gjerë të 
rrethanave të fëmijëve të tyre, por në 
këtë rast kishte shpresë. Dhe duhet të 
them, orientimi seksual i këtij biri nuk 
ndryshoi në ndonjë mënyrë disi të mre-
kullueshme – askush nuk hamendësoi 
se do të ndryshonte. Por, pak nga pak, 
zemra e tij ndryshoi.

Ai filloi të merrte pjesë sërish në ki-
shë. Zgjodhi që ta merrte sakramentin 

me dëshirë dhe denjësi. Ai fitoi sërish 
një rekomandim tempulli dhe pranoi 
një thirrje për të shërbyer si mësues 
seminari herët në mëngjes, ku ai ishte 
jashtëzakonisht i suksesshëm. Dhe 
tani, pas pesë vjetësh, ai, me vetë kër-
kesën e tij dhe me ndihmën e shumtë 
të Kishës, ka hyrë përsëri në fushën e 
misionit për ta përfunduar shërbimin 
e tij për Zotin. Unë kam vajtuar për 
shkak të kurajës, integritetit moral dhe 
vendosmërisë së këtij të riu dhe famil-
jes së tij për të vepruar me problemet 
dhe për ta ndihmuar atë që ta ruante 
besimin e vet. Ai e di se u detyrohet 
tepër shumë njerëzve, po e di se në 
më të shumtën u detyrohet dy figurave 
mesianike në jetën e tij, atyre të dyve 
që e mbajtën atë dhe e mbështetën atë, 
u munduan me të dhe e çliruan atë – 
Shpëtimtarit të tij, Zotit Jezu Krisht, dhe 
nënës të tij të vendosur, shpëtuese, 
tërësisht të shenjtë.

Së fundi, këtë përvojë nga ripër-
kushtimi i Tempullit të Meksiko- Sitit në 
Meksikë vetëm tri javë më parë. Ishte 
atje me Presidentin Henri B. Ajring që 
unë e pashë mikeshën tonë të dashur, 
Lisa Tatëll Pajpërin të qëndronte më 
këmbë në atë shërbesë përkushtuese 
plot emocion. Por ajo qëndroi disi 
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Por lajmi i mirë është që Perëndia e 
dinte se kjo do të ndodhte dhe Ai na ka 
dhënë këshilla në shkrimet e shenjta që 
ne të dimë se si t’i ndihmojmë fëmijët 
tanë dhe nipërit e mbesat tona.

Në Librin e Mormonit, Shpëtimtari 
iu shfaq nefitëve. Ai i mblodhi fëmijët 
e tyre të vegjël përreth Vetes. Ai i bekoi 
ata, u lut për ta dhe qau për ta.3 Pastaj 
u tha prindërve: “Vini re të vegjlit tuaj” 4.

Nga Plaku Bredli D. Foster,
i Të Shtatëdhjetëve

Vëllezër e motra, ne jemi përfshi-
rë në një betejë me botën. Në 
të kaluarën, bota konkurronte 

për energjinë dhe kohën e fëmijëve 
tanë. Sot, ajo lufton për identitetin 
dhe mendjen e tyre. Shumë zëra të 
lartë dhe të spikatur po përpiqen të 
përcaktojnë se kush janë fëmijët tanë 
dhe se çfarë duhet të besojnë ata. Ne 
nuk mund ta lejojmë shoqërinë që ta 
shndërrojë familjen tonë sipas shëmbë-
llimit të botës. Ne duhet ta fitojmë këtë 
betejë. Çdo gjë varet prej saj.

Fëmijët e Kishës këndojnë një këngë 
që u mëson atyre rreth identitetit të tyre 
të vërtetë: “Fëmi i Per’ndis’ jam, Këtu ai 
më çoi, në tok’ më dha, o, një shtëpi me 
prindër kaq të mir’”. Më pas, përgjërimi 
i fëmijëve ndaj nesh: “Tregom’, drejtom’, 
pran’ ti më rri. . . . Ndihmom’ që fjal’t e 
tij t’kuptoj gjersa nuk është von’.” 1

Presidenti Rasëll M. Nelson në kon-
ferencën tonë të fundit të përgjithshme 
na mësoi se, që tani e tutje, ne duhet të 
përfshihemi në “prindërim . . . të kuj-
desshëm” 2. Këto janë kohë të vështira. 

Nuk Është Kurrë Tepër 
Herët dhe Nuk Është 
Kurrë Tepër Vonë
Nuk është kurrë tepër herët dhe nuk është kurrë tepër vonë për t’i 
udhëhequr, drejtuar dhe për të ecur përkrah fëmijëve tanë, sepse 
familjet janë përgjithmonë.

me vështirësi ngaqë me njërin krah 
po mbante të ngritur bijën e saj të 
dashur, por tepër të paaftë fizikisht, 
Dorën, ndërkohë që me dorën tjetër 
po përpiqej ta lëvizte dorën e djathtë, 
jovepruese të Dorës, me qëllim që kjo 
bijë përjetësisht e çmuar e Perëndisë 
të mund të tundte një shami të bardhë 
dhe, me rënkime të kuptueshme ve-
tëm nga ajo vetë dhe engjëjt e qiellit, 
të mund të thërriste: “Hosana, hosana, 
hosana Perëndisë dhe Qengjit” 12.

Të gjitha nënave tona kudo, të 
së shkuarës, të tanishmes dhe të së 
ardhmes, unë iu them: “Faleminderit. 
Faleminderit që jepni jetë, që i rritni fë-
mijët, që ua formoni karakterin dhe që 
e tregoni me vepra dashurinë e pastër 
të Krishtit”. Nënës Evë, Sarës, Rebe-
kës dhe Rakelës, Maries nga Nazareti 
dhe një Nëne në Qiell, unë u them: 
“Faleminderit për rolin tuaj jetik në 
përmbushjen e qëllimeve të përjetësi-
së”. Gjithë nënave në çfarëdo rrethane, 
përfshirë ato që hasin mundime – dhe 
të gjitha do të hasin – unë u them: 
“Kini paqe. Besoni te Perëndia dhe te 
vetja juaj. Ju po veproni më mirë nga 
ç’e mendoni. Në fakt, ju jeni shpëtim-
tare në Malin e Sionit 13 dhe sikurse 
Mësuesi që ndiqni, dashuria juaj ‘nuk 
dështon kurrë’ 14.” Unë nuk mund t’i 
shpreh nderim më të madh askujt tje-
tër. Në emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
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Fjalët vini re kanë kuptimin të 
vështrosh dhe të shohësh. Çfarë donte 
Jezusi që prindërit të shihnin tek të 
vegjlit e tyre? A donte Ai që ata të rrok-
nin një përfytyrim të potencialit hyjnor 
të fëmijëve të tyre?

Ndërsa i vështrojmë fëmijët tanë 
dhe nipërit e mbesat tona sot, çfarë do 
Shpëtimtari që ne të shohim tek ata? 
A e kuptojmë ne se fëmijët tanë janë 
grupi më i madh i kërkuesve në Kishë? 
Çfarë duhet të bëjmë ne që të ndodhë 
kthimi i tyre i përhershëm në besim?

Në librin e Mateut, Shpëtimtari na 
mëson rreth kthimit të përhershëm në 
besim. Një grup i madh njerëzish ishin 
mbledhur pranë detit të Galilesë për ta 
dëgjuar Atë të jepte mësim.

Në këtë rast, Jezusi tregoi një histori 
për mbjelljen e farave – shëmbëlltyrën 
e mbjellësit.5 Duke ua shpjeguar këtë 
dishepujve të Tij dhe përfundimisht 
neve, Ai tha: “Kur dikush dëgjon fjalën 
e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i 
ligu dhe i merr atë që ishte mbjellë në 
zemrën e tij” 6. Mesazhi për prindërit 
është i qartë: ka një ndryshim midis të 
dëgjuarit dhe të kuptuarit. Nëse fëmijët 
tanë thjesht e dëgjojnë, por nuk e 
kuptojnë ungjillin, atëherë dera është 
lënë hapur që Satani t’i largojë këto të 
vërteta nga zemrat e tyre.

Sidoqoftë, nëse i ndihmojmë ata që 
të hedhin rrënjë të kthimit të thellë në 
besim, atëherë në nxehtësinë e ditës, 
kur jeta të vështirësohet – dhe kjo do të 
ndodhë – ungjilli i Jezu Krishtit mund 
t’u japë atyre diçka të brendshme që 
nuk mund të ndikohet nga jashtë. Si 
mund të sigurohemi që këto të vërteta 
të fuqishme nuk po hyjnë nga njëri 
vesh dhe po dalin nga tjetri? Thjesht 
dëgjimi i fjalëve mund të mos jetë i 
mjaftueshëm.

Ne të gjithë e dimë se fjalët zhvillo-
hen. Ndonjëherë ne themi fjalët tona 
dhe ata dëgjojnë fjalë të tjera. Ju mund 

t’u thoni fëmijëve tuaj të vegjël: “Flet 
si magnetofon i prishur”. Ata ndoshta 
do të përgjigjen: “Babi, çfarë është një 
magnetofon?”

Ati ynë Qiellor do që ne të kemi 
sukses sepse në të vërtetë, në fund të 
fundit, ata qenë fëmijët e Tij përpara 
se të ishin tanët. Si prindër në Sion, 
ju keni marrë dhuratën e Frymës së 
Shenjtë. Ndërsa luteni për udhërrëfim, 
“ai do t’ju tregojë të gjitha gjërat që du-
het të bëni” 7 për t’i mësuar fëmijët tuaj. 
Ndërsa ju zhvilloni metoda të të nxënit, 
“fuqia e Frymës së Shenjtë e çon atë në 
zemrat e fëmijëve të njerëzve” 8.

Nuk mund të mendoj për një 
shembull më të mirë të të ndihmuarit 
të dikujt që të fitojë kuptueshmëri sesa 
historia e Helen Kelerit. Ajo ishte e 
verbër dhe e shurdhër dhe jetonte në 
një botë që ishte e errët dhe e qetë. Një 
mësuese që quhej Ana Salivan, erdhi 
për ta ndihmuar atë. Si do t’i jepnit 
mësim një fëmije që as nuk mund t’ju 
shohë as t’ju dëgjojë?

Për një kohë të gjatë, Ana pati vësh-
tirësi të komunikonte me Helenën. Një 
ditë, rreth mesditës, ajo e çoi atë te një 
pompë uji. Ajo e vendosi njërën dorë të 
Helenës nën vorbullën e ujit dhe filloi 
ta pomponte ujin. Ana pastaj germëzoi 
fjalën U- J- Ë në dorën tjetër të Hele-
nës. Asgjë nuk ndodhi. Ndaj u përpoq 
sërish. U- J- Ë. Helena e shtrëngoi dorën 
e Anës për shkak se filloi të kuptonte. 
Deri në muzg, ajo kishte mësuar 30 
fjalë. Brenda disa muajve, ajo kishte 

mësuar 600 fjalë dhe ishte në gjendje të 
lexonte me metodën brajl. Helen Keleri 
arriti që të merrte një diplomë kolegji 
dhe ndihmoi që të ndryshonte botën 
për njerëzit që nuk mund të shihnin 
apo dëgjonin.9 Kjo ishte një mrekulli 
dhe mësuesja e saj ishte mrekullibërës-
ja, ashtu siç do të jeni ju, prindër.

I pashë frytet e një mësuesi tjetër të 
mrekullueshëm ndërsa shërbeja si pre-
sident i një kunji beqarësh në moshë 
madhore në UBJ – Ajdaho. Ajo përvojë 
ndryshoi jetën time. Në një mbrëmje të 
veçantë të martën, unë intervistova një 
të ri që quhej Pablo, nga Meksiko- Siti, 
që donte të shërbente në një mision. 
E pyeta rreth dëshmisë së tij dhe dëshi-
rës për të shërbyer. Përgjigjet e tij për 
pyetjet e mia ishin të përkryera. Pastaj 
e pyeta rreth denjësisë së tij. Përgjigjet 
e tij ishin të sakta. Në fakt, ato ishin kaq 
të mira, saqë i thashë vetes: “Ndoshta ai 
nuk e kupton se për çfarë po e pyes”. 
Kështu që i rishpreha pyetjet dhe për-
caktova se ai e dinte saktësisht atë që 
unë doja të thoja dhe ishte plotësisht i 
ndershëm.

Më bëri kaq shumë përshtypje ky i 
ri saqë e pyeta: “Pablo, kush ishte ai që 
të ndihmoi të arrije në këtë pikë të jetës 
duke qëndruar kaq i drejtë para Zotit?”

Ai tha: “Babi im”.
Unë thashë: “Pablo, më trego histo-

rinë tënde”.
Pablo vazhdoi: “Kur isha nëntë 

vjeç, babi më mori mënjanë dhe më 
tha: ‘Pablo, dikur kam qenë edhe unë 
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nëntë vjeç. Ja ku janë disa nga gjërat 
që mund të hasësh. Ti do t’i shikosh 
njerëzit të kopjojnë në shkollë. Ti mund 
të rrethohesh nga njerëz që shajnë. Ti 
ndoshta do të kesh ditë kur nuk do të 
duash të shkosh në kishë. Tani, kur të 
ndodhin këto gjëra – apo çfarëdo gjëje 
tjetër që të shqetëson – unë dua që ti 
të vish e të bisedosh me mua dhe unë 
do të të ndihmoj që t’i kalosh ato. Dhe 
pastaj unë do të të them se çfarë vjen 
më pas.’”

“Pra, Pablo, çfarë të tha kur ishe 
10 vjeç?”

“Epo, ai më paralajmëroi rreth por-
nografisë dhe shakave të pista.”

“Po kur ishte 11 vjeç?” e pyeta unë.
“Ai më paralajmëroi rreth gjërave 

që mund të krijonin varësi, dhe më 
kujtoi rreth përdorimit të lirisë sime 
të zgjedhjes.”

Ja ku ishte një baba, vit pas viti, “[r]
regull mbi [r]regull, pak këtu dhe pak 
atje” 10, i cili e ndihmoi të birin që jo ve-
tëm të dëgjonte, por edhe të kuptonte. 
Babai i Pablos e dinte që fëmijët tanë 
mësojnë kur janë gati për të mësuar, jo 
thjesht kur ne jemi gati për t’i mësuar 
ata. Isha krenar për Pablon kur ne e 
dorëzuam aplikimin e tij për mision atë 
natë, por isha edhe më shumë krenar 
për të atin e Pablos.

Kur e ngava makinën atë natë për 
në shtëpi, e pyeta veten: “Çfarë lloj 
babai do të jetë Pablo?” Dhe përgjigjja 
ishte tepër e qartë: ai do të jetë ashtu si 
i ati. Jezusi tha: “Biri nuk mund të bëjë 
asgjë prej vetvetes, përveç asaj që sheh 
se bën Ati” 11. Ky është modeli se si Ati 
Qiellor i bekon fëmijët e Tij nga brezi 
në brez.

Ndërsa vazhdova të mendoja rreth 
përvojës sime me Pablon, u ndjeva i 
trishtuar ngaqë katër vajzat e mia ishin 
rritur dhe nëntë nipërit e mbesat e mia 
që kisha në atë kohë, nuk jetonin afër. 
Pastaj mendova: “Si mund t’i ndihmoj 

ndonjëherë ata në mënyrën që babai 
i Pablos e ndihmoi atë? A mos vallë 
kishte kaluar shumë kohë?” Ndërsa 
bëra një lutje në zemrën time, Shpirti 
më pëshpëriti këtë të vërtetë të madhe: 
“Nuk është kurrë tepër herët dhe nuk 
është kurrë tepër vonë për ta filluar 
këtë proces të rëndësishëm”. E kuptova 
menjëherë çfarë donte të thoshte. Mezi 
prisja të shkoja në shtëpi. I kërkova 
gruas sime, Sharolës, që t’i merrte në 
telefon të gjithë fëmijët tanë dhe t’u 
thoshte se ne duhej të takoheshim me 
ta; kisha diçka shumë të rëndësishme 
për t’u thënë. Ngutja ime i trembi paksa.

Ne filluam me vajzën tonë të madhe 
dhe bashkëshortin e saj. U thashë: “Unë 
dhe nëna juaj duam që ju të dini se 
dikur edhe ne kemi qenë në moshën 
tuaj. Ne ishim 31 vjeç, me një familje të 
vogël. E kemi një ide se me çfarë mund 
të përballeni. Mund të jetë një sfidë 
financiare ose shëndetësore. Mund të 
jetë një krizë besimi. Ju thjesht mund të 
ndiheni të mbingarkuar me jetën. Kur 
këto gjëra të ndodhin, ne duam që ju 
të vini dhe të bisedoni me ne. Ne do 
t’ju ndihmojmë që t’i kaloni ato. Tani, 
ne nuk duam t’i futim hundët në punët 
tuaja gjatë gjithë kohës, por duam që 
ju të dini se ne do t’ju mbështetim 
gjithmonë. Dhe ndërkohë që jemi 
së bashku, unë dua t’ju tregoj për një 
intervistë që sapo bëra me një të ri që 
quhet Pablo.”

Pas historisë, unë thashë: “Ne nuk 
duam që ju të dështoni në të ndihmu-
arin e fëmijëve tuaj dhe të nipërve e 

mbesave tona për t’i kuptuar këto të 
vërteta të rëndësishme”.

Vëllezër e motra, tani e kuptoj në 
një mënyrë më kuptimplotë atë që 
Zoti pret nga unë si baba dhe gjysh në 
krijimin e një procesi për ta ndihmuar 
familjen time që jo vetëm të dëgjojë, 
por edhe të kuptojë.

Teksa plakem, e shoh veten time të 
reflektojë mbi këto fjalë:

O kohë, o kohë, ik me vrap,
Lëri fëmij’t e mi të jenë të vegjël edhe  

për një natë! 12

E di që nuk mund ta kthej kohën 
prapa, por tani e di këtë – që nuk është 
kurrë tepër herët dhe nuk është kurrë 
tepër vonë për t’i udhëhequr, drejtuar 
dhe për të ecur përkrah fëmijëve tanë, 
sepse familjet janë përgjithmonë.

Është dëshmia ime se Ati ynë Qiellor 
na deshi kaq shumë saqë dërgoi Birin 
e tij të Vetëmlindur që të jetonte jetën 
e një të vdekshmi, kështu që Jezusi 
të mund të na thoshte: “Kam qenë ku 
ju jeni, e di çfarë vjen më pas dhe do 
t’ju ndihmoj ta kaloni atë”. Unë e di 
se Ai do ta bëjë këtë. Në emrin e Jezu 
Krishtit, amen. ◼
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pjesëtarë të familjes – apo thjesht nga 
të qenit pjesë e familjes së Perëndisë.

Unë do të ilustroj katër mënyra se si 
lehtësohen barrët tona ndërkohë që e 
ndihmojmë njëri- tjetrin.

1. Shpëtimtari tha: “Në qoftë se 
dikush të detyron të ecësh një milje, ti 
bëji dy me të” 3. Për shembull, neve na 
kërkohet të marrim pjesë rregullisht në 
tempull, ashtu siç e lejojnë rrethanat 
tona vetjake. Pjesëmarrja në tempull 
kërkon sakrifikimin e kohës dhe të 
burimeve, veçanërisht për ata që duhet 
të udhëtojnë në një largësi të madhe. 
Megjithatë, kjo sakrificë mund të konsi-
derohet pjesë e miljes së parë.

Ne fillojmë të ecim miljen e dytë kur 
kuptojmë fjalët “gjeni, çoni dhe jepni 
mësim” 4, kur i kërkojmë dhe i përgati-
tim emrat e paraardhësve tanë për ordi-
nancat e tempullit, kur ndihmojmë për 
indeksimin, kur shërbejmë si punonjës 
tempulli dhe kur kërkojmë mënyra për 
t’i ndihmuar të tjerët të kenë përvoja 
tempulli kuptimplota.

Kur shërbeja si një I Shtatëdhje-
të Zonal, një nga kunjet në këshillin 
tim bashkërendues mori pjesë në një 

dhe jeni të gatshëm të mbani barrat e 
njëri- tjetrit, që ato të mund të jenë të 
lehta” 2. Këto fjalë tregojnë se ne kemi 
përgjegjësinë ta ndihmojmë njëri- tjetrin. 
Ajo përgjegjësi mund të vijë nga një 
thirrje në Kishë, një detyrë ose një 
miqësi, apo si pjesë e detyrës sonë 
hyjnore si prindër, bashkëshortë/e ose 

Nga Plaku Hugo Montoia,
i Të Shtatëdhjetëve

Gjatë rrjedhës së jetës, ne vihemi 
në provë dhe tundohemi. Ne 
gjithashtu kemi mundësinë 

të ushtrojmë lirinë e zgjedhjes dhe ta 
ndihmojmë njëri- tjetrin. Këto të vërteta 
janë pjesë e planit të mrekullueshëm 
dhe të përkryer të Atit tonë Qiellor.

Presidenti Xhon Tejlor dha mësim: 
“E kam dëgjuar Profetin Jozef të thotë, 
ndërsa u fliste të Dymbëdhjetëve në një 
rast: ‘Juve do t’ju duhet të kapërceni të 
gjitha llojet e sprovave. Dhe është tepër 
e nevojshme që ju të provoheni, ashtu 
siç ishte për Abrahamin dhe njerëzit e 
tjerë të Perëndisë, dhe (ai tha se) Perën-
dia do t’ju vërë në provë, do t’ju marrë 
e do t’ju sprovojë deri në kufij’” 1.

Sapo arrijmë moshën e përgjegj-
shmërisë, sprovat dhe tundimet janë të 
gjithanshme. Ndonjëherë ato mund të 
bëhen barrë të rënda, por ato na japin 
gjithashtu forcë dhe zhvillim ndërsa i 
mposhtim me sukses.

Fatmirësisht, këto barrë nuk kanë 
pse të mbahen vetëm. Alma dha më-
sim: “Ju dëshironi të hyni në grigjën e 
Perëndisë dhe të quheni populli i tij 

Të Vënë në Provë  
dhe të Tunduar –  
por të Ndihmuar
Ne mund ta ndihmojmë njëri- tjetrin si fëmijë të Atit tonë Qiellor  
gjatë sprovave dhe tundimeve tona.
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ekskursion të madh për në tempull. 
Tempulli ku anëtarët morën pjesë është 
i vogël dhe fatkeqësisht kishte disa 
anëtarë të cilët, pavarësisht se bënë 
udhëtimin e gjatë prej 12 orësh, nuk 
ishin në gjendje të hynin në tempull 
për shkak se ishte kaluar kapaciteti 
i përditshëm.

Pak ditë pas këtij udhëtimi, unë 
e vizitova këtë kunj dhe e pyeta pre-
sidentin nëse mund të bisedoja me 
disa prej anëtarëve që nuk arritën të 
merrnin pjesë në tempull atë ditë. Një 
nga vëllezërit me të cilin u takova më 
tha: “Elder [Plak], mos u shqetëso. Isha 
në shtëpinë e Zotit. U ula në një stol 
në kopsht dhe i përsiata ordinancat në 
mendjen time. Pastaj m’u dha mundësia 
të hyja, por në vend të kësaj lashë një 
vëlla tjetër që të zinte vendin tim, i cili 
kishte ardhur në tempull për herë të 
parë që të vulosej me bashkëshorten e 
tij. Më pas ata patën mundësinë që të 
merrnin pjesë në dy sesione atë ditë. 
Zoti më njeh dhe Ai më ka bekuar dhe 
ne jemi mirë”.

2. Buzëqeshni! Ky veprim i vogël 
mund t’i ndihmojë ata që janë të shqe-
tësuar ose të rënduar. Gjatë sesionit të 
priftërisë të kësaj konference të kaluar 
të përgjithshme të prillit, unë u ula në 
podium si një nga pesë Autoritetet e 
Përgjithshme të sapothirrura. Ne ishim 
ulur atje ku janë ulur tani motrat e 
presidencave të organizatave ndihmëse. 

Ndihesha shumë i shqetësuar dhe i 
tronditur prej thirrjes sime të re.

Kur po këndonim himnin ndërmje-
tës, ndjeva një përshtypje të fortë se 
dikush po më shikonte. Mendova me 
vete: “Ka më shumë se 20.000 njerëz në 
këtë ndërtesë dhe shumica e tyre janë 
ulur përballë meje. Natyrisht që dikush 
po të shikon”.

Ndërsa vazhdova të këndoja, e ndje-
va sërish përshtypjen e fortë se dikush 
po më shikonte. Hodha sytë nga rreshti 
ku ishin ulur Dymbëdhjetë Apostujt 
dhe pashë që Presidenti Rasëll M. 
Nelson ishte kthyer i gjithi në karrigen 
e tij, duke parë nga vendi ku ishim 
ulur ne. E kapa vështrimin e tij dhe ai 
më dha një buzëqeshje të madhe. Ajo 
buzëqeshje solli paqe në zemrën time 
të tronditur.

Pas Ringjalljes së Tij, Jezu Krishti 
vizitoi delet e Tij të tjera. Ai thirri 
dhe shuguroi dymbëdhjetë dishepuj 
dhe me atë autoritet, ata u shërbyen 
njerëzve. Vetë Zoti Jezu Krisht qëndroi 
midis tyre. Zoti u kërkoi atyre të gju-
njëzoheshin dhe të luteshin. Nuk jam 
i sigurt nëse të dymbëdhjetë dishepujt 
e sapothirrur dhe të shuguruar ishin të 
tronditur prej thirrjes së tyre, por shkri-
met e shenjta thonë: “Ndodhi që Jezusi 
i bekoi, ndërsa ata i luteshin atij; dhe 
fytyra e tij buzëqeshi mbi ta dhe drita 
e fytyrës së tij shkëlqeu mbi ta” 5. Gjatë 
konferencës së fundit të përgjithshme, 

një buzëqeshje i lehtësoi barrët e mia 
në një mënyrë të menjëhershme dhe të 
pazakontë.

3. Shprehni ndjenja dhembshu-
rie ndaj të tjerëve. Nëse jeni mbajtës 
priftërie, ju lutem përdoreni fuqinë tuaj 
në emër të fëmijëve të Perëndisë, duke 
u dhënë bekime atyre. Shprehiuni fjalë 
ngushëlluese dhe qetësuese njerëz-
ve që po vuajnë ose po përjetojnë 
pikëllime.

4. Guri i qoshes i planit të Perën-
disë është Shlyerja e Zotit Jezu Krisht. 
Të paktën një herë në javë, ne duhet 
të meditojmë ashtu siç bëri Presidenti 
Jozef F. Smith mbi “dashurinë e madhe 
dhe të mrekullueshme të shfaqur nga 
Ati dhe Biri në ardhjen e Shëlbuesit 
në botë” 6. Të ftuarit e të tjerëve që të 
vijnë në Kishë dhe ta marrin denjësisht 
sakramentin do t’u lejojë më shumë fë-
mijëve të Atit Qiellor të mendojnë mbi 
Shlyerjen. Dhe nëse nuk jemi të denjë, 
ne mund të pendohemi. Mbani mend 
se Biri i Më të Lartit zbriti nën gjith-
çka dhe mori mbi veten e Tij fyerjet, 
mëkatet, shkeljet, sëmundjet, dhembjet, 
vuajtjet dhe vetminë tonë. Shkrimet e 
shenjta na mësojnë se Krishti “u ngjit 
lart, sikurse ai zbriti nën gjithçka, në 
atë që ai i kupton të gjitha gjërat” 7.

Nuk ka rëndësi se cilat janë mun-
dimet tona vetjake – nëse ato janë 
sëmundje ose vetmi e tejzgjatur apo 
vuajtje e tundimeve dhe e sprovave 
të kundërshtarit – Bariu i Mirë është 
atje. Ai na thërret me emër dhe thotë: 
“Ejani tek unë, o ju të gjithë të mundu-
ar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap 
çlodhje” 8.

Dua të përmbledh katër pikat:
Së pari – bëjeni miljen e dytë.
Së dyti – ju lutem, buzëqeshni. Bu-

zëqeshja juaj do t’i ndihmojë të tjerët.
Së treti – shprehni dhembshuri.
Së katërti – ftojini të tjerët të vijnë 

në Kishë.
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duke u kënaqur me bukurinë natyrore 
të zonës.

E dinim se udhëtimi ynë përgjatë 
shtegut të madhërishëm prej 24 kilo-
metrash do të përfshinte ura mbësh-
tetëse që shtriheshin mbi kanionet e 
thella dhe tunele të gjatë që depërtonin 
male të thepisura. Kështu që u përgati-
tëm me drita të lidhura te helmetat dhe 
biçikletat tona.

Ata që kishin shkuar përpara nesh, 
na paralajmëruan se tunelet ishin të 
errëta dhe se kishim nevojë për drita 
vërtet të forta. Teksa u mblodhëm për-
para hyrjes së stërmadhe shkëmbore 
të tunelit Taft, një mirëmbajtës shpje-
goi disa nga rreziqet e shtegut, duke 
përfshirë hendeqet e thella përgjatë 
skajeve, muret e ashpra dhe errësirën 
e plotë. Me padurim, ne u nisëm drejt 
tunelit. Pasi i kishim ngarë biçikle-
tat vetëm për pak minuta, na rrethoi 
errësira e paralajmërur. Dritat që solla, 
u provuan të ishin të papërshtatshme 
dhe errësira shpejt i mbyti ato. Papri-
tur, fillova të ndihesha i merakosur, i 
pështjelluar dhe i çorientuar.

Më vinte turp t’ua tregoja ankthin 
tim miqve dhe familjes sime. Edhe pse 
isha një çiklist me përvojë, tani u ndje-
va sikur nuk e kisha ngarë kurrë një 
biçikletë. E kisha të vështirë të qëndroja 

Nga Plaku Vern P. Stenfill,
i Të Shtatëdhjetëve

Jo shumë kohë më parë, gruaja 
ime dhe unë vendosëm se duhej 
ta përjetonim më tërësisht bukuri-

në e një zone pranë shtëpisë sonë në 
Montanën veriperëndimore. Vendosëm 
të shkonim me biçikleta në Shtegun 
Haiuatha, një linjë hekurudhore e 
shndërruar në një shteg, që kalon 
përmes Maleve Shkëmbore midis 
Montanës dhe Ajdahos. Ne prisnim 
një ditë të këndshme me miqtë tanë, 

Zgjidheni Dritën
Ne duhet të zgjedhim t’ia vëmë veshin këshillës profetike, t’i dallojmë e të 
veprojmë sipas nxitjeve shpirtërore, të jemi të bindur ndaj urdhërimeve të 
Perëndisë dhe të kërkojmë zbulesë shpirtërore.

Jap dëshminë time për Shpëtimta-
rin. Jezusi është Krishti, Biri i Perën-
disë së gjallë dhe Ai jeton. E di se 
Ai e mbështet, me gjithë forcën dhe 
fuqinë e Tij, planin e Atit. Unë e di 
se Presidenti Tomas S. Monson është 
një profet i gjallë. Ai i mban të gjithë 
çelësat për të kryer me sukses punën 
e Perëndisë në tokë. E di se ne mund 
ta ndihmojmë njëri- tjetrin si fëmijë të 
Atit tonë Qiellor gjatë sprovave dhe 
tundimeve tona. Në emrin e Jezu 
Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Xhon Tejlor, në Mësimet e Presidentëve të 

Kishës: Jozef Smith (2009), f. 243.
 2. Mosia 18:8.
 3. Mateu 5:41.
 4. Shih Quentin L. Cook, “Our Father’s Plan 

Is about Families” (fjalim i dhënë në 
konferencën e historisë familjare RootsTech 
2015, 14 shkurt 2015), lds. org/ topics/ 
family - history/ fdd/ plan - about - families - full; 
shih edhe lds. org/ media - library/ video/ 
2015–07–01 - find - take - teach.

 5. 3 Nefi 19:25; theksimi i shtuar.
 6. Doktrina e Besëlidhje 138:3.
 7. Doktrina e Besëlidhje 88:6.
 8. Mateu 11:28.
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drejt ndërkohë që pështjellimi im rritej. 
Më së fundi, pasi ua shpreha shqetësi-
min tim njerëzve përreth meje, isha në 
gjendje të afrohesha më pranë dritës 
më të fuqishme të një shoku. Në fakt, 
çdonjëri në grup filloi të formonte një 
rreth të ngushtë përreth tij. Duke qën-
druar pranë tij dhe duke u mbështetur 
për njëfarë kohe te drita e tij dhe drita 
e grumbulluar e grupit, ne u futëm 
edhe më thellë në errësirën e tunelit.

Pas një kohe që m’u duk si shumë 
orë, unë pashë një pikëz drite. Pothuaj-
se menjëherë, fillova të ndihem i sigurt 
sërish që gjithçka do të shkonte mirë. 
Vazhdova të shkoja përpara, duke u 
mbështetur si te drita e miqve të mi, 
ashtu edhe te pikëza në rritje e dritës. 
Vetëbesimi im dalëngadalë u kthye tek-
sa drita u rrit në përmasë dhe fuqi. Shu-
më kohë përpara se ta arrinim fundin 
e tunelit, unë nuk kisha më nevojë për 
ndihmën e miqve të mi. Gjithë ankthi u 
zhduk ndërsa pedalonim me të shpejtë 
drejt dritës. U ndjeva i qetë dhe i sigurt 
sërish, madje përpara se të hynim në 
dritën e mëngjesit plot ngrohtësi dhe 
shkëlqim.

Ne jetojmë në një botë në të cilën 
do të përjetojmë sfida të besimit tonë. 
Mund të ndihemi vetëbesues se jemi 
gati që të përballemi me këto sfida – 
vetëm që të kuptojmë se përgatitjet 
tona kanë qenë të pamjaftueshme. Dhe 
ashtu sikurse më kishte paralajmëruar 
miku im rreth errësirës, ne paralajmë-
rohemi sot. Zërat apostullorë na nxitin 

të përgatitemi me dritën e fuqishme 
të forcës shpirtërore.

Sikurse unë, ne mund të ndihemi 
të turpëruar, të parehatshëm ose të 
pështjelluar shpirtërisht kur hasim një 
sfidë të besimit tonë. Në përgjithësi, 
fuqia dhe kohëzgjatja e këtyre ndjenja-
ve do të varen nga reagimi ynë ndaj 
tyre. Nëse nuk bëjmë asgjë, dyshimi, 
krenaria dhe më së fundi braktisja 
mund të na largojnë nga drita.

Unë mësova disa mësime të rëndë-
sishme nga përvoja ime në tunel. Do 
të tregoj vetëm disa prej tyre.

Së pari, pavarësisht se sa e fuqi-
shme është errësira e dyshimit, ne 
zgjedhim për sa kohë dhe në çfarë 
shkalle e lejojmë atë të ndikojë tek 
ne. Ne duhet të mbajmë mend se sa 
shumë na duan Ati ynë Qiellor dhe 
Biri i Tij. Ata as nuk do të na braktisin, 
as nuk do të na lejojnë të mposhtemi, 
nëse e kërkojmë ndihmën e Tyre. Sille-
ni ndërmend përvojën e Pjetrit në valët 
e rrezikshme të detit të Galilesë. Teksa 
Pjetri e ndjeu errësirën e ftohtë të shpa-
losej përreth tij, ai e kuptoi mëdyshjen 
e tij menjëherë dhe zgjodhi pikërisht në 
atë çast të thërriste për ndihmë. Ai nuk 
e vuri në dyshim fuqinë e Shpëtimtarit 
për ta shpëtuar; ai thjesht thirri: “O Zot, 
shpëtomë” 1.

Në jetën tonë, dora e shtrirë e Shpë-
timtarit mund të marrë formën e ndih-
mës nga një mik dhe një udhëheqës 
i mirëbesuar, ose një prind i dashur. 
Teksa ndeshim vështirësi në errësirë, 

s’ka asgjë të gabuar në mbështetjen e 
përkohshme te drita e atyre që na duan 
dhe kanë për zemër interesat tona më 
të mira.

Nëse e marrim parasysh plot men-
dim, përse do t’i dëgjonim zërat anoni-
më, cinikë, të njerëzve në ndërtesat e 
gjera dhe të mëdha të kohës sonë dhe 
përse do t’i shpërfillnim përgjërimet 
e atyre që na duan me çiltërsi? Këta 
kundërshtues të përhershëm parapël-
qejnë të shkatërrojnë në vend që të 
lartësojnë dhe të përqeshin në vend 
që të ngrenë shpirtërisht. Fjalët e tyre 
tallëse mund të depërtojnë në jetën 
tonë, shpesh nëpërmjet shtrembëri-
meve të shkurtra dhe të përkohshme 
elektronike, të ndërtuara në mënyrë 
të kujdesshme dhe të qëllimshme për 
ta shkatërruar besimin tonë. A është e 
urtë ta vendosim mirëqenien tonë të 
përjetshme në duart e të panjohurve? 
A është e urtë të shpallim se kemi 
marrë ndriçim të mendjes nga ata që 
nuk kanë dritë për ta dhënë ose të cilët 
mund të kenë qëllime të fshehta, të 
fshehura prej nesh? Këtyre individëve 
të panjohur, nëse na paraqiteshin në 
mënyrë të ndershme, kurrë nuk do 
t’iu kushtohej ndonjë çast nga koha 
jonë, por, ngaqë shfrytëzojnë mediat 
shoqërore, të fshehur prej këqyrjes, ata 
marrin besueshmëri të pamerituar.

Zgjedhja jonë për t’ua vënë veshin 
atyre që i përqeshin gjërat e shenjta, 
do të na largojë nga drita shpëtue-
se dhe jetëdhënëse e Shpëtimtarit. 
Gjoni shënoi: “Dhe Jezusi u foli atyre 
përsëri duke thënë: ‘Unë jam drita e 
botës; kush më ndjek nuk do të ecë në 
errësirë, por do të ketë dritën e jetës’” 2. 
Mbajeni mend, ata që na duan me të 
vërtetë, mund të na ndihmojnë ta ndër-
tojmë besimin tonë.

Sikurse unë u ndjeva i turpëruar në 
tunel, ne gjithashtu mund të ndihemi të 
turpëruar që të kërkojmë ndihmë kur 
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kemi dyshim. Ndoshta ne jemi njeriu 
tek i cili të tjerët kanë kërkuar forcë, 
dhe tani ne kemi nevojë për ndihmë. 
Kur e kuptojmë se drita dhe ngushëlli-
mi që mund të na i shtrijë Shpëtimtari, 
janë tepër të çmuara për t’u humbur 
për shkak të krenarisë, atëherë udhë-
heqësit e frymëzuar të Kishës, prindërit 
dhe miqtë e mirëbesuar mund të ndih-
mojnë. Ata qëndrojnë të gatshëm për 
të na ndihmuar që t’i fitojmë siguritë 
shpirtërore, të cilat do të na forcojnë 
kundër sfidave të besimit.

Së dyti, ne duhet të mirëbesojmë 
te Zoti me qëllim që të zhvillojmë 
fuqi shpirtërore brenda vetes sonë. 
Ne nuk mund të mbështetemi te drita e 
të tjerëve përgjithmonë. E dija se errësi-
ra në tunel nuk do të zgjaste, në qoftë 
se vazhdoja të pedaloja përkrah miqve 
të mi dhe brenda sigurisë së grupit. Por 
prisja që të isha në gjendje të vazhdoja 
vetë sapo të mund ta shihja dritën. Zoti 
na mëson: “M’u afroni pranë dhe unë 
do të afrohem pranë jush; kërkoni me 
zell dhe do të më gjeni; lypni dhe do 
të merrni; trokisni dhe do t’ju çelet” 3. 
Ne duhet të veprojmë, duke pritur që 
Zoti do ta përmbushë premtimin e 
Tij për të na nxjerrë nga errësira, në 
qoftë se afrohemi pranë Tij. Megjithatë, 
kundërshtari do të përpiqet të na bindë 
që nuk e kemi ndier kurrë ndikimin 
e Shpirtit dhe që do të jetë më e lehtë 
thjesht të mos vazhdojmë të përpiqemi.

Presidenti Diter F. Uhtdorf këshi-
llon të “keni dyshim te dyshimet tuaja 
përpara se të keni dyshim te besimi 
juaj” 4. Në lagjen time [të Kishës], një i ri 
kohët e fundit tha: “Ka gjëra që i kam 
ndier, të cilat nuk mund të shpjegohen 
në ndonjë mënyrë tjetër përveç që 
janë nga Perëndia”. Ky është integriteti 
shpirtëror.

Kur përballemi me pyetje ose tundo-
hemi që të dyshojmë, ne duhet të kuj-
tojmë bekimet shpirtërore dhe ndjenjat 
që kanë depërtuar në zemrën dhe jetën 
tonë në të shkuarën, dhe ta vendosim 
besimin tonë tek Ati Qiellor dhe Biri 
i Tij, Jezu Krishti. Më vjen ndërmend 
këshilla e dhënë në një himn të njohur: 
“N’mir’sinë e Zotit s’dyshojmë [sepse] 
provuar e kemi sa her’” 5. Shpërfillja 
dhe zhvleftësimi i përvojave shpirtërore 
të së shkuarës do të na largojnë nga 
Perëndia.

Kërkimi ynë për dritë do të për-
forcohet nga gatishmëria jonë për ta 
dalluar kur ajo shkëlqen në jetën tonë. 
Shkrimi i shenjtë modern e përcakton 
dritën dhe u jep një premtim atyre 
që e pranojnë atë: “Ajo që është prej 
Perëndisë, është dritë; dhe ai që merr 
dritë e vazhdon në Perëndinë, merr 
më shumë dritë; dhe ajo dritë shkël-
qen gjithnjë e më shumë, derisa dita 
është e plotë” 6. Njësoj si rasti kur 
vazhduam të pedalonim drejt dritës, 
sa më shumë që këmbëngulim, aq më 

i ndritshëm bëhet ndikimi i Tij në jetën 
tonë. Sikurse drita në fund të tunelit, 
ndikimi i Tij do të na sjellë vetëbesim, 
vendosmëri, ngushëllim dhe – më e 
rëndësishmja – fuqinë për të ditur se 
Ai jeton.

Së treti, nuk ka errësirë kaq të 
dendur, kaq kërcënuese ose kaq të 
vështirë sa të mos mund të mposh-
tet nga drita. Plaku Nil L. Andersen 
kohët e fundit na dha mësim: “Ndër-
kohë që ligësia shtohet në botë, ka 
një fuqi shpirtërore, shpërblyese për 
të drejtët. Ndërkohë që bota rrëshqet 
prej pallamarëve të saj shpirtërorë, Zoti 
përgatit udhën për ata që e kërkojnë 
Atë, duke iu ofruar atyre siguri më 
të madhe, miratim më të madh dhe 
vetëbesim më të madh në drejtimin 
shpirtëror ku po udhëtojnë. Dhurata e 
Frymës së Shenjtë bëhet më e shkëlqy-
er në muzgun që po shfaqet.” 7

Vëllezër e motra, ne nuk jemi lënë 
të vetëm që të ndikohemi nga çdo tekë 
dhe ndryshim në sjelljen e botës, por ne 
kemi fuqinë të zgjedhim besimin kund-
rejt dyshimit. Me qëllim që ta përdorim 
fuqinë shpirtërore, shpërblyese, të prem-
tuar, ne duhet të zgjedhim t’ia vëmë 
veshin këshillës profetike, t’i dallojmë e 
të veprojmë sipas nxitjeve shpirtërore, të 
jemi të bindur ndaj urdhërimeve të Pe-
rëndisë dhe të kërkojmë zbulesë shpirtë-
rore. Ne duhet të zgjedhim. Zgjedhshim 
dritën e Shpëtimtarit. Në emrin e Jezu 
Krishtit, amen. ◼
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marrim, për shembull, Lamanin dhe 
Lemuelin. Ashtu si Nefi, ata u “lind[ën] 
nga prindër të mirë” dhe u mësuan 
“në të gjithë diturinë e atit [të tyre]” 2. 
Gjithsesi ata mërmëritën sepse ati i tyre 
ishte një njeri vegimtar. Nga pikëpamja 
e tyre, vendimet e tij binin ndesh me 
logjikën, sepse ata nuk i dinin gjërat e 
Perëndisë dhe, si rrjedhim, ata nuk do 
të besonin.3

Është interesante të vëmë re se 
zgjedhjet e tyre u lejuan atyre qasje 
ndaj përvojave që kishin mundësi t’ua 
ndërtonin besimin. Ata i lanë shtëpitë 
e tyre dhe pasuritë e tyre. Vuajtën gjatë 
endjeve në shkretëtirë. Ata përfundi-
misht ndihmuan për ta ndërtuar barkën 
dhe ranë dakord që të udhëtonin drejt 
një toke të panjohur.

Nefi kaloi përmes të njëjtave përvo-
ja. Por a e ndërtuan besimin e tyre këto 
veprime? Besimi i Nefit u forcua, por 
Lamani dhe Lemueli u bënë më cinikë 
dhe të inatosur. Këta vëllezër madje 
panë dhe dëgjuan edhe një engjëll, por, 
mjerisht, ata vazhduan të dyshonin.4

ndihmojnë të merrni përgjigjet ose 
ndihmën që po kërkoni. Ky proces 
fillon me të qenit i kthyer në besim 
në ungjillin e Jezu Krishtit.

Marrja e Zbulesës Varet nga Gjendja  
dhe Qëllimi i Zemrave Tona

Kam menduar për rrëfimet e disa 
individëve në shkrimet e shenjta. Të 

Nga Plaku Xhejms B. Martino,
i Të Shtatëdhjetëve

Kur isha i ri, prindërit e mi u bash-
kuan me Kishën e Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvon-

shme. Ne e dinim se misionarët i kishin 
dhënë mësim atyre, por prindërit e mi i 
kishin marrë mësimet misionare vetëm.

Pas këtij njoftimi befasues, vëllezërit e 
mi dhe unë filluam t’i dëgjojmë misiona-
rët gjithashtu, dhe secili prej tyre e mori 
mesazhin e Rivendosjes me gëzim. Edhe 
pse isha kureshtar, unë nuk kisha dëshi-
rë të madhe që ta ndryshoja jetën time. 
Unë, gjithsesi, e pranova sfidën që të 
lutesha nëse Libri i Mormonit ishte fjala 
e Perëndisë, por nuk mora një përgjigje.

Ju mund të pyetni përse Ati Qiellor 
nuk iu përgjigj asaj lutjeje; unë sigurisht 
që e pyesja veten. Kam mësuar që nga 
ajo kohë se premtimi i bërë nga Moroni 
është i saktë. Perëndia u përgjigjet 
lutjeve tona rreth vërtetësisë së ungjillit, 
por Ai iu përgjigjet atyre [lutjeve] kur ne 
kemi “një zemër të sinqertë” dhe “që-
llim të vërtetë” 1. Ai nuk përgjigjet 
thjesht për të shuar kureshtjen tonë.

Mbase ka diçka në jetën tuaj për 
të cilën ju keni një pyetje. Mbase ka 
një problem që nuk dini plotësisht se 
si t’i përgjigjeni. Sot, unë do të doja të 
shprehja disa mendime që mund t’ju 

Kthehuni tek Ai dhe 
Përgjigjet Do Të Vijnë
Jini të bindur, mbajini mend kohët kur ju e keni ndier Shpirtin në të 
kaluarën, dhe kërkoni me besim. Përgjigjet tuaja do të vijnë.
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Jeta në vdekshmëri nuk është e 
lehtë për asnjërin prej nesh. Ne jemi 
vendosur në tokë për t’u provuar dhe 
t’u vënë në provë. Reagimi ynë ndaj 
përvojave të jetës do të ndikojë shpesh 
herë së tepërmi në dëshminë tonë. 
Merrni parasysh disa nga reagimet e 
Lamanit dhe Lemuelit: Ata mërmëritën 
kur ati i tyre i kërkoi të bënin gjëra të 
vështira.5 Ata u orvatën t’i merrnin fletët 
prej tunxhi, por kur suksesi nuk erdhi, 
ata u dorëzuan. Qëndrimi i tyre ishte: 
“Ne u përpoqëm, çfarë mund të bëjmë 
më tepër?” 6

Pati madje edhe një kohë kur ata u 
ndien të trishtuar për shkak se kishin 
bërë gabim dhe kërkuan falje.7 Ata 
u lutën dhe u falën. Por shkrimet e 
shenjta shënojnë se më vonë ata iu 
kthyen ankesave dhe nuk pranuan 
që të luteshin. Ata erdhën te Nefi dhe 
i thanë se “nuk mund t[’i] kupto[nin] 
fjalët që ati [i tyre] [kishte] folur” 8. Nefi i 
pyeti ata nëse i “k[ishin] kërkuar Zotit” 9. 
Vini re përgjigjen e tyre: “Ne nuk i kemi 
kërkuar; pasi Zoti nuk na e bën të ditur 
asgjë të tillë neve” 10.

Bindja e Vazhdueshme na Lejon  
të Marrim Përgjigje

Përgjigjja e Nefit ndaj vëllezërve të tij 
është çelësi që ne të marrim përgjigje të 
vazhdueshme ndaj lutjes:

“Si është e mundur që ju nuk i 
mbani urdhërimet e Zotit? Si është e 
mundur që ju do të mbaroni për shkak 
të ngurtësisë së zemrave tuaja?

A nuk i mbani mend ju gjërat që 
Zoti ka thënë? – Në qoftë se ju nuk 
do të ngurtësoni zemrat tuaja dhe më 
kërkoni mua në besim, duke besuar 
se ju do të merrni, me zell në mbajtjen 
e urdhërimeve të mia, me siguri këto 
gjëra do t’ju bëhen të ditura” 11.

Njoh disa misionarë të kthyer të 
cilët kanë pasur përvoja shpirtërore të 
pamohueshme, por mungesa e disa 

zakoneve shpirtërore duket se i ka bërë 
që t’i harrojnë kohët kur Perëndia u ka 
folur atyre. Misionarëve të kthyer dhe 
ne të gjithëve, në qoftë se ju e “keni 
ndier të këndoni këngën e dashurisë 
shëlbuese, unë do t’ju pyesja, a ndiheni 
kështu tani?” 12 Nëse nuk e ndieni tani, 
ju mund ta ndieni sërish, por merre-
ni parasysh këshillën e Nefit. Jini të 
bindur, mbajini mend kohët kur ju e 
keni ndier Shpirtin në të kaluarën, dhe 
kërkoni me besim. Përgjigjja juaj do të 
vijë dhe ju do ta ndieni dashurinë dhe 
paqen e Shpëtimtarit. Mund të mos 
vijë aq shpejt ose në formën që ju e 
dëshironi, por përgjigjja do të vijë. Mos 
u dorëzoni! Kurrë mos u dorëzoni!

Le t’i krahasojmë Lamanin dhe Le-
muelin me bijtë e Mosias. Të dy grupet 
e burrave u rritën në familje të drejta, 
sidoqoftë, si njeri dhe tjetri shkuan në 
udhë të gabuar. Të dy grupet u thirrën 
që të pendoheshin nga një engjëll, por 
çfarë qe ndryshe rreth përvojës së bijve 
të Mosias?

Sprovat Do Ta Ndërtojnë Besimin Tonë
Suksesi i tyre misionar është i pa-

harrueshëm. Mijëra njerëz u kthyen në 
besim në rrugët e Zotit. Sidoqoftë, ne 
shpesh harrojmë që kur filluan misionet 

e tyre, “zemrat [e tyre] ishin të dëshpë-
ruara dhe [ata] ishi[n] gati të ktheheshi[n] 
prapa, [por] Zoti [i] ngushëlloi [ata]”. Ata 
u këshilluan nga Zoti t’i “mbani[n] me 
durim vuajtjet [e tyre]” 13.

Studimi i Shkrimeve të Shenjta  
Na Tregon Vullnetin e Perëndisë

Përse sprovat e këtyre bijve të 
Mosias e forcuan besimin dhe zotimin 
e tyre në vend që t’i bënin të mërmë-
ritnin apo të dyshonin? Çelësi është 
që “ata ishin përforcuar në njohurinë 
e së vërtetës; pasi ata ishin njerëz me 
kuptim të saktë dhe kishin kërkuar me 
zell shkrimet e shenjta, që ata të mund 
të dinin fjalën e Perëndisë” 14. Ne të gji-
thë do të hasim sprova dhe do të kemi 
pyetje, por mbani mend që ne duhet të 
“mba[hemi] vazhdimisht me vendosmë-
ri te shufra e hekurit” 15. “Fjalët e Krishtit 
do t[ë na] tregojnë të gjitha gjërat që 
[ne] duhet të bë[jmë].” 16 Ne duhet ta 
bëjmë studimin e shkrimeve të shenjta 
një pjesë të përditshme të jetës sonë 
meqë kjo do të hapë dyert e zbulesës.

Lutja, e Bashkuar me Agjërimim, 
Fton Zbulesën

Për bijtë e Mosias, “kjo nuk është 
e gjitha; ata ishin dhënë pas lutjeve 
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të shumta dhe agjërimit; prandaj ata 
kishin shpirtin e profecisë dhe shpirtin 
e zbulesës” 17. Lutja dhe agjërimi do 
të na lejojnë të jemi të ndjeshëm ndaj 
nxitjeve shpirtërore. Komunikimi me 
Atin Qiellor, duke u përmbajtur qëlli-
misht nga ushqimi dhe pija, na lejon 
që “të thye[jmë] zinxhirët e ligësisë 
[dhe] të zgjidh[im] verigat e zgjedhës” 18. 
Lutja, e bashkuar me agjërimin, do të 
sigurojnë që kur ne të “thërras[im], . . . 
Zoti do të [na] përgjigjet; . . . [dhe kur 
ne të] bërtas[im], . . . ai do të thotë, ‘Ja 
ku jam’” 19.

Kthehuni tek Ai
Këto zakone fetare vetjake – bindja, 

studimi i shkrimeve të shenjta, lutja 
dhe agjërimi – i forcuan bijtë e Mosias. 
Mungesa e po të njëjtave zakone fetare 
vetjake ishte një nga arsyet kryesore që 
Lamani dhe Lemueli mbetën të cenue-
shëm ndaj tundimit për të mërmëritur 
dhe për të dyshuar.

Nëse keni qenë të tunduar për të 
mërmëritur, nëse keni pasur dyshime 
që ju kanë çuar në mosbesim, nëse 
sprovat duken më shumë nga ç’mund 
të mbani, kthehuni tek Ai. Nëse ju 
jeni një nga ata që janë larguar apo 
që e kanë arsyetuar sjelljen vetjake, 
kthehuni tek Ai. A e mbani mend kur 
Ai i “fol[i] paqe mendjes [suaj] . . . ? 
Ç’dëshmi më të madhe mund të kesh 
sesa nga Perëndia?” 20 Pyeteni veten: 
“A jam aq pranë të jetuarit si Krishti siç 
kam qenë më parë?” Ju lutem, kthehu-
ni tek Ai.

Më lejoni t’i kthehem historisë sime 
vetjake. Përfundimisht fillova të isha i 
sinqertë. Më kujtohet kur misionari i cili 
po më mësonte më pyeti nëse isha gati 
të pagëzohesha. U përgjigja se kisha 
ende disa dyshime. Ky misionar i urtë 
më tha se ai mund t’u përgjigjej pyetje-
ve të mia, por unë duhej t’i përgjigjesha 
pyetjes së tij më parë. Ai më pyeti nëse 

Libri i Mormonit ishte i vërtetë dhe 
nëse Jozef Smithi ishte një profet. Unë 
i thashë se nuk e dija, por që dëshiroja 
ta dija.

Pyetjet e mia çuan në një rritje të 
besimit. Për mua, përgjigjja erdhi jo si 
një ngjarje, por si një proces. Vura re që 
kur bëra një “provë mbi fjalët” dhe fillo-
va të “ushtro[ja] një pjesëz të besimit”, 
Libri i Mormonit u bë i “këndsh[ëm] për 
mua” dhe e “ndriço[i] kuptimin tim” dhe 
me të vërtetë e “zmadho[i] shpirtin tim”. 
Përfundimisht unë pata atë përvojë që 
shkrimet e shenjta e përshkruajnë si 
fryrje në kraharorin tuaj 21. Ishte në këtë 
pikë që dëshirova të pagëzohesha dhe 
t’ia kushtoja jetën time Jezu Krishtit.

Unë me të vërtetë e di se Libri i Mor-
monit është fjala e Perëndisë. E di se 
Jozef Smithi ishte një profet. O, ka ende 
gjëra që nuk i kuptoj, por dëshmia ime 
e së vërtetës më sjell më afër me Shpë-
timtarin dhe e ndërton besimin tim.

Vëllezër e motra, kujtojeni Nefin dhe 
bijtë e Mosias, të cilët patën përvoja 
shpirtërore dhe më pas vepruan me 
besim, kështu që përgjigjet erdhën dhe 
besnikëria e tyre u rrit. Krahasojeni 
këtë me Lamanin dhe Lemuelin, të 
cilët dyshuan dhe mërmëritën. Edhe 
pse disa herë ata vepruan në mënyra 

të dobishme, punët pa besimin janë të 
vdekura. Ne duhet të kemi besim me 
vepra që të marrim përgjigje.

Shpresoj që ju të keni mbajtur vesh 
këtë mëngjes, në mënyrë që Shpirti të 
ketë lënë mbresa në mendjet dhe zem-
rat tuaja për diçka që ju mund të bëni 
për të marrë përgjigje për pyetjet tuaja 
ose të gjeni një zgjidhje të frymëzuar 
për problemin me të cilin përballeni. 
Unë jap dëshmi solemne se Jezusi ësh-
të Krishti. Kthehuni tek Ai dhe pyetjet 
tuaja do të marrin përgjigje. Në emrin 
e Jezu Krishtit, amen. ◼
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emocionale dhe fizike që njeh njeriu – 
Ai i përjetoi ato të gjitha.” 1

Përse i vuajti Ai këto sfida të vdek-
shme “të çdo lloji”? Alma shpjegoi: 
“Dhe ai do të marrë përsipër dobësitë e 
tyre, që zemra e tij të mund të mbushet 
me mëshirë, sipas mishit, që ai të mund 
të dijë, sipas mishit, sesi të ndihmojë 
popullin e tij sipas dobësive të tyre” 
(Alma 7:12).

Për shembull, Apostulli Pal shpalli 
se, për shkak se Shpëtimtari “vetë hoqi 
kur u tundua, mund t’u vijë në ndihmë 
atyre që tundohen” (Hebrenjve 2:18). 
Në mënyrë të ngjashme, Presidenti 
Xhejms E. Faust dha mësim: “Duke 
qenë se Shpëtimtari vuajti gjithçka 
dhe çdo gjë që ne mund të ndiejmë 
ose përjetojmë ndonjëherë, Ai mund 
ta ndihmojë të dobëtin të bëhet më i 
fortë” 2.

Shpëtimtari ynë përjetoi dhe vuajti 
plotësinë e të gjitha sfidave të vdek-
shme “sipas mishit”, kështu që Ai të 
mund të dinte “sipas mishit” se si “të 
ndihmojë [që do të thotë të ofrosh leh-
tësim] popullin e tij sipas dobësive të 
tyre”. Prandaj Ai i njeh mundimet tona, 
pikëllimet tona, tundimet tona dhe 
vuajtjen tonë, sepse Ai me gatishmëri i 
përjetoi ato të gjitha si një pjesë thelbë-
sore e Shlyerjes së Vet. Dhe për shkak 
të kësaj, Shlyerja e Tij i jep Atij fuqinë 
për të na ndihmuar – për të na dhënë 
forcën për t’i duruar të gjitha.

II.
Ndërkohë që mësimi i Almës te ka-

pitulli shtatë është mësimi i vetëm më 
i qartë nga të gjitha shkrimet e shenjta 
mbi këtë fuqi thelbësore të Shlyerjes, 
për të është dhënë gjithashtu mësim 
në të gjithë shkrimin e shenjtë.

Në fillim të shërbesës së Tij, Jezusi 
shpjegoi se Ai u dërgua “për të shë-
ruar ata që e kanë zemrën të thyer” 
(Lluka 4:18). Bibla shpesh na tregon 

sëmundjet e popullit të tij” (Alma 7:11; 
shih edhe 2 Nefi 9:21).

Mendoni për këtë! Gjatë Shlyerjes 
së Shpëtimtarit, Ai vuajti “dhimbje dhe 
hidhërime dhe tundime të çdo lloji”. Siç 
e shpjegoi Presidenti Bojd K. Paker: “Ai 
nuk kishte asnjë borxh për të shlyer. Ai 
nuk kishte bërë asnjë gabim. Megjith-
atë, një grumbullim i të gjithë fajit, 
brengës e hidhërimit, dhimbjes e posh-
tërimit, të të gjithë torturave mendore, 

Nga Plaku Dallin H. Ouks,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Në vdekshmëri ne kemi sigurinë 
e vdekjes dhe barrën e mëkatit. 
Shlyerja e Jezu Krishtit i shfuqi-

zon këto dy siguri të jetës së vdekshme. 
Por, përveç vdekjes dhe mëkatit, ne 
kemi shumë sfida të tjera ndërsa mun-
dohemi gjatë vdekshmërisë. Për shkak 
të po asaj Shlyerjeje, Shpëtimtari ynë 
mund të na japë forcën që na nevojitet 
për t’i mposhtur këto sfida të vdek-
shme. Kjo është tema ime sot.

I.
Pjesa më e madhe e tregimeve nga 

shkrimet e shenjta për Shlyerjen disku-
tojnë për këputjen e lidhjeve të vdekjes 
nga Shpëtimtari dhe vuajtjen e Tij për 
mëkatet tona. Në predikimin e tij të 
shënuar në Librin e Mormonit, Alma 
dha këto mësime themelore. Por ai 
dha gjithashtu siguritë më të qarta nga 
shkrimet tona të shenjta, se edhe Shpë-
timtari përjetoi dhembjet e sëmundjet 
dhe lëngatat e popullit të Tij.

Alma përshkroi këtë pjesë të Shlyer-
jes së Shpëtimtarit: “Dhe ai do të shkojë 
përpara, duke vuajtur dhimbje dhe 
hidhërime dhe tundime të çdo lloji; dhe 
kjo, që të plotësohet fjala që thotë se 
ai do të marrë përsipër dhembjet dhe 

Të Forcuar nga Shlyerja 
e Jezu Krishtit
Për shkak të Shlyerjes së Tij, Shpëtimtari ka fuqinë për të ndihmuar  
– për të dhënë ndihmesë – për çdo dhembje dhe hidhërim të vdekshëm.
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për shërimin prej Tij të njerëzve “nga 
sëmundjet e [tyre]” (Lluka 5:15; 7:21). 
Libri i Mormonit shënon shërimin 
prej Tij të atyre “që ishin të prekur në 
ndonjë mënyrë” (3 Nefi 17:9). Ungjilli 
i Mateut shpjegon se Jezusi i shëroi 
njerëzit “që kështu të përmbushej fjala 
e profetit Isaia kur tha: ‘Ai i mori lënga-
tat tona dhe i mbarti sëmundjet tona’” 
(Mateu 8:17).

Isaia dha mësim se Mesia do t’i 
mbante “sëmundjet” tona dhe “dhemb-
jet” tona (Isaia 53:4). Isaia dha mësim 
edhe për forcimin tonë prej Tij: “Mos 
ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e 
humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë 
të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj” 
(Isaia 41:10).

Si rrjedhim, ne këndojmë:

Ti mos u frik’so, mos bjer në 
dëshpërim,

Se jam Zoti yt dhe të vij un’ në  
ndihm’.

T’forcoj, të ndihmoj që në këmb’ të 
qëndrosh, . . .

Mbështetur në krahun tim që të 
shpëtosh.3

Duke folur për disa nga vetë sfidat e 
tij në vdekshmëri, Apostulli Pal shkroi: 
“Unë mund të bëj gjithçka me anë të 
Krishtit që më forcon” (Filipianëve 4:13).

Dhe kështu ne shohim se, për 
shkak të Shlyerjes së Tij, Shpëtimtari 
ka fuqinë për të ndihmuar – për të 
dhënë ndihmesë – për çdo dhembje 
dhe hidhërim të vdekshëm. Nganjëhe-
rë fuqia e Tij shëron një lëngatë, por 
shkrimet e shenjta dhe përvojat tona 
na mësojnë se ndonjëherë Ai ndihmon 
ose na jep ndihmesë duke na dhënë 
forcën ose këmbënguljen për t’i duru-
ar lëngatat tona.4

III.
Cilat janë këto dhembje dhe hi-

dhërime dhe lëngata të vdekshme që 
përjetoi dhe vuajti Shpëtimtari ynë?

Ne të gjithë kemi dhembje dhe 
hidhërime dhe lëngata në një kohë 
apo një tjetër. Pavarësisht nga ajo që 
ne përjetojmë për shkak të mëkateve 
tona, vdekshmëria është e mbushur 
me mundime, pikëllime dhe vuajtje të 
vazhdueshme.

Ne dhe ata që duam, vuajnë 
nga sëmundjet. Në një kohë secili 
prej nesh gjithashtu përjeton dhemb-
je nga dëmtime tronditëse ose nga 
vështirësi të tjera fizike apo mendore. 
Të gjithë ne vuajmë dhe hidhërohemi 
në lidhje me vdekjen e një të dashuri. 
Ne të gjithë përjetojmë dështime në 
përgjegjësitë tona vetjake, marrëdhë-
niet tona familjare ose profesionet 
tona.

Të gjithë ne vuajmë dhe hidhërohemi në lidhje 
me vdekjen e një të dashuri.

Paragjykimet racore dhe etnike prodhojnë 
refuzime të tjera të dhembshme, për rininë dhe 
të rriturit.

Shpëtimtari ka fuqinë për të ndihmuar – për të dhënë ndihmesë – për çdo dhembje dhe hidhërim në vdekshmëri.  
Ai ndihmon ose na jep ndihmesë duke na dhënë forcën ose këmbënguljen për t’i duruar lëngatat tona.

Për shumë njerëz, lëngata e depresionit  
është e dhembshme ose kufizuese 
përgjithmonë.
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Kur një bashkëshort/e ose një fëmijë 
e hedh poshtë atë që ne e dimë se 
është e vërtetë dhe largohet nga shtegu 
i drejtësisë, ne përjetojmë dhembje stre-
suese në mënyrë të veçantë, ashtu si 
babai i djalit plangprishës në shëmbëll-
tyrën e paharruar të Jezusit (shih Lluka 
15:11–32).

Sikurse shpalli psalmisti: “Të shumta 
janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti 
e çliron nga të gjitha” (Psalmeve 34:19).

Si rrjedhojë, himnet tona e përmbaj-
në këtë siguri të vërtetë: “Toka nuk ka 
dhembje që qielli s’mund ta shërojë” 5. 
Ajo që na shëron ne, është Shpëtimtari 
ynë dhe Shlyerja e Tij.

Veçanërisht therëse për adoleshentët 
është ndjenja e refuzimit, kur bash-
këmoshatarët duket se bashkohen në 
marrëdhënie dhe veprimtari të gëzu-
ara dhe me paramendim i lënë ata 
jashtë. Paragjykimet racore dhe etnike 
prodhojnë refuzime të tjera të dhemb-
shme, për rininë dhe të rriturit. Jeta ka 
shumë sfida të tjera, të tilla si papunësi 
ose kthesa të tjera në planet tona.

Po flas ende për lëngatat e vdek-
shme që nuk shkaktohen nga mëkatet 
tona. Disa njerëz lindin me paaftësi 

fizike ose mendore që shkaktojnë 
vuajtje vetjake tek ta dhe vështirësi 
tek ata që i duan dhe kujdesen për ta. 
Për shumë njerëz, lëngata e depresi-
onit është e dhembshme ose që të lë 
përherë me paaftësi. Një tjetër hidhërim 
i dhembshëm është rrethana e beqari-
së. Ata të cilët e vuajnë këtë rrethanë, 
duhet të kujtojnë se edhe Shpëtimtari 
ynë e përjetoi këtë lloj dhembje dhe se, 
nëpërmjet Shlyerjes së Tij, Ai na ofron 
forcën për ta duruar atë.

Pak paaftësi janë më gjymtuese 
për jetën tonë tokësore ose shpirtë-
rore sesa varësitë. Disa prej këtyre, si 
varësitë ndaj pornografisë apo drogave, 
ka gjasa të jenë shkaktuar nga sjellje 
mëkatare. Madje edhe kur ka pasur 
pendim për atë sjellje, varësia mund 
të qëndrojë. Edhe ky mbërthim që 
shkakton paaftësi mund të lehtësohet 
nga forca vendimtare e mundësuar nga 
Shpëtimtari. Po ashtu mund të lehtë-
sohet edhe sfida e ashpër e përjetuar 
nga ata që futen në burg për krime. Një 
letër e kohëve të fundit dëshmon për 
forcën që mund t’i vijë edhe dikujt në 
atë rrethanë: “Unë e di se Shpëtimtari 
ynë po ecën në këto korridore, dhe e 

kam ndier shpesh dashurinë e Krishtit 
brenda këtyre mureve të burgut” 6.

E pëlqej shumë dëshminë e poetes 
dhe mikes sonë Ema Lu Thejnit. Në 
fjalët që tani i këndojmë si himn, ajo 
shkroi:

Ku mund të gjej paqe?
Ku kam ngushëllim,
Kur t’tjera burime nuk më shërojn’?
Kur me zemrën plot plag’, lig’si o 

zem’rim,
Un’ tërhiqem mënjan’,
Shpirtin shqyrtoj?

Ku, kur dhembja m’shtohet,
Ku, kur brengosem,
Ku në nevoj’ mund t’rend, që un’ ta di?
Ku ësht’ dora e qet’ dhembjen të 

m’leht’soj’?
Kush mundet t’më kuptoj?
Ai, vetëm Ai. 7

IV.
Kush mund të ndihmohet dhe 

forcohet nëpërmjet Shlyerjes së Jezu 
Krishtit? Alma dha mësim se Shpëtim-
tari do të “[merrte] përsipër dhembjet 
dhe sëmundjet e popullit të tij ” dhe 
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do ta “ndihmojë popullin e tij” (Alma 
7:11, 12; theksimi i shtuar). Cili është 
“populli [i] tij” në këtë premtim? A 
janë të gjithë të vdekshmit – të gjithë 
ata që gëzojnë realitetin e ringjalljes 
nëpërmjet Shlyerjes? Apo janë vetëm 
ata shërbëtorë të zgjedhur, të kua-
lifikuar nëpërmjet ordinancave dhe 
besëlidhjeve?

Fjala popull ka shumë kuptime 
në shkrimet e shenjta. Kuptimi më i 
përshtatshëm për mësimin që Shpë-
timtari do të ndihmojë “popullin e tij”, 
është kuptimi që përdori Amoni kur 
na mësoi se “Perëndia kujdeset për të 
gjithë njerëzit, në çdo vend që të ndo-
dhen” (Alma 26:37). Kjo është gjith-
ashtu ajo që donin të thonin engjëjt 
kur shpallën lindjen e foshnjës Krisht: 
“Gëzim të madh për të gjithë popullin” 
(Lluka 2:10).

Për shkak të sakrificës së Tij shlyese 
në vdekshmëri, Shpëtimtari ynë është 
në gjendje t’i ngushëllojë, shërojë dhe 
forcojë të gjithë burrat dhe gratë kudo, 
por unë besoj se Ai e bën këtë vetëm 
për ata që e kërkojnë Atë dhe që e 
kërkojnë ndihmën e Tij. Apostulli Jakob 
na mësoi: “Përuluni përpara Zotit, dhe 
ai do t’ju lartësojë” ( Jakob [Bibël] 4:10). 
Ne kualifikohemi për atë bekim kur 
besojmë tek Ai dhe lutemi për ndih-
mën e Tij.

Ka miliona njerëz që i druhen Pe-
rëndisë, që i luten Atij për t’ia larguar 

hidhërimet. Shpëtimtari ynë ka shpallur 
se Ai “zbriti nën gjithçka” (DeB 88:6). 
Siç dha mësim Plaku Nil A. Maksuell: 
“Duke ‘zbrit[ur] nën gjithçka’, Ai për-
fshiu, përsosurisht dhe personalisht, 
tërësinë e plotë të vuajtjes njerëzore” 8. 
Ne madje mund të themi se duke 
zbritur nën gjithçka, Ai është përsosu-
risht në gjendje të na ngrejë dhe të na 
japë forcën që na duhet për t’i duruar 
hidhërimet tona. Neve thjesht na duhet 
të kërkojmë.

Shumë herë në zbulesën bashkëko-
hore, Zoti shpall: “Prandaj, në se do të 
kërkoni nga unë, do të merrni; në se do 
të trokisni, do t’ju hapet” (për shembull, 
DeB 6:5; 11:5; shih edhe Mateu 7:7). 
Me të vërtetë, për shkak të dashurisë së 
Tyre të plotë, Ati ynë Qiellor dhe Biri i 
Tij i Dashur, Jezu Krishti, i dëgjojnë dhe 
në mënyrë të përshtatshme u përgjigjen 
lutjeve të të gjithë atyre që i kërkojnë 
Ata me besim. Ashtu si Apostull Pal 
shkroi: “Kemi shpresuar në Perëndinë 
e gjallë, që është Shpëtimtari i gjithë 
njerëzve dhe sidomos i besimtarëve” 
(1 Timoteut 4:10).

E di se këto gjëra janë të vërteta. 
Shlyerja e Shpëtimtarit tonë bën më 
shumë sesa na siguron për pavdekësi-
në nëpërmjet ringjalljes së të gjithëve 
dhe na jep mundësinë që të pastro-
hemi nga mëkati nëpërmjet pendimit 
dhe pagëzimit. Shlyerja e Tij gjithashtu 
ofron mundësinë ta thërrasim Atë i cili 

i ka përjetuar të gjitha lëngatat tona 
të vdekshme, për të na dhënë forcën 
që t’i durojmë barrët e vdekshmërisë. 
Ai i njeh dhembjet tona dhe Ai është 
i gjindshëm për ne. Ashtu si Samari-
tani i mirë, kur Ai na gjen të plagosur 
buzë rruge, Ai do të na i lidhë plagët 
dhe do të kujdeset për ne (shih Lluka 
10:34). Fuqia shëruese dhe forcuese 
e Jezu Krishtit dhe Shlyerja e Tij është 
për të gjithë ne që do t’i kërkojmë. 
Unë dëshmoj për këtë sikurse dësh-
moj për Shpëtimtarin tonë, i cili e bën 
gjithçka të mundur.

Një ditë të gjitha këto barrë të vdek-
shme do të zhduken dhe nuk do të 
ketë më dhembje (shih Zbulesa 21:4). 
Unë lutem që ne të gjithë do ta kuptoj-
më shpresën dhe forcën e Shlyerjes së 
Shpëtimtarit tonë: sigurinë e pavdekë-
sisë, mundësinë për jetën e përjetshme 
dhe forcën mbështetëse që mund t’i 
marrim vetëm nëse do t’i kërkojmë, në 
emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
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Besimi është një parim fuqie, i rëndësi-
shëm jo vetëm në këtë jetë, por edhe në 
përparimin tonë përtej velit.8 Me anë të 
hirit të Krishtit, një ditë ne do të shpëto-
hemi nëpërmjet besimit në emrin e Tij.9 
E ardhmja e besimit tuaj nuk vjen nga 
rastësia, por nga zgjedhja.

Besimi i një Braziliani të Ri
Një muaj më parë në Brazil, unë ta-

kova Aroldo Kavalkanten. Ai u pagëzua 

Nga Plaku Nil L. Andersen,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Shpëtimtari e kuptonte forcën ose 
dobësinë e besimit të atyre që 
ishin përreth Tij. Njërës, Ai i tha 

me miratim: “I madh është besimi yt” 1. 
Një tjetri i tha me keqardhje: “Njer[i] 
besimpak” 2. Të tjerët i pyeti: “Ku është 
besimi juaj?” 3 Dhe prapëseprapë Jezusi 
e veçoi një tjetër duke i thënë: “Në 
[gjithë] Izrael[in] nuk e gjeta një besim 
aq të madh” 4.

E pyes veten: “Si e shikon Shpë-
timtari besimin tim?” Dhe sonte unë 
ju pyes juve: “Si e shikon Shpëtimtari 
besimin tuaj?”

Besimi në Zotin Jezu Krisht nuk 
është diçka e lehtë, që pluskon lirshëm 
në ajër. Besimi nuk bie mbi ne nga 
rastësia, as nuk qëndron me ne nga e 
drejta e parabirnisë. Ai është, siç thonë 
shkrimet e shenjta, “siguria . . . , tregim i 
gjërave që nuk shihen” 5. Besimi rrezaton 
një dritë shpirtërore dhe ajo dritë është e 
dallueshme.6 Besimi te Jezu Krishti është 
një dhuratë nga qielli që vjen kur ne 
zgjedhim të besojmë 7 dhe kur e kërkoj-
më e mbahemi tek ai. Besimi juaj ose po 
rritet më i fortë ose po bëhet më i dobët. 
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Besimi Nuk Vjen  
nga Rastësia, por  
nga Zgjedhja
Besimi te Jezu Krishti është një dhuratë nga qielli që vjen kur  
ne zgjedhim të besojmë dhe kur e kërkojmë e mbahemi tek ai.

në moshën 21- vjeçare, anëtari i parë i 
Kishës në familjen e tij. Besimi i tij ndri-
çonte fort dhe ai filloi menjëherë që të 
përgatitej për të shërbyer në një mision. 
Mjerisht, nëna e Aroldos u diagnos-
tikua me kancer. Tri muaj më vonë, 
vetëm disa ditë përpara se të vdiste, 
ajo i foli Aroldos për shqetësimin e saj 
më të madh: Nuk kishte asnjë të afërm 
që ta ndihmonte. Aroldos do t’i duhej 
të merrte përgjegjësi të plotë për dy 
motrat e tij më të vogla dhe vëllanë e 
tij më të vogël. Ai solemnisht i bëri këtë 
premtim nënës së tij që po vdiste.

Ditën ai punonte në një bankë dhe 
natën shkonte në universitet. Ai vazhdoi 
që t’i mbante besëlidhjet e tij të pagë-
zimit, por shpresat e tij për një mision 
kohëplotë ishin shuar. Misioni i tij do të 
ishte që të kujdesej për familjen e tij.

Muaj më vonë ndërsa përgatitej për 
një bisedë në mbledhjen e sakramen-
tit, Aroldo studioi fjalët që Samueli me 
ton qortues i tha mbretit Saul: “[Të] 
bind[esh]”, lexoi ai, “është më . . . mirë 
se [të] flij[osh]” 10. Aroldo mori përshtyp-
jen në dukje të pamundur se ai kishte 
nevojë që t’i bindej thirrjes së profetit 
për të shërbyer në një mision. I patrem-
bur nga pengesat përballë tij, ai shkoi 
përpara me besim të pamasë.
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Aroldo kurseu çdo kruzeiro brazili-
ane që mundej. Në moshën 23- vjeçare, 
ai mori thirrjen e misionit. Ai i tha të 
vëllait se sa para të tërhiqte çdo muaj 
nga llogaria e tij për familjen. Aroldo 
ende nuk kishte mjaft para që të pagu-
ante koston e plotë të misionit të tij dhe 
shpenzimet e jetesës së vëllait dhe të 
motrave të tij, por ai hyri në QTM me 
besim. Një javë më vonë ai mori beki-
min e parë të shumë bekimeve të tjera. 
Banka që e kishte punësuar Plakun 
Kavalkante, papritur i dyfishoi paratë 
që ai duhej të merrte kur përfundoi 
punën e tij. Kjo mrekulli, së bashku me 
të tjera, siguroi të ardhurat e nevojshme 
për misionin dhe familjen e tij gjatë 
mungesës së tij.

Njëzet vjet më vonë, Vëllai Kavalkante 
po shërben tani si presidenti i Kunjit të 
Boa Viazhem në Resifi të Brazilit. Duke 
kthyer kokën pas, ai tha për ato ditë: 
“Ndërsa përpiqesha të jetoja drejtësisht, 
unë e ndieja dashurinë dhe udhëheqjen 

e Shpëtimtarit. Besimi im u rrit, duke 
më lejuar që t’i mposhtja sfidat e 
shumta.” 11 Besimi i Aroldos nuk erdhi 
rastësisht, por ishte një zgjedhje.

Ka shumë burra e gra të krishtera 
me besim të thellë te Zoti Jezu Krisht 
dhe ne i nderojmë e i respektojmë ata.

Jo Më në Tokë Asnjanëse
Por vëllezër, neve na është dhënë 

diçka më tepër: priftëria e Perëndisë, 
fuqia e Perëndisë që u rivendos në tokë 
nga engjëj të shenjtë. Kjo ju bën juve të 
ndryshëm. Ju nuk qëndroni më në tokë 
asnjanëse. Besimi juaj nuk do të rritet 
rastësisht, por nga zgjedhja.

Mënyra se si e jetojmë jetën tonë 
e shton ose e zvogëlon besimin tonë. 
Lutja, bindja, ndershmëria, pastërtia e 
mendimit dhe veprimit dhe vetëmohimi 
e shtojnë besimin. Pa këto, besimi zvo-
gëlohet. Përse Shpëtimtari i tha Pjetrit: 
“Jam lutur për ty, që besimi yt të mos 
mpaket?” 12. Sepse ka një kundërshtar 
që kënaqet me shkatërrimin e besimit 
tonë! Jini të papërkulshëm në mbrojtjen 
e besimit tuaj.

Pyetje të Sinqerta
Bërja e pyetjeve të sinqerta është 

një pjesë e rëndësishme e ndërtimit të 
besimit dhe ne i përdorim të dyja, si 
intelektin tonë edhe ndjenjat tona. Zoti 
tha: “Unë do të të them në mendjen 
tënde dhe në zemrën tënde” 13. Jo të 
gjitha përgjigjet do të vijnë menjëhe-
rë, por shumica e pyetjeve mund të 
gjejnë zgjidhje nëpërmjet studimit të 
sinqertë dhe kërkimit të përgjigjeve nga 

Perëndia. Përdorimi i mendjes sonë pa 
zemrën tonë nuk do të sjellë përgjigje 
shpirtërore. “Asnjëri s’i njeh gjërat e Pe-
rëndisë, përveç[se nëpërmjet] Frym[ës 
së] Perëndisë.” 14 Dhe që të na ndihmo-
jë, Jezusi na premtoi “një Ngushëllues 
tjetër” dhe e quajti Atë “[madje] Frymën 
e së Vërtetës” 15.

Besimi nuk kërkon kurrë një përgji-
gje për çdo pyetje, por kërkon sigurinë 
dhe guximin që të shkojmë përpara, 
ndonjëherë duke e pranuar: “Unë nuk 
di çdo gjë, por di mjaftueshëm që të 
vazhdoj në udhën e dishepullimit” 16.

Zhytja e vetes në dyshime të vazh-
dueshme, e ushqyer me përgjigje nga 
ata që janë pa besim dhe jo besnikë, 
e dobëson besimin e një njeriu te 
Jezu Krishti dhe Rivendosja.17 “Njeriu 
natyror nuk i rrok gjërat që janë të 
Frymës së Shenjtë; sepse për të janë 
marrëzi.” 18

Për shembull, pyetjet lidhur me 
Profetin Jozef Smith nuk janë të reja. 
Ato janë hedhur nga kritikët e tij qëkur 
filloi kjo punë. Atyre njerëzve në besim, 
të cilët, duke parë përmes njohurisë 
që është në dispozicion në shekullin 
e 21- të, me çiltërsi i vënë në pikëpyet-
je ngjarjet ose thëniet e Profetit Jozef 
thuajse 200 vjet më parë, më lejoni t’u 
jap një këshillë miqësore: Tani për tani, 
lëreni rehat Vëllanë Jozef! Në një ditë 
të ardhshme, ju do të keni 100 herë 
më shumë informacion sesa gjendet 
në të gjitha mjetet e sotme të kërkimit 
së bashku dhe ai do të vijë nga Ati ynë 
Qiellor i gjithëditur.19 Merreni parasysh 
tërësinë e jetës së Jozefit – i lindur në 

Aroldo Kavalkante (majtas) me motrat  
dhe vëllanë e tij, Portreti i nënës së tyre  
varet në mur.
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varfëri dhe me pak arsimim që iu dha, 
Jozefi e përktheu Librin e Mormonit 
në më pak se 90 ditë.20 Dhjetëra mijëra 
burra dhe gra të ndershme e të për-
kushtuara e përqafuan kauzën e Riven-
dosjes. Në moshën 38- vjeçare, Jozefi e 
vulosi dëshminë e tij me gjakun e vet. 
Dëshmoj se Jozef Smithi ishte një profet 
i Perëndisë. Nguliteni këtë në mendjen 
tuaj dhe shkoni përpara!

Dhurata që e Zgjerojnë Besimin Tonë
Si Bibla edhe Libri i Mormonit, na 

japin sigurinë e këndshme se Jezusi 
është Krishti, Biri i Perëndisë. Unë mbaj 
në dorën time një kopje të botimit të 
parë të Librit të Mormonit në frën-
gjisht, të botuar nga Xhon Tejlori, kur 
filloi punën në Francë në vitin 1852. 
Disa pjesë ose i gjithë Libri i Mormonit 
tani është në 110 gjuhë kudo në botë. 
Ai jep një dëshmi shpirtërore dhe të 
prekshme për vërtetësinë e Rivendos-
jes. Kur ishte hera e fundit që e lexuat 
Librin e Mormonit nga fillimi deri në 
fund? Lexojeni atë sërish. Ai do ta rritë 
besimin tuaj.21

Një dhuratë tjetër nga Perëndia që 
e rrit besimin tonë, është udhëheqja e 
Presidencës së Parë dhe e Kuorumit të 
Të Dymbëdhjetëve. Sot ne mbështetëm 
tre anëtarë të rinj të Të Dymbëdhjetëve 
dhe unë i uroj mirëseardhjen Plakut 
Rasband, Plakut Stivenson dhe Plakut 

Renland në rrethin e shenjtë të Kuoru-
mit të Të Dymbëdhjetëve. Pali tha:

“Ai . . . [thirri] apostuj; [dhe] . . . 
profetë, . . .

për përsosjen e shenjtorëve . . ., 
derisa të arrijmë të gjithë te unite-

ti i besimit dhe të njohjes së Birit të 
Perëndisë, . . . 

që të mos jemi më . . . të lëkundur 
dhe të transportuar nga çdo erë doktri-
neje, nga . . . dinakëria e tyre [ose nga 
ata që rrinë në pritje ndaj] . . . gënjesh-
trave të gabimit” 22.

Udhëheqja e Presidencës së Parë 
dhe e Të Dymbëdhjetëve na ndihmon 
që ta mbrojmë besimin tonë.

Megjithëse zjarri juaj fillestar i be-
simit mund të jetë i vogël, zgjedhjet e 
drejta sjellin mirëbesim më të madh te 
Perëndia dhe besimi juaj rritet. Vësh-
tirësitë e vdekshmërisë fryjnë kundër 
jush dhe forcat e së ligës zënë pritë në 
errësirë, duke shpresuar që ta shuajnë 
besimin tuaj. Por ndërsa ju vazhdoni që 
të bëni zgjedhje të mira, t’i mirëbesoni 
Perëndisë dhe ta ndiqni Birin e Tij, Zoti 
dërgon dritë dhe njohuri të shtuar dhe 
besimi juaj bëhet i qëndrueshëm e i pa-
lëkundur. Presidenti Tomas S. Monson 
tha: “Mos u frikësoni. . . . E ardhmja 
është po aq e ndritur sa besimi juaj.” 23

Porter, Zejn dhe Maks Opensha
Besimi i të rinjve të kësaj Kishe ësh-

të i jashtëzakonshëm!
Më 12 qershor të këtij viti, unë mora 

një mesazh elektronik që më thoshte se 
një peshkop nga një lagje e Jutës, gru-
aja e tij dhe dy nga fëmijët e tyre kishin 
vdekur në një aksident me aeroplan. 
Peshkopi Mark Opensha kishte qenë 
duke pilotuar avionin teksa u nis nga 
një aerodrom i vogël, kur ai papritur 
ra nga qielli dhe u përplas në tokë. 
Peshkopi Opensha, gruaja e tij, Emi, 
dhe fëmijët e tyre, Taner dhe Eli, vdi-
qën në aksident. Mrekullisht, biri i tyre 

pesëvjeçar, Maksi, që kishte dalë jashtë 
aeroplanit me ndenjësen e tij, shpëtoi 
vetëm me kocka të thyera.

Mësova se biri i tyre, Plaku Porter 
Opensha po shërbente në Misionin 
Majuro të Ishujve Marshall dhe se 
biri i tyre 17- vjeçar, Zejni, ishte në 
një shkëmbim kulturor të shkollës 
në Gjermani.

E mora në telefon Plakun Opensha 
në ishullin e Krishtlindjes. Megjithëse 
zemërthyer nga vdekja e papritur e 
nënës, babait, vëllait dhe motrës së 
tij, Plaku Opensha e drejtoi menjëherë 
shqetësimin e tij te dy vëllezërit e tij 
më të vegjël.

Përfundimisht, ishte Plaku Opensha 
dhe vëllai i tij, Zejni, që vendosën se 
të tjerët mund të ndihmonin në shtëpi 
dhe se Porteri duhej të qëndronte në 
misionin e tij. Ata e dinin se kjo ishte 
ajo që prindërit e tyre do të donin.

Kur fola me Plakun Opensha, e 
ndjeva trishtimin e tij, por edhe zjarrin 
e pashuar të besimit të tij. “Kam siguri-
në”, më tha ai, “dhe e di pa kurrfarë dy-
shimi se unë do ta shoh sërish familjen 

Megjithëse zjarri juaj fillestar i besimit mund të 
jetë i vogël, zgjedhjet e drejta sjellin mirëbesim 
më të madh te Perëndia dhe besimi juaj rritet.

Plaku Porter Opensha po shërben  
në Misionin e Ishujve Marshall në Majuro.
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time. . . . Forca në sprovat tona gjendet 
gjithmonë te . . . Zoti ynë, Jezu Krishti. 
. . . Dora e plotfuqishme e Perëndisë ka 
qenë kaq e dukshme duke më ndihmu-
ar [mua] dhe vëllezërit e mi gjatë gjithë 
[kësaj] sfide kaq të vështirë.” 24

E takova Zejnin për herë të parë në 
varrim. Ndërsa shikoja katër arkivolet 
përpara nesh në kishë, u habita nga 
besimi i këtij 17- vjeçari kur ai iu drej-
tua bashkësisë. “Sot”, tha ai, “ne jemi 
mbledhur me një zemër të përulur dhe 
shpirt të lodhur për të kujtuar jetën e 
mamit, babit, Tanerit dhe Elit. . . . Ne 
kemi folur së bashku, kemi qarë së 
bashku, kemi kujtuar së bashku dhe 
e kemi ndier dorën e Perëndisë së 
bashku. . . .

Ditën pasi dëgjova lajmin e aksiden-
tit, gjeta një letër në çantën time nga 
mami. Në letër ajo shkruante: ‘Zejn, 
kujto se cili je dhe se nga vjen. Ne do 

të lutemi për ty dhe do të na marrë 
malli.’” Zejni vazhdoi: “Nuk kishte fjalë 
të fundit më të përshtatshme nga nëna 
ime. E di se ajo, së bashku me Tanerin, 
Elin dhe babin tim janë . . . duke u 
lutur për mua [dhe vëllezërit e mi]. E di 
se . . . ata luten që unë do të kujtoj se 
cili jam . . . sepse unë, ashtu si ju, jam 
një fëmijë i Perëndisë dhe Ai më ka 
dërguar këtu. Dëshmoj [se] . . . nuk ka 
rëndësi sa të vetmuar ndihemi, Perën-
dia nuk do të na braktisë.” 25

Miqtë e mi të dashur, besimi juaj 
nuk filloi në lindje dhe nuk do të 
përfundojë në vdekje. Besimi është një 
zgjedhje. Forcojeni besimin tuaj dhe 
jetoni për t’i merituar fjalët miratuese 
të Shpëtimtarit: “I madh është besimi 
yt”. Ndërsa e bëni këtë, unë ju premtoj 
se besimi juaj, nëpërmjet hirit të Jezu 
Krishtit, një ditë, do t’ju lejojë të qën-
droni me ata që ju doni, të pastër dhe 
të kulluar në praninë e Perëndisë, në 
emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
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udhëtimin tonë të kthimit për tek Ati 
ynë në Qiell.

Të Bëhemi si Një Fëmijë
Nipi ynë më i vogël e ilustron parimin 

e parë. Pasi mësoi të hiqej zvarrë dhe 

Nga Plaku Randall K. Benet,
i Të Shtatëdhjetëve

Zemra ime u trishtua shumë gjatë 
një mbledhjeje të kohëve të fundit 
me shenjtorë të mrekullueshëm 

të ditëve të mëvonshme. Pyetja u bë: 
“Kush dëshiron të jetojë me Atin Qiellor 
sërish?” Të gjitha duart u ngritën. Pyetja 
pasuese ishte: “Kush ka besim se do t’ia 
dalë me sukses?” Në mënyrë të trish-
tueshme dhe të habitshme, shumica e 
duarve u ulën.

Kur e ndiejmë hendekun midis asaj 
se cilët jemi tani dhe cilët dëshirojmë të 
bëhemi, shumë prej nesh tundohen të 
zgjedhin që ta humbasin besimin dhe 
shpresën.1

Ngaqë “asgjë e papastër nuk mund 
të jetojë me Perëndinë” 2, me qëllim që 
të jetojmë sërish me Të, neve do të na 
duhet të pastrohemi nga mëkati 3 dhe 
të shenjtërohemi 4. Nëse do të duhej ta 
bënim këtë të vetëm, askush prej nesh 
nuk do t’ia dilte me sukses. Por ne nuk 
jemi të vetëm. Në fakt, nuk jemi kurrë 
të vetëm.

Ne kemi ndihmën e qiellit për shkak 
të Jezu Krishtit dhe Shlyerjes së Tij.5 
Shpëtimtari tha: “Në qoftë se ju do të 
keni besim në mua, ju do të keni fuqi 
të bëni çfarëdolloj gjëje që unë ta shoh 
të përshtatshme” 6. Kur besimi ushtro-
het, besimi rritet.

Le të marrim parasysh së bashku 
tri parime që do të na ndihmojnë në 

Hapi Juaj Vijues
Ati juaj i dashur Qiellor dhe Biri i Tij, Jezu Krishti, ju ftojnë të ndërmerrni 
hapin tuaj vijues drejt Tyre. Mos prisni. Ndërmerreni tani.

pastaj të qëndronte më këmbë, ai ishte 
gati të përpiqej të ecte. Gjatë hapave të tij 
të parë, ai ra, qau dhe hodhi vështrimin 
që thoshte: “Unë nuk do ta provoj më 
kurrë – asnjëherë – atë përsëri! Thjesht 
do të vazhdoj të hiqem zvarrë.”

Kur ai u pengua dhe ra, prindërit 
e tij të dashur nuk ndien se ai ishte i 
pashpresë apo se nuk do të ecte kurrë. 
Në vend të kësaj, ata i shtrinë krahët 
teksa e thërrisnin dhe me sytë tek ata, 
ai u përpoq sërish të lëvizte drejt për-
qafimit të tyre të dashur.

Prindërit e dashur janë gjithmonë 
gati, me krahët të zgjatur, për ta mirë-
pritur madje edhe hapin tonë më të 
vogël në drejtimin e duhur. Ata e dinë 
se gatishmëria jonë për t’u përpjekur 
dhe për t’u përpjekur përsëri do të çojë 
drejt përparimit e suksesit.
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Shpëtimtari dha mësim se, që të 
trashëgojmë mbretërinë e Perëndisë, ne 
duhet të bëhemi si një fëmijë i vogël.7 
Prandaj, duke folur nga ana shpirtërore, 
parimi i parë është se na nevojitet të 
bëjmë atë që e bëmë kur ishim fëmijë.8

Me përulësinë dhe gatishmërinë e 
një fëmije për t’u përqendruar tek Ati 
ynë në Qiell dhe Shpëtimtari ynë, ne 
ndërmarrim hapa drejt Tyre, duke mos 
hequr dorë kurrë nga shpresa, edhe 
nëse biem. Ati ynë i dashur Qiellor 
gëzohet me secilin dhe çdonjërin hap 
besnik dhe, nëse biem, Ai gëzohet me 
çdo përpjekje që të ngrihemi dhe ta 
provojmë sërish.

Të Veprojmë me Besim
Një parim i dytë ilustrohet nga dy 

shenjtorë besnikë, secili thellësisht 
plot dëshirë për të gjetur një shok apo 
shoqe të përjetshme. Që të dy plot 
lutje ndërmorën hapa të mbushura me 
besim.

Juri, një shenjtor rus i ditëve të 
mëvonshme, sakrifikoi dhe kurseu të 
ardhura që të ndërmerrte një udhëtim 
të gjatë drejt tempullit. Në tren ai vuri 
re një vajzë të bukur, me një pamje 
të shndritshme në fytyrë dhe e ndjeu 
se duhej të fliste me të për ungjillin. 
Duke mos e ditur se çfarë tjetër të 
bënte, ai filloi të lexonte nga Libri i 

tij i Mormonit, duke shpresuar që ajo 
mund ta vinte re.

Juri nuk e dinte se vajza, Marija, 
ishte tashmë një shenjtore e ditëve të 
mëvonshme. Duke mos e ditur se Juri 
gjithashtu ishte një anëtar dhe duke 
ndjekur një nxitje që e pati për ta ndarë 
ungjillin me të, edhe Marija filloi të le-
xonte në Librin e saj të Mormonit, duke 
shpresuar se ai mund ta vinte re.

Por, kur i ngritën sytë njëkohësisht, 
Juri dhe Marija u habitën që e panë Lib-
rin e Mormonit në duart e tjetrit – dhe 
po, pasi ranë në dashuri, ata u vulosën 
në tempull. Sot, Juri dhe Marija Kute-
pov nga Voronezhi në Rusi, si shokë të 
përjetshëm, japin ndihmesë të rëndë-
sishme për rritjen e Kishës në Rusi.

Theksimi këtu nuk është vetëm në 
gatishmërinë e këtij çifti për të vepruar 
me besim. Është edhe për një parim të 
dytë – Zoti bën më shumë sesa është 
gatishmëria jonë për të vepruar me 
besim. Gatishmëria jonë për të ndër-
marrë një hap jo vetëm që përmbushet; 
ajo tejkalohet nga bekimet e premtuara 
prej Zotit.

Ati Qiellor dhe Shpëtimtari ynë mezi 
presin të na bekojnë. Në fund të fundit, 
Ata kërkojnë vetëm një të dhjetën e 
asaj me të cilën na bekojnë dhe më 
pas premtojnë që pragjet e qiellit do të 
hapen! 9

Sa herë që gatishmërisht veprojmë 
me besim te Jezu Krishti dhe ndërma-
rrim një hap tjetër, veçanërisht një hap 
të parehatshëm që kërkon ndryshim 
ose pendim, ne bekohemi me forcë.10

Unë dëshmoj se Zoti do të na 
udhërrëfejë në drejtim të – dhe përgjatë 
– hapave tanë vijues. Ai do të bëjë 
me fuqinë e Tij më shumë nga ç’janë 
përpjekjet tona, në qoftë se ne jemi të 
gatshëm të vazhdojmë të përpiqemi, 
të pendohemi dhe të ecim përpara me 
besim tek Ati ynë Qiellor dhe Biri i Tij, 
Jezu Krishti.

Dhurata shpirtërore u premtohen jo 
vetëm atyre që e duan Perëndinë dhe i 
zbatojnë të gjitha urdhërimet e Tij, por 
gjithashtu, plot mirënjohje, atyre prej 
nesh që “kërko[jnë] të bëj[në] kështu” 11. 
Forcë u jepet atyre që vazhdojnë të kër-
kojnë e të përpiqen.

Dy shenja thelbësore të përjav-
shme, që e shenjojnë udhëtimin tonë 
të kthimit për tek Ati ynë në Qiell, janë 
besëlidhja e përhershme e ordinancës 
së sakramentit dhe respektimi i ditës së 
Shabatit prej nesh. Presidenti Rasëll M. 
Nelson na dha mësim në konferencën 
e fundit, të përgjithshme se Shabati ësh-
të dhurata e Zotit për ne. Respektimi 
i përkushtuar, i përjavshëm i Shabatit 
prej nesh është shenja jonë dhënë Zotit 
se ne e duam Atë.12

Çdo ditë Shabati ne dëshmojmë që 
jemi “të gatshëm të marrim mbi vete[n 
tonë] emrin e [Tij] dhe gjithmonë ta 
kujtoj[më] atë e të zbatojmë urdhëri-
met [e Tij]” 13. Si shkëmbim për zemrën 
tonë të penduar dhe zotimin tonë, Zoti 
ripërtërin heqjen e premtuar të mëkatit 
dhe na aftëson që “të ke[mi] gjithmonë 
Shpirtin e tij me [ne]” 14. Ndikimi i Shpir-
tit të Shenjtë na përmirëson, na forcon, 
na mëson dhe na udhërrëfen.

Nëse, duke e kujtuar Atë çdo 
Shabat, ne i kthejmë zemrat tona te 
Shpëtimtari përmes këtyre dy shenjave 
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Te fotografitë sipas drejtimit të 
akrepave të orës nga e majta 
lart janë anëtarë dhe misionarë 
të Kishës në Dramen, Norvegji; 
Arika, Kili; Belize-Siti, Belize; 
Athens, Xhorxhia, SHBA; 
Kavite-Siti, Kavite, Filipine; 
Konteja Orinxh, Kaliforni, 
SHBA; Kiev, Ukrainë dhe 
Bermehijo, Durango, Meksikë.
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të rëndësishme të udhës, përpjekjet 
tona sërish shpërblehen nga Zoti edhe 
më shumë me anë të bekimeve të 
premtuara prej Tij. Neve na premtohet 
se, me respektimin e përkushtuar të 
ditës së Shabatit, plotësia e tokës do 
të  jetë e jona.15

Shtegu i kthimit për tek Ati ynë në 
Qiell çon drejt shtëpisë së Zotit, ku 
ne bekohemi që të marrim ordinancat 
shpëtuese për veten tonë dhe për nje-
rëzit tanë të dashur që kanë vdekur. 
Presidenti Bojd K. Paker dha mësim 
se “ordinancat dhe besëlidhjet bëhen 
kualifikimet tona për t’u pranuar në 
praninë [e Perëndisë]” 16. Lutem që 
secili prej nesh gjithmonë do të jetë i 
denjë dhe do ta përdorë rekomandi-
min e vet të tempullit që të shërbejë 
rregullisht atje.

Të Mposhtim Njeriun e Natyrshëm
Një parim i tretë është ky: ne duhet 

ta kundërshtojmë prirjen e njeriut të 
natyrshëm për të lënë pas dore, për të 
lënë mënjanë ose për të hequr dorë.17

Kur përparojmë përgjatë shtegut të 
besëlidhjes, ne do të bëjmë gabime, 
disa prej tyre shumë herë. Disa prej 
nesh ndeshen me sjellje ose vartësi, 
të cilat ndihemi të pafuqishëm për t’i 
mposhtur. Por besimi tek Ati Qiellor 
dhe te Jezu Krishti është një parim i 
veprimit dhe i fuqisë.18 Nëse jemi të 
gatshëm të veprojmë, ne do të beko-
hemi me forcën që të pendohemi dhe 
forcën që të ndryshojmë.

Ne dështojmë vetëm nëse nuk arrij-
më të ndërmarrim një hap tjetër plot 
besim përpara. Ne nuk do të dështoj-
më, ne nuk mund të dështojmë, në 
qoftë se besnikërisht lidhemi së bashku 
me Shpëtimtarin – Atë që vetë nuk ka 
dështuar kurrë dhe që nuk do të na 
lërë ne të dështojmë kurrë!

Bekimet e Premtuara
Unë premtoj se çdo hap i mbushur 

me besim do të plotësohet me ndihmë 
nga qielli. Udhërrëfim do të vijë kur ne 
i lutemi Atit tonë Qiellor, mbështetemi 
te Shpëtimtari ynë dhe e ndjekim Atë, 
dhe e dëgjojmë Shpirtin e Shenjtë. For-
cë do të vijë për shkak të flijimit shlyes 
të Jezu Krishtit.19 Shërim dhe falje do të 
vijnë për shkak të hirit të Perëndisë.20 
Urtësi dhe durim do të vijnë nëpërmjet 
mirëbesimit në kohën e Zotit për ne. 
Mbrojtje do të vijë nëpërmjet ndjekjes 
së profetit të gjallë të Perëndisë, Presi-
dentit Tomas S. Monson.

Ju u krijuat “që [ju] të mund të [kini] 
gëzim” 21, gëzim që do ta ndieni kur të 
ktheheni me denjësi drejt Atit tuaj Qie-
llor e Shpëtimtarit tuaj dhe të hidhni ha-
pin drejt përqafimit të Tyre të ngrohtë.

Unë jap dëshmi për këto të vërteta 
absolute. Ati juaj i dashur Qiellor dhe 
Biri i Tij, Jezu Krishti, jetojnë. Ata ju 
njohin. Ata ju duan. Ata ju ftojnë plot 
dashuri që të ndërmerrni hapin tuaj vi-
jues drejt Tyre. Mos prisni. Ndërmerreni 
tani. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, 
amen. ◼
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Danieli ishte rritur si një pasues 
i Jehovait. Ai besonte në Perëndinë 
e Abrahamit, Isakut e Jakobit dhe e 
adhuronte atë Perëndi. Ai i kishte stu-
diuar fjalët e profetëve dhe e dinte se si 
Perëndia ndërvepronte me njeriun.

Por tani, në një moshë shumë të re, 
ai ishte një student i burgosur në Babi-
loni. Shtytja mbi të duhet të ketë qenë 
e jashtëzakonshme për t’i braktisur 
bindjet e tij të vjetra fetare dhe për t’iu 
përshtatur atyre të Babilonisë. Por ai 
qëndroi i vërtetë ndaj besimit të tij  
– me fjalë dhe me vepra.

Shumë prej jush e dini se çfarë 
ndjenje keni, kur mbroni një të vërtetë 
që njerëzit s’e përkrahin. Në gjuhën e 
sotme të internetit, ne flasim rreth të 
“djegies” nga ata që nuk janë dakord 
me ne. Por Danieli nuk po rrezikonte 
vetëm të tallej nga njerëzit. Në Babilo-
ni, ata që i sfidonin autoritetet fetare, 
e kuptonin se çfarë do të thoshte – në 
mënyrë figurative dhe të mirëfilltë – të 
“digjeshe”. Po ashtu siç e kuptuan sho-
kët e Danielit, Shadraku, Meshaku dhe 
Abed- negoja.2

Nuk e di nëse qe e lehtë për 
Danielin që të ishte besimtar në një 
mjedis të tillë. Disa njerëz bekohen 
me një zemër besuese – për ta, besimi 
duket se vjen si një dhuratë nga qielli. 
Por përfytyroj që Danieli ishte si shumë 
prej nesh që na duhet të veprojmë për 
dëshmitë tona. Besoj se Danieli kaloi 
shumë orë në gjunjë duke u lutur, duke 
i vendosur pyetjet dhe druajtjet e tij mbi 
altarin e besimit dhe duke pritur nga 
Zoti për kuptueshmëri dhe urtësi.

Dhe Zoti vërtet e bekoi Danielin. 
Edhe pse besimi i tij u sfidua dhe u 
përqesh, ai qëndroi i vërtetë ndaj asaj 
që e dinte prej vetë përvojës së tij që 
ishte e drejtë.

Danieli besoi. Danieli nuk dyshoi.
Dhe më pas, një natë, mbreti 

Nebukadnetsar pa një ëndërr që ia 

e Babilonisë së dhënë pas gjërave të 
botës.

A mund ta përfytyroni se si do të 
ishit ndier po të dëboheshit nga shtëpia 
juaj, të marshonit 800 kilometra drejt 
një qyteti të panjohur dhe t’ju jepej më-
sim doktrina e fesë së armiqve tuaj?

Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Këshilltar i Dytë në Presidencën e Parë

Babilonia dhe Danieli
Dymijë e gjashtëqind vjet më parë, 

Babilonia ishte superfuqia më e madhe 
e botës. Një historian i lashtë i për-
shkroi muret e Babilonisë që e rretho-
nin qytetin, të ishin më shumë se 90 
metra të lartë dhe 25 metra të trashë. 
“Nga madhështia”, shkroi ai, “nuk ka 
asnjë qytet tjetër që i afrohet . . . asaj.” 1

Në kohën e saj, Babilonia ishte qen-
dra e botës për sa i përket diturisë, ligjit 
dhe filozofisë. Fuqia e saj ushtarake 
ishte e pakrahasueshme. Ajo e dërrmoi 
fuqinë e Egjiptit. E sulmoi, shkrum-
boi dhe plaçkiti kryeqytetin e Asirisë, 
Ninivën. E pushtoi me lehtësi Jerusale-
min dhe i çoi në Babiloni fëmijët më të 
mirë dhe më të shkëlqyer mes fëmi-
jëve të Izraelit për t’i shërbyer mbretit 
Nebukadnetsar.

Njëri nga këta robër ishte një djalosh 
i quajtur Daniel. Shumë studiues be-
sojnë se Danieli ishte midis moshës 12 
dhe 17 vjeç në atë kohë. Mendoni për 
këtë, mbajtësit e mi të rinj e të dashur 
të Priftërisë Aarone: Danieli ka të ngjarë 
të ketë pasur moshën tuaj kur u çua 
në oborrin e mbretit për t’u edukuar 
në gjuhësinë, ligjet, fenë dhe shkencën 

Mos Ki Frikë,  
Vetëm Ki Besim
Kur zgjedhim të besojmë, të ushtrojmë besim deri në pendim dhe ta 
ndjekim Shpëtimtarin tonë, Jezu Krishtin, ne i hapim sytë tanë shpirtërorë 
kundrejt madhështive që zor se mund t’i përfytyrojmë.
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shqetësoi mendjen. Ai e mblodhi 
ekipin e tij të studiuesve e këshilltarë-
ve dhe u kërkoi që t’ia përshkruanin 
atij ëndrrën dhe gjithashtu t’i zbulonin 
domethënien e saj.

Sigurisht, ata nuk mundeshin. 
“Askush nuk mund ta bëjë atë që ju 
na kërkoni”, u përgjëruan ata. Por kjo 
veçse e bëri Nebukadnetsarin më të 
egërsuar dhe ai urdhëroi që të bë-
heshin copë- copë të gjithë dijetarët, 
magjistarët, astrologët dhe këshilltarët – 
përfshirë Danielin dhe studentët e tjerë 
të rinj nga Izraeli.

Ju që keni njohuri për librin e Da-
nielit, e dini se çfarë ndodhi më pas. 
Danieli i kërkoi Nebukadnetsarit pak 
më shumë kohë dhe ai dhe shokët e 
tij besnikë shkuan te burimi i besimit 
dhe i forcës së tyre morale. Ata iu lutën 
Perëndisë dhe kërkuan ndihmë hyjnore 
në këtë çast vendimtar në jetën e tyre. 
Dhe “atëherë sekreti iu zbulua Danielit 
në një vegim” 3.

Danieli, djaloshi nga një komb i 
pushtuar – i cili ishte keqtrajtuar dhe 
përndjekur ngaqë besonte në fenë e tij 
të çuditshme – shkoi përpara mbretit 
dhe i zbuloi atij ëndrrën dhe interpreti-
min e saj.

Që nga ajo ditë e në vazhdim, si 
një rrjedhojë e drejtpërdrejtë e besu-
eshmërisë së tij te Perëndia, Danieli 
u bë këshilltari i besuar i mbretit, i 
mirënjohur për urtësinë e tij në të gjithë 
Babiloninë.

Djali që besoi dhe e vuri në jetë be-
simin e tij, ishte bërë një njeri i Perëndi-
së. Një profet. Një princ i drejtësisë.4

A Jemi Ne si Danieli?
Ne të gjithëve që mbajmë priftërinë 

e shenjtë të Perëndisë, unë ju drejtoj 
pyetjen: A jemi ne si Danieli?

A i qëndrojmë besnikë Perëndisë?
A e vëmë në jetë atë që predikojmë 

apo jemi të krishterë vetëm të dielën?

A pasqyrojnë veprimet tona të për-
ditshme me qartësi atë që shpallim se 
besojmë?

A i ndihmojmë “të varfërit 
dhe nevojtarët, të sëmurët dhe të 
brengosurit”? 5

A i themi gjërat e duhura vetëm me 
fjalë, apo i bëjmë me entuziazëm ato 
që themi?

Vëllezër, neve na është dhënë 
shumë. Na janë mësuar të vërtetat 
hyjnore të ungjillit të rivendosur të Jezu 
Krishtit. Na është mirëbesuar autoriteti i 
priftërisë për të ndihmuar bashkëqeniet 
tona dhe për ta ndërtuar mbretërinë e 
Perëndisë në tokë. Ne jetojmë në një 
kohë të një vërshimi të madh të fuqisë 
shpirtërore. Ne e kemi plotësinë e së 
vërtetës. Ne kemi çelësat e priftërisë 
për të vulosur në tokë dhe në qiell. 

Shkrime të shenjta dhe mësime të pro-
fetëve dhe apostujve të gjallë janë në 
dispozicion si kurrë më parë.

Miqtë e mi të dashur, le të mos i 
marrim këto gjëra si të pavlera. Me këto 
bekime dhe privilegje vijnë përgjegjësi 
dhe detyrime të mëdha. Le t’i pranojmë 
e përmbushim ato.

Qyteti i lashtë i Babilonisë është i 
rrënuar. Madhështia e saj ka ikur prej 
kohësh. Por, sikurse me Babiloninë, 
dhënia pas gjërave të botës dhe ligë-
sia vazhdojnë të jetojnë. Tani bie mbi 
supet tona që të jetojmë si besimtarë 
në një botë mosbesimi. Sfida është e 
jona që t’i ushtrojmë çdo ditë parimet 
e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit 
dhe të jetojmë të vërtetë ndaj urdhëri-
meve të Perëndisë. Ne do të qëndroj-
më të qetë nën trysninë e shoqërisë, 
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nuk do të ndikohemi nga prirjet e 
shumëpërhapura ose profetët e rremë, 
nuk do t’ia vëmë veshin talljes së të 
pafeve, do t’u bëjmë ballë tundimeve 
të të ligut dhe do ta mposhtim vetë 
përtacinë tonë.

Vetëm mendoni për këtë. Sa më e 
lehtë do të kishte qenë për Danielin që 
thjesht t’i ndiqte mënyrat e Babilonisë? 
Ai mund ta kishte lënë mënjanë kodin 
kufizues të sjelljes që Perëndia ua kish-
te dhënë fëmijëve të Izraelit. Ai mund 
të ishte ushqyer me bollëk me ushqi-
met e shumta, të siguruara nga mbreti 
dhe të ishte përfshirë në kënaqësitë që 
bota i ofronte një njeriu të natyrshëm. 
Do t’i ishte shmangur talljes.

Do të kishte qenë i shumënjohur.
Do të ishte përshtatur me shumë 

veta.
Shtegu i tij do të kishte qenë më pak 

i ndërlikuar.
Kjo është, sigurisht, deri në ditën 

kur mbreti të kërkonte një interpretim 
të ëndrrës së tij. Atëherë Danieli do të 
kishte mësuar që ai, sikurse pjesa tjetër 
e “dijetarëve” të Babilonisë, e kishte 
humbur lidhjen e tij me burimin e vër-
tetë të dritës dhe të urtësisë.

Danieli e kaloi provën e tij. E jona 
ende vazhdon.

Guximi për të Besuar
Satani, kundërshtari ynë, dëshiron 

që ne të dështojmë. Ai përhap gë-
njeshtra si pjesë të përpjekjes së tij për 
ta shkatërruar besimin tonë. Ai tinë-
zisht sugjeron që dyshuesi, skeptiku, 
ciniku është i përparuar dhe inteli-
gjent, ndërkohë që ata që kanë besim 
te Perëndia dhe mrekullitë e Tij, janë 
naivë, të verbuar ose të pamend. Satani 
do të rekomandojë se është mirë fare 
të dyshosh ndaj dhuratave shpirtërore 
dhe mësimeve të dhëna nga profetët 
e vërtetë.

Do të doja që të mund të ndih-
moja cilindo për ta kuptuar këtë fakt 
të thjeshtë, të vetëm: ne besojmë te 
Perëndia për shkak të gjërave që i dimë 
me zemrën dhe mendjen tonë, jo për 
shkak të gjërave që nuk i dimë. Për-
vojat tona shpirtërore nganjëherë janë 
tepër të shenjta për t’i shpjeguar me 
fjalët e botës, por kjo nuk do të thotë 
që ato nuk janë të vërteta.

Ati Qiellor ka përgatitur për fëmijët 
e Tij një ushqim të bollshëm shpirtëror, 
duke ofruar çdo lloj ushqimi të shij-
shëm që mund të përfytyrohet – dhe 
prapëseprapë, në vend që t’i gëzojnë 
këto dhurata shpirtërore, cinikët e kë-
naqin vetveten me vëzhgimin nga një 

largësi, duke pirë me gllënjka nga gotat 
e tyre të skepticizmit, dyshimit dhe 
mungesës së respektit.

Përse do të ecnin njerëzit përgjatë 
jetës të kënaqur me dritën nga kandili i 
vetë kuptueshmërisë së tyre, kur, duke 
iu afruar Atit tonë Qiellor, ata do të 
mund të përjetonin diellin e shndrit-
shëm të diturisë shpirtërore, i cili do 
ta zgjeronte mendjen e tyre me urtësi 
dhe do t’i mbushte shpirtrat e tyre me 
gëzim?

Kur ju dhe unë u flasim njerëzve 
rreth besimit dhe bindjes, a nuk dë-
gjojmë shpesh: “Sa do të doja të besoja 
ashtu siç beson ti”?

E nënkuptuar në këtë thënie është 
një nga mashtrimet e tjera të Satanit: 
se besimi është në dispozicion të disa 
njerëzve, por jo të të tjerëve. Besimi 
nuk vjen nga ndonjë burim magjik. Por 
dëshira për të besuar është hapi i parë 
i domosdoshëm! Perëndia nuk tregohet 
i anshëm.6 Ai është Ati juaj. Ai dëshiron 
të flasë me ju. Megjithatë, kërkohet pak 
kureshtje shkencore – kërkohet një 
eksperiment me fjalën e Perëndisë – 
dhe një ushtrim i një “pjesëz[e] të besi-
mit” 7. Gjithashtu nevojitet pak përulësi. 
Dhe kërkohet një zemër e hapur dhe 
një mendje e hapur. Kërkohet hetim, në 
kuptimin e plotë të fjalës. Dhe, ndoshta 
më e vështira nga të gjitha, kërkohet të 
jini të duruar dhe ta prisni Zotin.

Nëse nuk bëjmë asnjë përpjekje që 
të besojmë, ne jemi si burri që e heq 
nga priza projektorin dhe më pas ia 
hedh fajin projektorit që nuk po sjell 
asnjë dritë.

Kohët e fundit u çudita dhe u 
trishtova kur dëgjova për një mbajtës të 
Priftërisë Aarone, i cili dukej se ndihej 
krenar për faktin që e kishte larguar 
vetveten nga Perëndia. Ai tha: “Nëse 
Perëndia më shfaqet, atëherë vërtet do 
të besoj. Deri atëherë, do të përpiqem 
ta gjej të vërtetën duke u mbështetur 
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në vetë kuptueshmërinë dhe intelektin 
tim për të ma ndriçuar udhën përpara 
meje.”

Nuk e njoh zemrën e këtij të riu, por 
nuk mund të mos ndihesha jashtëza-
konisht i trishtuar për të. Me sa lehtësi 
i mohoi dhuratat që Zoti i kishte ofruar 
atij. Ky i ri e kishte hequr nga priza 
projektorin dhe më pas dukej i vetë-
kënaqur nga vëzhgimi i tij i mençur se 
nuk kishte dritë.

Për fat të keq, ky duket se është një 
qëndrim i shumëpërhapur sot. Nëse 
mund ta vëmë barrën e provës mbi 
Perëndinë, ne mendojmë se e kemi jus-
tifikuar veten nga marrja me seriozitet 
e urdhërimeve të Perëndisë dhe nga 
marrja e përgjegjësisë për marrëdhëni-
en tonë me Atin tonë Qiellor.

Vëllezër, më lejoni të jem i qartë: 
nuk ka asgjë fisnike apo mbresëlënëse 
tek të qenit cinik. Skepticizmi është i 
lehtë – çdokush mund ta bëjë atë. Ësh-
të jeta besnike që kërkon forcë morale, 
përkushtim dhe guxim. Ata që mbahen 
fort te besimi, janë shumë më tepër 
mbresëlënës sesa ata që i dorëzohen 

dyshimit kur dalin pyetje apo shqetësi-
me të mistershme.

Por nuk duhet të habitemi që besimi 
nuk vlerësohet nga shoqëria. Bota ka 
një histori të gjatë të mohimit të asaj që 
nuk e kupton. Dhe ajo ka një vështirësi 
të veçantë për t’i kuptuar gjërat që nuk 
mund t’i shohë. Por thjesht ngaqë ne 
nuk mund ta shohim diçka me sytë tanë 
fizikë, nuk do të thotë që ajo nuk ekzis-
ton. Me të vërtetë, “në tok’ e qiell, . . . 
më tepër gjëra ka se ç’ëndërro[het]” në 
librat tanë shkollorë, në gazetat shken-
core dhe filozofitë tona të botës.8 Gji-
thësia është plot me çudira të thella dhe 
mahnitëse – gjëra që mund të kuptohen 
vetëm nëpërmjet syve shpirtërorë.

Prova e Besimit
Kur zgjedhim të besojmë, të ushtroj-

më besim deri në pendim dhe ta ndje-
kim Shpëtimtarin tonë, Jezu Krishtin, ne 
i hapim sytë tanë shpirtërorë kundrejt 
madhështive që mezi mund t’i përfyty-
rojmë. Kështu bindja jonë dhe besimi 
ynë do të rriten më të fortë dhe ne 
vërtet do të shohim edhe më shumë.9

Vëllezër, unë dëshmoj se edhe në 
kohët më të vështira, Shpëtimtari do 
t’ju thotë atë që Ai ia tha një babai plot 
ankth në një rrugë të mbushur me 
shumë njerëz në Galile: “Mok ki frikë, 
vetëm ki besim” 10.

Ne mund të zgjedhim të besojmë.
Sepse brenda besimit, ne zbulojmë 

agimin e dritës.
Ne vërtet do të zbulojmë të 

vërtetën.11

Ne vërtet do të gjejmë paqe.12

Për shkak të besimit tonë, ne nuk do 
të kemi më kurrë uri, më kurrë etje.13 
Dhuratat e hirit të Perëndisë do të na 
aftësojnë që të jemi të vërtetë ndaj be-
simit tonë dhe do ta mbushin shpirtin 
tonë si “një burim uji që gufon në jetë 
të përjetshme” 14. Ne do të përjetojmë 
gëzim të vërtetë dhe jetëgjatë.15

Si rrjedhim, miqtë e mi të dashur, 
vëllezërit e mi të shtrenjtë në priftërinë 
e Perëndisë:

Kini guxim të besoni.
Mos kini frikë, vetëm kini besim.
Qëndroni me Danielin.
Unë lutem që secili prej nesh – të 

rinj dhe të moshuar – do të gjejë forcë, 
guxim dhe dëshirë të ripërtërirë për të 
besuar. Në emrin e Mësuesit tonë, Jezu 
Krishtit, amen. ◼
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Zoti duhet t’i japë një përvojë shpir-
tërore personit të cilit dhjaku i jep 
tabakanë.

E kam parë këtë të ndodhë një herë 
në një qendër përkujdesjeje, kur një 
dhjak u përkul përpara për t’ia kaluar 
tabakanë një gruaje të thinjur. Ajo e pa 
bukën sikur të ishte e çmuar. Nuk e 
kam harruar asnjëherë buzëqeshjen e 
saj kur e mori bukën dhe pastaj u zgjat 
për të përkëdhelur kokën e dhjakut, 
duke i thënë me zë pak të lartë: “O, 
faleminderit!”

Ai dhjak po bënte thjesht detyrën 
e tij të priftërisë. Prapëseprapë, Zoti 
atëherë e shumëfishoi veprimin e 
dhjakut. Ishte e dukshme që motra e 
kujtoi Shpëtimtarin ndërsa shprehu 
mirënjohje të sinqertë për shërbimin e 
dhjakut. Ajo u sigurua, ndërsa ai i shër-
beu sakramentin, se ajo do ta kishte 
Shpirtin me vete. Ajo nuk ishte e vetme 
atë ditë në qendrën e përkujdesjes. As 
dhjaku nuk ishte i vetëm në shërbimin 
e tij të thjeshtë.

Një mësues i ri në Priftërinë Aarone 
mund të mos e mendojë se, ndërsa 
shkon të japë mësim në një familje, ai 
është një bashkëpunëtor me Zotin në 
punën e Tij. Ende më kujtohet dëshmia 
e thjeshtë e një shoku të ri të mësimit 
të shtëpisë, i cili erdhi në shtëpinë tonë. 
Shpirti m’i pohoi fjalët e tij dhe ia pohoi 
edhe familjes sime. Ai mund të mos e 
kujtojë atë ditë, por unë e kujtoj.

Zoti do t’i lartësojë sërish përpjekjet 
e një të riu kur ai thirret për t’u bërë 
prift. Pagëzimi i parë që ai kryen, për 
shembull, mund të jetë i një të riu që 
ai nuk e njeh. Ai mund të shqetësohet 
nëse do të thotë fjalët e duhura dhe a 
do ta kryejë ordinancën siç duhet.

Por Zoti, shërbëtor i të cilit ai është, 
do ta lartësojë thirrjen e tij. Personi 
që ai pagëzon, ka zgjedhur të ecë në 
shtegun drejt jetës së përjetshme. Zoti 
do ta bëjë pjesën e Tij më të madhe. 

Ai u shugurua dhjak gjashtë ditë më 
parë. Ai mund të presë që puna e tij e 
parë e detyrës së priftërisë do të jetë 
shpërndarja e sakramentit të dielën e 
ardhshme. Lutja ime është që ai do ta 
shohë atë çast siç është në të vërtetë.

Ai mund të mendojë se puna e tij 
për Zotin është që të kalojë tabaka-
në e sakramentit te njerëzit e ulur në 
mbledhjen e sakramentit. Por qëllimi i 
Zotit nuk është thjesht që t’i bëjë nje-
rëzit të marrin bukën dhe ujin. Ai ësh-
të t’i bëjë ata të mbajnë një besëlidhje 
që do t’i çojë ata në shtegun drejt jetës 
së përjetshme. Dhe që të ndodhë kjo, 

Nga Presidenti Henri B. Ajring,
Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë

Vëllezërit e mi të dashur, ne jemi 
mirënjohës që Zoti ka thirrur Pla-
kun Ronald A. Rasband, Plakun 

Geri E. Stivenson dhe Plakun Dejll G. 
Renland si Apostuj të Zotit Jezu Krisht. 
Zemrat tona, lutjet tona dhe besimi ynë 
i mbështetin ata.

Ne e njohim aftësinë e tyre të 
madhe. Prapëseprapë, atyre do t’u ne-
vojitet sigurim në thirrjet e tyre, sikurse 
të gjithëve ne, se Zoti është me ta në 
punën e Tij. Dhjaku më i ri ka nevojë 
për atë siguri, sikurse ka nevojë edhe 
prifti i lartë me më shumë përvojë, i cili 
merr një thirrje të re.

Ajo siguri rritet ndërsa ju arrini të 
kuptoni se Ai ju thirri nëpërmjet shër-
bëtorëve të Tij. Nxitja ime është që t’ju 
ndihmoj të dini se, kur ju e bëni pjesën 
tuaj, Zoti u shton përpjekjeve tuaja 
fuqinë e Tij.

Çfarëdo thirrje që marrim në mbre-
tërinë e Zotit, kërkon më tepër sesa 
gjykimin tonë njerëzor dhe fuqitë tona 
vetjake. Ato thirrje kërkojnë ndihmë nga 
Zoti, e cila do të vijë. Edhe dhjaku i ri 
do të mësojë se është e vërtetë dhe do 
të vazhdojë të mësojë përgjatë viteve.

Një nga nipërit e mi është këtu son-
te, në sesionin e tij të parë të priftërisë. 

Ju Nuk Jeni të  
Vetëm në Punë
Ndërsa kaloni nga një shërbim i priftërisë tek tjetri, ju do ta shihni  
se Zoti është në punë bashkë me ju.



81NËNTOR 2015

Ai e bëri atë për mua një herë kur djali 
që pagëzova, me lot që i rridhnin në 
fytyrë, më tha në vesh: “Jam i pastër. 
Jam i pastër.”

Ndërsa kaloni nga një shërbim i 
priftërisë tek tjetri, ju do ta shihni se 
Zoti është në punë bashkë me ju. Këtë 
e mësova nga takimi me një president 
të kuorumit të pleqve në një konferen-
cë kunji vite më parë. Në konferencë 
u paraqitën më shumë se 40 emra të 
burrave që do të merrnin Priftërinë 
Melkizedeke.

Presidenti i kunjit u përkul tek unë 
dhe më pëshpëriti: “Këta burra ishin 
që të gjithë pleq të ardhshëm më pak 
aktivë”. Me habi e pyeta presidentin se 
cili ishte programi i tij për t’i shpëtuar 
këta burra.

Ai tregoi me gisht nga një i ri në 
fund të godinës kishtare. Ai tha: “Ja tek 
është. Shumë nga këta burra janë kthy-
er sërish për shkak të atij presidenti të 
kuorumit të pleqve.” Ai ishte në rreshtin 
e prapmë, i veshur thjesht, me këmbët 
të shtrira e të kryqëzuara, me këpucët 
me qafë të ngrëna nga përdorimi.

I kërkova presidentit të kunjit të më 
njihte me të pas mbledhjes. Kur u ta-
kuam, i thashë të riut se isha i befasuar 
nga ajo që ai kishte bërë, dhe e pyeta 
se si ia doli. Ai ngriti shpatullat. Dukej 
qartë që ai nuk mendonte se kishte 
ndonjë meritë.

Më pas tha butësisht: “E njoh çdo 
djalë joaktiv në këtë qytet. Shumë prej 
tyre kanë kamionçina. Edhe unë kam 
një kamionçinë. Unë e laj kamionçinën 
time atje ku ata lajnë të tyren. Me kali-
min e kohës, ata bëhen miqtë e mi.

Më pas pres derisa diçka të shkojë 
keq në jetën e tyre. Ndodh përherë. 
Ata më tregojnë për këtë. I dëgjoj dhe 
nuk gjej gabime. Pastaj, kur ata thonë: 
‘Diçka nuk shkon në jetën time. Duhet 
të ketë patjetër diçka më të mirë se kjo’, 
unë u them atyre se çfarë u mungon 
dhe ku mund ta gjejnë atë. Ndonjëherë 
ata më besojnë dhe, kur e bëjnë, i marr 
me vete.”

Ju mund ta shihni përse ai ishte i 
thjeshtë. Ishte i tillë pasi e dinte se kish-
te bërë pjesën e tij të vogël dhe Zoti 
po bënte pjesën tjetër. Ishte Zoti që i 
kishte prekur zemrat e atyre burrave 
gjatë shqetësimeve të tyre. Ishte Zoti që 
u dha atyre ndjenjën se duhet të ketë 
diçka më të mirë për ta dhe shpresën 
se ata mund ta gjenin atë.

I riu, i cili – sikurse ju – ishte një 
shërbëtor i Zotit, thjesht besonte se, 
nëse ai bënte pjesën e tij të vogël, Zoti 
do t’i ndihmonte ata burra përgjatë 
shtegut drejt shtëpisë dhe drejt lum-
turisë që vetëm Ai mund t’ua jepte 
atyre. Ky burrë gjithashtu e dinte se 
Zoti e kishte thirrur atë si president të 
kuorumit të pleqve sepse ai do të bënte 
pjesën e tij.

Do të ketë kohë gjatë shërbimit tuaj 
kur nuk do të keni suksesin e shquar 
e të dukshëm të atij presidenti të ri të 

kuorumit të pleqve. Kjo është koha 
kur juve do t’ju duhet të keni mirëbe-
sim se Zoti, duke e ditur se do ta bëni 
pjesën tuaj në punë, ju thirri nëpërmjet 
shërbëtorëve të Tij të autorizuar. Pasja e 
besimit te thirrja nga shërbëtorët e Zotit 
ishte vendimtare në shërbimin misionar 
të stërgjyshit tim Henri Ajring.

Ai u pagëzua më 11 mars 1855, 
në Sent- Luis, Misuri. Erastus Snou e 
shuguroi atë në detyrën e priftit pak 
pas kësaj. Presidenti i Kunjit Sent- 
Luis, Xhon H. Hart, e thirri atë për të 
shërbyer një mision në kombin Çeroki 
më 6 tetor.1 Ai u shugurua plak më 
11 tetor. Ai u largua me kalë për në 
Misionin Çeroki më 24 tetor. Ai ishte 
20 vjeç dhe një i kthyer në besim prej 
vetëm shtatë muajsh.

Nëse ndonjë mbajtës priftërie kishte 
arsye për t’u ndier i pakualifikuar ose 
i papërgatitur, ai ishte Henri Ajringu. 
Arsyeja e vetme pse ai mundi të kishte 
guximin për të shkuar, ishte se ai e din-
te në zemrën e tij që Perëndia e kishte 
thirrur atë nëpërmjet shërbëtorëve të Tij 
të autorizuar. Ajo ishte burimi i guximit 
të tij. Ajo duhet të jetë burimi i guximit 
tonë për të ngulmuar, cilatdo qofshin 
thirrjet tona në priftëri.

Pasi Plaku Ajring kishte shërbyer për 
tri vite të vështira dhe me vdekjen e 

Oslo, Norvegji
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presidentit të misionit, Henri u pro-
pozua dhe u mbështet si president i 
misionit në një mbledhje të mbajtur më 
6 tetor 1858. Ai u habit dhe u shtang siç 
do të shtangej një dhjak i ri. Ai shkroi: 
“Ishte fare e papritur për mua të thirre-
sha në atë detyrë me përgjegjësi, por, 
duke qenë vullneti i vëllezërve, unë e 
pranova me gëzim, duke ndier në të 
njëjtën kohë dobësinë time të madhe 
dhe mungesën e përvojës” 2.

Henri Ajring, tani si president misio-
ni, udhëtoi drejt kombeve Çeroki, Krik 
dhe Çokto në vitin 1859. Nëpërmjet 
përpjekjeve të tij, Zoti “i shtoi”, siç tha 
Henri, “shumë anëtarë të rinj kishës”. 
Ai organizoi dy degë por vuri re se 
“shumë pak ishin aktivë në kauzë” 3.

Një vit më vonë, Henri u përball 
me realitetin e vështirë se udhëheqësit 
politikë midis njerëzve të cilëve ai po u 
shërbente, nuk i lejuan më misionarët 
shenjtorë të ditëve të mëvonshme që të 
bënin punën e tyre. Ndërsa përsiati mbi 
atë që duhej të bënte, ai kujtoi udhëzi-
min nga presidenti i tij i mëparshëm i 
misionit, që i tregoi se duhej ta zgjaste 
misionin e tij deri në vitin 1859.4

Në tetor të atij viti, Henri i shkroi 
Presidentit Brigam Jang për drejtim, por 
ai nuk mori përgjigje për pyetjen e tij. 
Henri shënoi: “Duke mos marrë asnjë 
lajm nga Presidenca e Kishës, i bëra 
thirrje Zotit në lutje, duke i kërkuar 
që të më bënte të ditur mendjen dhe 
vullnetin e Tij lidhur me qëndrimin tim 
më gjatë apo vajtjen në Sion”.

Ai vazhdoi: “Ëndrra në vijim m’u dha 
si përgjigje ndaj lutjes sime. Ëndërrova 
sikur arrita në Qytet [Solt- Lejk] dhe me-
njëherë shkova në zyrën e [Presidentit 
Brigam] Jang, ku e gjeta atë. Unë i 
thashë atij: ‘[President] Jang, jam larguar 
nga misioni im, kam ardhur vullneta-
risht, por nëse ka diçka të gabuar në 
këtë, jam i gatshëm të kthehem dhe 
ta përfundoj misionin tim’. [Në ëndërr 
profeti] iu përgjigj: ‘Ti ke qëndruar aq 
sa duhet. Gjithçka është në rregull.’”

Henri shkroi në ditarin e tij: “Duke 
pasur më parë ëndrra, të cilat u për-
mbushën me plot kuptimin e fjalës, 
unë pata besim se kjo gjithashtu do të 
plotësohej dhe si pasojë fillova menjë-
herë të përgatitesha për të udhëtuar”.

Ai mbërriti në Solt- Lejk- Siti më 
29 gusht 1860, duke ecur më këmbë 
pjesën më të madhe të rrugës. Dy ditë 
më vonë, ai shkoi në zyrën e Presiden-
tit Brigam Jang.5

Henri e përshkroi përvojën me këto 
fjalë: “U takova me [Presidentin] Jang, 
i cili [më] priti shumë dashamirësisht. I 
thashë atij: ‘[President] Jang kam ardhur 
pa më dërguar dikush, nëse kam vep-
ruar gabim, jam i gatshëm të kthehem 
dhe ta përfundoj misionin tim’. [Brigam 
Jangu] u përgjigj: ‘Gjithçka është në 
rregull. Kemi qenë duke të të pritur.’”

Henri përshkroi gëzimin e tij, duke 
thënë: “Në këtë mënyrë, ëndrra ime u 
përmbush me plot kuptimin e fjalës” 6.

Gëzimi i tij erdhi nga një pohim se 
Zoti ishte duke punuar me të dhe duke 

e vigjiluar atë. Ai mësoi atë që është e 
vërtetë për të gjithë ne – se shërbëtorët 
e Zotit frymëzohen për ta ditur vull-
netin e Zotit. Dhe Henri Ajringu kishte 
vërtetuar atë që edhe unë e di: se 
profeti, si president i priftërisë, frymë-
zohet nga Perëndia për të vigjiluar mbi 
shërbëtorët e Zotit dhe për t’u kujdesur 
për ta dhe për t’i thirrur ata.

Cilado qoftë thirrja juaj në priftëri, ju 
nganjëherë mund të keni ndier se Ati 
Qiellor nuk di gjë për ju. Ju mund të lu-
teni për të ditur vullnetin e Tij dhe, me 
dëshirën e sinqertë për të bërë çfarëdo 
gjëje që Ai ju kërkon të bëni, ju do të 
merrni një përgjigje.

Ati Qiellor do t’ju lejojë të ndieni se 
Ai ju njeh, se Ai e vlerëson shërbimin 
tuaj dhe se ju po bëheni të denjë për 
përshëndetjen nga Zoti, që dëshironi 
kaq shumë ta dëgjoni: “Të lumtë, shër-
bëtor i mirë dhe besnik; ti u tregove 
besnik në gjëra të vogla; unë do të të 
vë mbi shumë gjëra; hyr në gëzimin 
e zotit tënd” 7.

Është lutja ime që çdo mbajtës i 
priftërisë do të japë ndihmë me besim 
që të shpëtojë çdo shpirt për të cilin ai 
është përgjegjës. Perëndia do t’ia shtojë 
fuqinë e Tij përpjekjeve të shërbëtorit 
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të Tij. Zemrat e njerëzve do të preken 
për të bërë zgjedhje që do t’i çojnë ata 
në shtegun e ungjillit drejt lumturisë 
dhe larg pikëllimit.

Është lutja ime gjithashtu që çdo 
mbajtës i priftërisë do ta ndiejë kuj-
desin e dashur dhe vigjilues të Atit 
Qiellor, të Shpëtimtarit dhe të profetit 
të Perëndisë në thirrjen e tij në priftëri.

Ju jap dëshminë time të veçantë se 
ne jemi në shërbim të Zotit të ringja-
llur Jezu Krisht. Unë dëshmoj se Ai ju 
ka thirrur juve dhe mua në shërbimin 
e Tij duke i ditur aftësitë tona dhe 
ndihmën që do të na duhet. Ai do t’i 
bekojë përpjekjet tona përtej pritshmë-
rive tona më të dashura, kur japim 
gjithçka nga vetja në shërbim të Tij. 
Unë dëshmoj se profeti i Perëndisë, i 
cili është presidenti i të gjithë priftërisë 
në tokë, frymëzohet nga Perëndia.

Jam mirënjohës për shembujt e 
mbajtësve besnikë të priftërisë kudo. 
Ati Qiellor dhe Shpëtimtari janë mi-
rënjohës që ju bëni pjesën tuaj. Ata 
ju njohin, Ata kujdesen për ju dhe 
Ata ju duan. Në emrin e Jezu Krishtit, 
amen. ◼
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më të lehta për t’u duruar dhe ne do 
të marrim bekimet e premtuara prej 
Tij. Por, ndërkohë që Ai na jep ligje 
dhe urdhërime, Ai gjithashtu na lejon 
të zgjedhim nëse i pranojmë ato ose i 
mohojmë ato. Vendimet tona në lidhje 
me këtë do ta përcaktojnë vendmbërrit-
jen tonë.

Kam vetëbesim që secili prej nesh 
ka si synimin e tij përfundimtar jetën 
e përjetshme në praninë e Atit tonë 
Qiellor dhe të Birit të Tij, Jezu Krish-
tit. Është jetike, si rrjedhim, që ne të 
bëjmë zgjedhje gjatë gjithë jetës sonë 
që do të na çojnë drejt këtij synimi të 
madhërishëm. Ne e dimë, megjithatë, 
që kundërshtari zotohet që të na bëjë 
të dështojmë. Ai dhe ushtritë e tij janë 
të palodhur në përpjekjet e tyre që të 
na i shkatërrojnë dëshirat tona të drejta. 
Ata përfaqësojnë një kërcënim të rëndë 
dhe të vazhdueshëm ndaj shpëtimit 
tonë të përjetshëm, në qoftë se ne nuk 
jemi gjithashtu të palodhur në ven-
dosmërinë dhe përpjekjet tona për ta 
arritur synimin tonë. Apostulli Pal na 
paralajmëron: “Rrini zgjuar; sepse kun-
dërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark 
si një luan vrumbullues, duke kërkuar 
cilin mund të përpijë” 3.

Edhe pse nuk ka asnjë kohë në 
jetën tonë kur ne të përjashtohemi nga 

Nga Presidenti Tomas S. Monson

Vëllezërit e mi të dashur, sa mirë 
është që të jem me ju përsëri. 
Ne jemi frymëzuar këtë mbrëm-

je nga fjalët që kemi dëgjuar. Lutem 
që edhe unë do të udhëhiqem në ato 
që them.

Mesazhi im për ju sonte është i 
drejtpërdrejtë. Është ky: zbatojini 
urdhërimet.

Urdhërimet e Perëndisë nuk jepen 
për të na mërzitur ose që të bëhen pen-
gesa ndaj lumturisë sonë. Pikërisht e 
kundërta është e vërtetë. Ai që na krijoi 
dhe që na do, e di në mënyrë të për-
sosur pikërisht se si nevojitet ta jetojmë 
jetën tonë me qëllim që të fitojmë 
lumturinë më të madhe të mundshme. 
Ai na ka siguruar udhëzime të cilat, në 
qoftë se i ndjekim, do të na udhëheqin 
të sigurt përmes këtij udhëtimi shpesh 
të pabesë në vdekshmëri. Ne i mbajmë 
mend fjalët e një himni të shumënjo-
hur: “Mbaj urdhërimet! Në këtë ka paqe 
dhe ka siguri.” 1

Ati ynë Qiellor na do aq sa thotë: 
“Mos gënje; mos vidh; mos shkel kurorë; 
duaje të afërmin porsi veten; e kështu 
me radhë” 2. Ne i dimë urdhërimet. Ai e 
kupton që, kur i zbatojmë urdhërimet, 
jeta jonë do të jetë më e lumtur, më 
përmbushëse dhe më pak e koklavitur. 
Sfidat dhe problemet tona do të jenë 

Zbatojini Urdhërimet
Ai që na krijoi dhe që na do, e di në mënyrë të përsosur pikërisht se si 
nevojitet ta jetojmë jetën tonë me qëllim që të fitojmë lumturinë më të 
madhe të mundshme.
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tundimi, ju të rinj jeni në një moshë kur 
mund të jini veçanërisht të cenueshëm. 
Vitet e adoleshencës janë shpesh vitet 
e pasigurisë, të ndjenjës që nuk jeni të 
mirë sa ç’duhet, të përpjekjes për ta gje-
tur vendin tuaj mes bashkëmoshatarëve 
tuaj dhe të përpjekjes për t’u përshtatur 
me ta. Ju mund të tundoheni që t’i ulni 
standardet tuaja dhe të ndiqni turmën, 
me qëllim që të pranoheni nga ata që 
doni t’i keni miq. Ju lutem, jini të fortë 
dhe jini vigjilentë ndaj gjithçkaje që 
do t’ju grabiste bekimet e përjetësisë. 
Zgjedhjet që bëni këtu dhe tani, janë të 
rëndësishme përgjithmonë.

Ne lexojmë te 1 Korintasve: “Ka . . . 
[kaq shumë] lloje zërash në botë” 4. 
Ne rrethohemi nga zëra bindës, zëra 
mashtrues, zëra nënvleftësues, zëra 
ngatërrues dhe zëra pështjellues. Mund 
të shtoj që këta janë zëra të lartë. Ju kë-
shilloj që të mos i përfillni ata zëra dhe, 
në vend të tyre, të ndikoheni nga ai 
zë i qetë dhe i ulët, i cili do t’ju rrëfejë 
udhën drejt sigurisë. Kujtoni se dikush 
me autoritet i vuri duart e tij mbi kokën 
tuaj pasi u pagëzuat, duke ju konfir-
muar një anëtar të Kishës dhe duke ju 
thënë: “Merrni Frymën e Shenjtë” 5. Ha-
pini zemrat tuaja, madje vetë shpirtrat 
tuaj, ndaj tingullit të atij zëri të veçantë 
që dëshmon për të vërtetën. Sikurse 
premtoi profeti Isaia: “Veshët e tu do 
të dëgjojnë . . . një fjalë që do të thotë: 
‘Kjo është rruga, ecni në të!’” 6 Qofshim 

gjithmonë në përputhje me zërin, që ne 
të mund ta dëgjojmë këtë zë ngushë-
llues, udhërrëfyes, që do të na mbajë 
të sigurt.

Mungesa e respektit për urdhëri-
met ka hapur udhën për ato që unë i 
konsideroj të jenë plagët e kohës sonë. 
Ato përfshijnë plagën e lejueshmëri-
së, plagën e pornografisë, plagën e 
drogave, plagën e pamoralshmërisë 
dhe plagën e abortit, për të përmendur 
vetëm disa. Shkrimet e shenjta na tre-
gojnë që kundërshtari është “krijuesi i 
të gjitha këtyre gjërave” 7. Ne e dimë që 
ai është “ati i gjithë gënjeshtrave, për të 
mashtruar e verbuar njerëzit” 8.

Unë ju lutem që të shmangni gjith-
çka që do t’ju bëjë ta humbisni lumtu-
rinë tuaj këtu në vdekshmëri dhe jetën 
e përjetshme në botën që vjen. Me 
mashtrimet dhe gënjeshtrat e tij, kun-
dërshtari do t’ju drejtojë të zbritni nëpër 
një shpat rrëshqitës drejt shkatërrimit 
tuaj, në qoftë se e lejoni atë që ta bëjë 
këtë gjë. Ju ka të ngjarë të jeni në atë 
shpat rrëshqitës madje më përpara se 
ta kuptoni që nuk ka asnjë mënyrë për 
t’u ndalur. Ju i keni dëgjuar mesazhet 
e kundërshtarit. Ai me djallëzi thërret: 
“Vetëm këtë herë, s’ka rëndësi; gjith-
kush po e bën atë; mos jini të dalë nga 
moda; kohët kanë ndryshuar; nuk do 
të lëndojë askënd; jeta jote është e jotja 
për ta jetuar”. Kundërshtari na njeh 
dhe ai i njeh tundimet që do të jenë 

të vështira për ne për t’i shpërfillur. Sa 
jetike është që ne të ushtrojmë vigji-
lencë të vazhdueshme me qëllim që ta 
shmangim dorëzimin ndaj gënjeshtrave 
dhe tundimeve të tilla.

Kurajë e madhe do të kërkohet 
kur qëndrojmë besnikë dhe të vërtetë 
në mes të shtytjeve gjithnjë e në rritje 
dhe ndikimeve tinëzare, nga të cilat 
rrethohemi dhe të cilat e shtrembërojnë 
të vërtetën, e shkatërrojnë të mirën e 
të hijshmen dhe përpiqen të zëven-
dësojnë filozofitë e botës, të krijuara 
nga njerëzit. Nëse urdhërimet do të 
ishin shkruar nga njerëzit, atëherë për 
t’i ndryshuar ato nëpërmjet prirjes ose 
ligjshmërisë, apo nëpërmjet ndonjë 
mjeti tjetër, do të ishte privilegji i nje-
riut. Urdhërimet, sidoqoftë, u dhanë 
nga Perëndia. Duke përdorur lirinë 
tonë të zgjedhjes, ne mund t’i lëmë 
ato mënjanë. Megjithatë, ne nuk mund 
t’i ndryshojmë ato, ashtu sikurse nuk 
mund t’i ndryshojmë pasojat që vijnë 
nga mosbindja dhe shkelja e tyre.

Kuptofshim që lumturia jonë më e 
madhe në këtë jetë do të vijë kur ne i 
ndjekim urdhërimet e Perëndisë dhe iu 
bindemi ligjeve të Tij! Më pëlqejnë pa 
masë fjalët që gjenden tek Isaia kapitu-
lli 32, vargu 17: “Pasojë e drejtësisë do 
të jetë paqja, rezultat i drejtësisë qetësia 
dhe siguria përjetë”. Paqe e tillë, siguri 
e tillë mund të vijnë vetëm nëpërmjet 
drejtësisë.

Ne nuk mund t’ia lejojmë vetes as 
edhe pjesëzën më të vogël të lirisë së 
veprimit në lidhje me mëkatin. Ne nuk 
mund ta lejojmë veten tonë që të be-
sojmë se mund të marrim pjesë “vetëm 
pak” në mosbindjen ndaj urdhërimeve 
të Perëndisë, sepse mëkati mund të na 
mbërthejë me një dorë të hekurt nga e 
cila është tmerrësisht e dhembshme që 
të çlirohemi vetë. Vartësitë që mund të 
vijnë nga drogat, alkooli, pornografia 
dhe pamoralshmëria janë të vërteta dhe 



85NËNTOR 2015

janë pothuajse të pamundshme për t’u 
shkëputur prej tyre pa një mundim të 
madh dhe ndihmë të shumtë.

Nëse ndokush nga ju është penguar 
në udhëtimin e tij, ju siguroj se ka një 
mënyrë kthimi sërish. Procesi quhet 
pendim. Edhe pse shtegu është i vështi-
rë, shpëtimi juaj i përjetshëm varet prej 
tij. Çfarë mund të ishte më e vlefshme 
për përpjekjet tuaja? Ju lutem që të 
vendosni pikërisht këtu dhe tani që të 
ndërmerrni hapat e domosdoshëm për 
t’u penduar plotësisht. Sa më shpejt që 
ta bëni këtë, aq më shpejt ju do të jeni 
në gjendje të përjetoni paqen, qetësinë 
dhe sigurinë për të cilat foli Isaia.

Pak kohë më parë, dëgjova dësh-
minë e një gruaje e cila, me burrin e 
saj, ishin larguar nga shtegu i sigurisë, 
duke i thyer urdhërimet dhe, ndërkohë, 
pothuajse duke e shkatërruar familjen 
e tyre. Kur secili prej tyre më së fundi 
mundi të shihte përmes mjegullës së 

errët të vartësisë dhe të kuptonte se 
sa e palumtur ishte bërë jeta e tyre, si 
edhe sa shumë po i lëndonin të afërmit 
e tyre, ata filluan të ndryshonin. Procesi 
i pendimit u ndie i ngadalshëm dhe, 
me raste, ishte i dhembshëm, por me 
ndihmën e udhëheqësve të priftërisë, 
së bashku me ndihmën nga familja dhe 
miqtë e tyre besnikë, ata e përshkuan 
udhën e tyre të kthimit.

Po ju jap një pjesë të dëshmisë së 
kësaj motre lidhur me fuqinë shërue-
se të pendimit: “Si shkon dikush nga 
të qenit një prej deleve të humbura 
dhe i mbërthyer nga [mëkati], deri te 
kjo paqe dhe lumturi që ndiejmë tani? 
Si ndodh kjo? Përgjigjja . . . është për 
shkak të një ungjilli të përsosur, një Biri 
të përkryer dhe flijimit të Tij për mua. 
. . . Atje ku kishte errësirë, tani ka dritë. 
Atje ku kishte dëshpërim e dhembje, ka 
gëzim e paqe. Ne jemi bekuar pafun-
dësisht nga ndryshimi që mund të vijë 

vetëm nëpërmjet pendimit të mundësu-
ar me anë të Shlyerjes së Jezu Krishtit.”

Shpëtimtari ynë vdiq që të na e 
siguronte juve dhe mua atë dhuratë të 
bekuar. Pavarësisht nga fakti që shtegu 
është i vështirë, premtimi është i vërte-
të. U tha Zoti atyre që pendohen:

“Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin 
të kuqe flakë, do të bëhen të bardha 
si bora” 9.

“Dhe nuk do [t’i] kujtoj më [ato].” 10

Gjatë gjithë jetës sonë neve do të 
na nevojitet të ushqejmë dëshmi të 
forta duke i studiuar shkrimet e shenjta 
dhe duke u lutur e duke i përsiatur të 
vërtetat e ungjillit të Jezu Krishtit. Kur 
nguliten me vendosmëri, dëshmitë tona 
për ungjillin, për Shpëtimtarin dhe për 
Atin tonë Qiellor do të ndikojnë në 
gjithçka që bëjmë.

Unë dëshmoj se ne të gjithë jemi 
bij të dashur të Atit tonë në Qiell, të 
dërguar në tokë, në këtë ditë e kohë 
për një qëllim, dhe neve na është 
dhënë priftëria e Perëndisë që të mund 
t’u shërbejmë të tjerëve dhe të kryejmë 
punën e Perëndisë këtu në tokë. Ne 
jemi urdhëruar ta jetojmë jetën tonë në 
atë mënyrë që të mbetemi të denjë për 
ta zotëruar atë priftëri.

Vëllezërit e mi, i zbatofshim urdhëri-
met! Të mrekullueshme dhe të lavdish-
me janë shpërblimet që janë ruajtur për 
ne, në qoftë se i zbatojmë ato. Qoftë ky 
bekimi ynë, unë lutem në emrin e Jezu 
Krishtit, Shpëtimtarit tonë dhe Shëlbue-
sit tonë, amen. ◼

SHËNIME
 1. “Keep the Commandments”, Hymns, nr. 303.
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Church (2010), 20.3.10.
 6. Isaia 30:21.
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 10. Jeremia 31:34.
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e sotme ka një tepri të blasfemisë, me 
të cilën duket se rrethohemi pothuajse 
nga çdo anë. Është e vështirë ta shman-
gim dëgjimin e emrave të Hyjnisë duke 
u përdorur në mënyrë rastësore dhe të 
pamend. Komente të vrazhda duket se 
janë bërë një përbërës kryesor i tele-
vizionit, filmave, librave dhe muzikës. 
Të shkëmbyera lirshëm janë vërejtjet 
shpifëse dhe retorikat zemëruese. Le 
t’iu flasim të tjerëve me dashuri e res-
pekt, duke e mbajtur të folurën tonë të 
pastër dhe duke i shmangur fjalët ose 

komentet që do të lëndonin ose fyenin. 
Ndjekshim shembullin e Shpëtimtarit, i 
cili foli me butësi dhe mirësi gjatë gjithë 
shërbesës së Tij.

Tipari tjetër i përmendur nga Pali 
është dashuria [hyjnore], e cila ësh-
të përcaktuar si “dashuria e pastër e 
Krishtit” 3. Kam besim se brenda sferës 
sonë të ndikimit ka njerëz që janë të 
vetmuar, njerëz që janë të sëmurë dhe 
njerëz që ndihen të shkurajuar. E jona 
është mundësia për t’i ndihmuar ata 
dhe për t’i ngritur shpirtrat e tyre. Shpë-
timtari i solli shpresë të pashpresit dhe 
forcë të dobëtit. Ai shëroi të sëmurin; 
Ai e bëri të çalin të ecë, të verbrin të 
shohë, të shurdhin të dëgjojë. Ai madje 
e risolli të vdekurin në jetë. Gjatë gjithë 

në mendje teksa përsiata kuptimin e 
të parit. Është nga letra e Apostullit 
Pal drejtuar Timoteut: “Bëhu shembull 
për besimtarët në fjalë, në sjellje, në 
dashuri, në Frymë, në besim dhe në 
dëlirësi” 2.

Unë besoj se shkrimi i dytë shpje-
gon, gjerësisht, se si ne mund ta për-
mbushim të parin. Ne bëhemi shembuj 
për besimtarët duke e jetuar ungjillin 
e Jezu Krishtit në fjalë, në sjellje, në 
dashuri, në Frymë, në besim dhe në 
dëlirësi. Kur e bëjmë këtë gjë, dritat 
tona do të shkëlqejnë që t’i shohin të 
tjerët.

Secili prej nesh erdhi në tokë duke 
iu dhënë Drita e Krishtit. Kur e ndjekim 
shembullin e Shpëtimtarit dhe jetojmë 
siç jetoi Ai dhe siç na mësoi Ai, ajo dritë 
do të digjet brenda nesh dhe ne do ta 
ndriçojmë udhën për njerëz të tjerë.

Apostulli Pal rendit gjashtë tipare 
të një besimtari, tipare që do t’i lejojnë 
dritat tona të shkëlqejnë. Le ta shohim 
secilin.

Po i përmend dy tiparet e para së 
bashku – të qenit një shembull në fjalë 
dhe në sjellje. Fjalët që përdorim, mund 
të lartësojnë e frymëzojnë, ose mund 
të dëmtojnë e poshtërojnë. Në botën 

Nga Presidenti Tomas S. Monson

Vëllezër e motra, sa mirë është që 
të jem me ju përsëri. Siç e dini, 
që kur ishim së bashku në prill, 

ne jemi trishtuar nga humbja e tre prej 
Apostujve tanë të dashur: Presidentit 
Bojd K. Paker, Plakut L. Tom Peri dhe 
Plakut Riçard G. Skot. Ata janë kthyer 
në shtëpinë e tyre qiellore. Na merr 
malli për ta. Sa mirënjohës që jemi për 
shembujt e tyre të dashurisë si e Krishtit 
dhe për mësimet e frymëzuara që i 
kanë lënë për ne të gjithë.

Ne iu drejtojmë një mirëseardhje 
të përzemërt Apostujve tanë më të 
rinj, Plakut Ronald A. Rasband, Plakut 
Geri E. Stivenson dhe Plakut Dejll G. 
Renland. Këta janë burra të përkush-
tuar ndaj veprës së Zotit. Ata janë të 
kualifikuar mirë për t’i zënë pozicionet 
e rëndësishme në të cilat janë thirrur.

Kohët e fundit, ndërkohë që po i 
lexoja dhe përsiatja shkrimet e shenjta, 
dy fragmente kanë mbetur me mua në 
mënyrë të veçantë. Që të dy janë të 
shumënjohur për ne. I pari është nga 
Predikimi në Mal: “Le të shndritë drita 
juaj para njerëzve, që të shohin veprat 
tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj 
që është në qiej” 1. Shkrimi i dytë i 
shenjtë është një shkrim që më erdhi 
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Jini një Shembull dhe 
një Dritë
Kur e ndjekim shembullin e Shpëtimtarit, e jona do të jetë mundësia  
për të qenë një dritë në jetën e njerëzve të tjerë.

Bermehijo, Durango, Meksikë
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shërbesës së Tij, Ai iu afrua me dashuri 
hyjnore çdo nevojtari. Teksa e ndjekim 
shembullin e Tij, ne do të bekojmë jetë, 
duke përfshirë vetë jetën tonë.

Më pas, ne duhet të jemi një shem-
bull në sjelljet tona. Për mua kjo do të 
thotë të përpiqemi fort për të pasur 
në jetën tonë mirësi, mirënjohje, falje 
dhe vullnet të mirë. Këto cilësi do të 
na sigurojnë një shpirt që do ta prekë 
jetën e njerëzve përreth nesh. Ka qenë 
mundësia ime përgjatë viteve që të sho-
qërohem me individë të shumtë që e 
zotërojnë një shpirt të tillë. Ne përjetoj-
më një ndjenjë të veçantë kur jemi me 
ta, një ndjenjë që na bën të dëshirojmë 
të shoqërohemi me ta dhe ta ndjekim 
shembullin e tyre. Ata rrezatojnë Dritën 
e Krishtit dhe na ndihmojnë ta ndiejmë 
dashurinë e Tij për ne.

Për të ilustruar se si dallohet nga 
të tjerët drita që del prej një shpirti të 
dëlirë dhe të dashur, po ju tregoj një 
përvojë të shumë viteve më parë.

Në atë kohë, udhëheqës të Kishës u 
takuan me zyrtarë në Jerusalem që të 
binin dakord për një marrëveshje qiraje 
për tokën në të cilën do të ndërtohej 
Qendra e Kishës në Jerusalem. Me që-
llim që të fitoheshin lejet e duhura, Ki-
sha duhej të binte dakord që nuk do të 

ndërmerreshin përpjekje misionare nga 
anëtarët tanë që do të qëndronin në 
qendër. Pasi ishte bërë ajo marrëveshje, 
një nga zyrtarët izraelitë, i cili i njihte 
fare mirë Kishën dhe anëtarët e saj, vuri 
në dukje që ai e dinte se Kisha do ta 
nderonte marrëveshjen për të mos bërë 
punë misionare. “Por”, tha ai, duke iu 
drejtuar studentëve që do të qëndronin 
atje, “çfarë do të bëjmë lidhur me dritën 
që është në sytë e tyre?” 4 Ndrittë ajo 
dritë e veçantë brenda nesh përgjith-
monë, që të mund të dallohet dhe 
vlerësohet nga të tjerët.

Të jemi një shembull i besimit do 
të thotë që ne mirëbesojmë në Zotin 
dhe në fjalën e Tij. Do të thotë që ne 
e zotërojmë dhe që ne e ushqejmë be-
simin, i cili do t’i udhëzojë mendimet 
tona dhe veprimet tona. Besimi ynë në 
Zotin Jezu Krisht dhe në Atin tonë Qie-
llor do të ndikojë në gjithçka që bëjmë. 
Në mes të pështjellimit të kohës sonë, 
ndeshjeve të ndërgjegjes dhe trazirës 
së të jetuarit të përditshëm, një besim 
i qëndrueshëm bëhet një spirancë për 
jetën tonë. Mbani mend që besimi dhe 
dyshimi nuk mund të ekzistojnë në 
të njëjtën mendje në të njëjtën kohë, 
sepse njëri do ta largojë tjetrin. Unë 
ritheksoj atë që na është thënë në 

mënyrë të përsëritur – që, me qëllim 
që ta fitojmë dhe ta ruajmë besimin që 
na nevojitet, është thelbësore që ne 
t’i lexojmë, t’i studiojmë e t’i përsiatim 
shkrimet e shenjta. Bashkëbisedimi me 
Atin tonë Qiellor nëpërmjet lutjes është 
jetik. Ne nuk mund t’ia lejojmë vetes t’i 
lëmë pas dore këto gjëra, sepse kun-
dërshtari dhe pasuesit e tij po kërkojnë 
pa pushim për një të çarë në armatu-
rën tonë, një ndërprerje në besnikërinë 
tonë. Tha Zoti: “Kërkoni me zell, lutuni 
gjithmonë e jini besimtarë dhe gjithë 
gjërat do të punojnë së bashku për të 
mirën tuaj” 5.

Më së fundi, ne duhet të jemi të dë-
lirë, që do të thotë që ne jemi të pastër 
në trup, mendje dhe shpirt. Ne e dimë 
që trupi ynë është një tempull, për t’u 
trajtuar me nderim e respekt. Mendjet 
tona duhet të mbushen me mendime 
lartësuese e fisnikëruese dhe duhet të 
mbahen të çliruara nga ato gjëra që do 
t’i ndotin. Që të kemi Frymën e Shenjtë 
si shoqëruesin tonë të vazhdueshëm, 
ne duhet të jemi të denjë. Vëllezër e 
motra, pastërtia do të na sjellë paqe të 
mendjes dhe do të na kualifikojë që të 
marrim premtimet e Shpëtimtarit. Tha 
Ai: “Lum ata që janë të pastër në zemër, 
sepse ata do ta shohin Perëndinë” 6.
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Teksa japim provë që jemi shembuj 
në fjalë, në sjellje, në dashuri, në Frymë, 
në besim dhe dëlirësi, ne do të kualifi-
kohemi që të jemi drita për botën.

Më lejoni t’ju them juve të gjithëve 
dhe veçanërisht juve, të rinjve, që teksa 
bota zhvendoset gjithnjë e më larg prej 
parimeve dhe udhëzimeve që na janë 
dhënë nga një Atë i dashur Qiellor, ne 
do të dallohemi prej turmës ngaqë jemi 
të ndryshëm. Ne do të dallohemi ngaqë 
vishemi me thjeshtësi. Ne do të jemi 
të ndryshëm ngaqë nuk përdorim fjalë 
përdhosëse dhe ngaqë nuk përdorim 
lëndë që janë të dëmshme për trupat 
tanë. Ne do të jemi të ndryshëm ngaqë 
iu shmangemi humorit të shpëlarë dhe 
fjalëve zhvleftësuese. Ne do të jemi 
të ndryshëm kur vendosim të mos i 
mbushim mendjet tona me zgjedhjet 
e medias që janë të pamoralshme e 
poshtëruese dhe që do ta largojnë 
Shpirtin nga shtëpitë tona dhe jeta 
jonë. Ne sigurisht do të dallohemi kur 
bëjmë zgjedhje lidhur me moralshmë-
rinë – zgjedhje që i mbështetin parimet 
dhe standardet e ungjillit. Ato gjëra që 
na bëjnë të ndryshëm nga shumica e 
botës, gjithashtu na sigurojnë atë dritë 
dhe atë shpirt që do të shkëlqejë në një 
botë gjithnjë e më shumë të zymtë.

Është shpesh e vështirë të jemi të 
ndryshëm dhe të qëndrojmë të vetëm 
në mes të një turme. Është e natyrshme 
të kemi frikë se çfarë mund të men-
dojnë ose thonë të tjerët. Ngushëlluese 

janë fjalët e psalmit: “Zoti është drita 
ime dhe shpëtimi im; nga kush do të 
kem frikë? Zoti është kështjella e jetës 
sime; nga kush do të kem frikë?” 7 Kur e 
bëjmë Krishtin thelbin e jetës sonë, fri-
ka jonë do të zëvendësohet nga kuraja 
e bindjeve tona.

Jeta nuk është e përsosur për asnjë-
rin prej nesh dhe me raste sfidat dhe 
vështirësitë që hasim, mund të bëhen 
rraskapitëse, duke shkaktuar që drita 
jonë të venitet. Megjithatë, me ndih-
mën nga Ati ynë Qiellor, të bashkuar 
me mbështetjen e njerëzve të tjerë, ne 
mund ta fitojmë sërish atë dritë që do 
ta ndriçojë vetë shtegun tonë edhe një-
herë dhe do të sigurojë dritën që mund 
t’iu nevojitet të tjerëve.

Për ta ilustruar, po ndaj me ju fjalët 
prekëse të një vjershe të parapëlqyer, 
që e lexova fillimisht disa vite më parë:

Takova një të panjohur nëpër natë,
Llamba e tij më nuk shkëlqente.
Ndalova dhe atë e lashë
Nga e imja llambën e tij të ndizte.

Një furtunë më pas filloi
Dhe tërë botën tundi.
Dhe kur era mbaroi,
Llamba ime nuk ndriti.

Por me llambën që shkëlqente,
Tek unë i panjohuri sërish erdhi.
Flakën e çmuar e mbante
Dhe llambën time ndezi!  8

Vëllezërit dhe motrat e mia, mundë-
sitë tona për të shkëlqyer na rrethojnë 
çdo ditë, në çfarëdo rrethane që e 
gjejmë vetveten. Kur e ndjekim shem-
bullin e Shpëtimtarit, e jona do të jetë 
mundësia për të qenë një dritë në jetën 
e njerëzve të tjerë, qofshin ata pjesëta-
rët e vetë familjes sonë dhe miqtë tanë, 
kolegët tanë të punës, thjesht njerëz të 
njohur apo krejtësisht të panjohur.

Secilit prej jush, unë i them se ju 
jeni një bir ose bijë e Atit tonë Qiellor. 
Ju keni ardhur nga prania e Tij që të 
jetoni në këtë tokë për një stinë, që të 
pasqyroni dashurinë dhe mësimet e 
Shpëtimtarit dhe që ta lini të shkëlqejë 
me guxim dritën tuaj për t’u parë nga 
të gjithë njerëzit. Kur ajo stinë në tokë 
të ketë mbaruar, nëse ju e keni bërë 
pjesën tuaj, juaji do të jetë bekimi i 
lavdishëm i kthimit për të jetuar me 
Të përgjithmonë.

Sa siguruese sërish janë fjalët e Shpë-
timtarit: “Unë jam drita e botës; kush më 
ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do 
të ketë dritën e jetës” 9. Për Të unë dësh-
moj. Ai është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi 
ynë, Ndërmjetësi ynë me Atin. Ai është 
Shembulli ynë dhe forca jonë. Ai është 
“drita që shkëlqen në errësirë” 10. Që 
secili prej nesh, që e dëgjon tingullin e 
zërit tim, të mund të marrë zotim se do 
ta ndjekë Atë, duke u bërë kështu një 
dritë shkëlqyese për botën, është lutja 
ime në emrin e Tij të shenjtë, madje 
Jezu Krishtit, Zotit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Mateu 5:16.
 2. 1 Timoteut 4:12.
 3. Moroni 7:47.
 4. Shih James E. Faust, “The Light in Their 

Eyes”, Liahona, nëntor 2005, f. 20.
 5. Doktrina e Besëlidhje 90:24.
 6. Mateu 5:8.
 7. Psalmeve 27:1.
 8. Lon Woodrum, “Lamps”, The Lighted 

Pathway, tetor 1940, f. 17.
 9. Gjoni 8:12.
 10. Doktrina e Besëlidhje 6:21.
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vogël nuk jam në gjendje të eci sipas 
shembullit të tyre, prapëseprapë jam i 
nderuar të qëndroj mbi supet e tyre dhe 
të vazhdoj punën në shërbesën e Zotit.

Kur mendoj për ata që më kanë 
ndihmuar të bëhem njeriu që jam, unë 
mendoj fillimisht për shoqen time të 
ëmbël dhe vetëmohuese, Melaninë. 
Përgjatë viteve, ajo ka ndihmuar për të 
më dhënë formë, sikurse argjilës së po-
çarit, në një dishepull më të përpunuar 
të Jezu Krishtit. Dashuria dhe përkrahja 
e saj, dhe ajo e 5 fëmijëve tanë, e bash-
këshortëve të tyre dhe e 24 nipërve e 
mbesave tona, më mbështetin mua. 
Familjes sime të dashur, unë ju dua.

Si Nefi i lashtë, unë u linda në 
ungjill nga prindër të mirë dhe ata nga 
prindër të mirë duke shkuar pas gjashtë 
breza. Paraardhësit e mi të hershëm, 
që u bashkuan me Kishën, ishin nga 
Anglia dhe Danimarka. Këta pionierë të 
hershëm dhanë gjithçka që kishin për 
ungjillin e Jezu Krishtit dhe për të lënë 
një trashëgimi që ta ndiqnin pasardhë-
sit e tyre. Jam kaq mirënjohës për një 
familje shumëbrezëshe, shenjtore të 
ditëve të mëvonshme dhe e di se ky 
është një synim i denjë për ne të gjithë 
që të përpiqemi për të.

Unë jam i pushtuar nga emocioni 
dhe dridhem deri në palcë kur marr 
parasysh rëndësinë dhe domethënien e 
atyre fjalëve të thëna me aq dhembshu-
ri nga profeti ynë i dashur. Presidenti 
Monson, Presidenti Ajring, Presidenti 
Uhtdorf, unë ju dua ju dhe do t’i shër-
bej Zotit dhe juve me gjithë zemrën, 
fuqinë, mendjen dhe forcën time.

O, sa i kam dashur Presidentin 
Bojd K. Paker, Plakun L. Tom Peri dhe 
Plakun Riçard G. Skot. Më merr malli 
shumë. Jam bekuar që të jem ushtruar 
dhe mësuar te këmbët e këtyre Vëlle-
zërve të shtrenjtë. As në pjesën më të 

Nga Plaku Ronald A. Rasband,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Vëllezërit dhe motrat e mia të 
dashura anembanë botës, unë i 
jam shumë mirënjohës Presiden-

cës së Parë që më ftoi të ndaj dëshmi-
në time të përulur këtë ditë Shabati. 
Fjalët e një himni të parapëlqyer të 
shenjtorëve të ditëve të mëvonshme 
i përshkruajnë ndjenjat e mia të 
tanishme:

Qëndroj plot habi kur shoh sa shum’ 
Krishti më do,

I shtangur nga hiri që ai kaq shum’  
më dërgon. . . .

Çudi kur mendoj se nga fron’ i tij ai  
do zbres,

Shpëtim t’i sjell shpirtit tim krenar  
edhe rebel,

Që ta shtrij’ kaq shum’ mbi mua 
dashurin’ e tij,

Aq sa të mjaftoj’ shpëtim të gjej shpirti  
i im. . . .

Për mua ç’mrekulli, Zot, o ç’mrekulli! 1

Pak ditë më parë pata privilegjin të 
takohesha me Presidencën e Parë dhe 
ta merrja këtë thirrje nga profeti ynë i 
dashur, Presidenti Tomas S. Monson. 
Unë dua t’ju dëshmoj ju të gjithëve për 
forcën dhe dashurinë që Presidenti 
Monson pati kur ai më tha: “Kjo thirrje 
vjen nga Zoti Jezu Krisht”.

Qëndroj Plot Habi
Dëshmia ime për Jezu Krishtin është ndërtuar nga shumë përvoja të 
veçanta, në të cilat kam arritur të njoh dashurinë e Tij të madhe për 
çdonjërin prej nesh.
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Shumë njerëz të tjerë kanë dhënë 
ndihmesë për ta përgatitur jetën time 
për këtë thirrje të re. Ata përfshijnë 
miqtë e mi të fëmijërisë dhe familjen 
time, udhëheqësit, mësuesit e hershëm 
dhe këshilltarët gjatë gjithë jetës. Duhet 
të përfshij ata nga misioni im i hershëm 
në shtetet lindore të Amerikës dhe 
misionarët tanë të dashur nga Misioni 
i Nju- Jorkut Verior, në Nju- Jork. Për 
njerëzit e shumtë që kanë ndikuar në 
jetën time dhe i kanë dhënë formë asaj, 
unë jam tepër mirënjohës.

E kam dashur shumë shërbimin me 
Vëllezërit e mi të Të Shtatëdhjetëve. 
Për 15 vjet unë kam qenë në një prej 
kuorumeve më të madhërishme dhe 
vëllazërive më të dashura të Kishës. 
Faleminderit, bashkëshërbëtorët e mi 

të dashur. Tani mezi pres që t’i përkas 
një kuorumi të ri. Presidenti Rasëll M. 
Nelson, dashuria ime është e thellë për 
ju dhe secilin anëtar të Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve.

Motra Rasband dhe unë jemi bekuar 
të vizitojmë anëtarë gjatë detyrave të 
shumta në bashkësi dhe misione ane-
mbanë botës. Ne i duam shenjtorët e 
ditëve të mëvonshme kudo! Besimi juaj 
e ka rritur besimin tonë; dëshmitë tuaja 
u kanë shtuar dëshmive tona.

Tani, nëse mund të lija një mesazh 
të vogël me ju sot, do të ishte ky: Zoti 
ka thënë: “Ta doni njëri- tjetrin; sikurse 
unë ju kam dashur” 2. Kam besim se 
nuk ka asnjë zgjedhje, mëkat apo ga-
bim që ju ose çdo njeri tjetër mund ta 
bëjë, që do ta ndryshojë dashurinë e Tij 
për ju ose për ta. Kjo nuk do të thotë 
që Ai e shfajëson apo miraton sjelljen 
mëkatare – jam i sigurt që Ai nuk e bën 
këtë – por do të thotë që ne duhet t’u 
drejtohemi bashkënjerëzve tanë me 
dashuri për t’i ftuar, bindur, shërbyer e 
shpëtuar. Jezu Krishti vështroi përtej ra-
cës, pozitës dhe rrethanave të njerëzve, 
me qëllim që t’ua mësonte atyre këtë të 
vërtetë të thellë.

Më kanë pyetur shumë herë se kur e 
mora dëshminë time.

Nuk mbaj mend që të mos kem 
besuar tek Ati Qiellor dhe Jezu Krishti. 
I kam dashur Ata që kur mësova për Ta 

i ulur te gjunjët e nënës sime engjëllo-
re, duke lexuar historitë nga shkrimet 
e shenjta dhe historitë e ungjillit. Ai 
besim i hershëm tani është rritur në 
një njohuri dhe një dëshmi për një Atë 
të dashur Qiellor, i cili i dëgjon dhe u 
përgjigjet lutjeve tona. Dëshmia ime për 
Jezu Krishtin është ndërtuar nga shumë 
përvoja të veçanta, në të cilat kam arri-
tur të njoh dashurinë e Tij të madhe për 
çdonjërin prej nesh.

Jam mirënjohës për Shlyerjen e 
Shpëtimtarit tonë dhe dëshiroj, sikurse 
Alma, ta njoftoj atë me borinë e Perën-
disë.3 Unë e di se Jozef Smithi është 
profeti i Perëndisë për Rivendosjen 
dhe se Libri i Mormonit është fjala e 
Perëndisë. Dhe unë e di se Presidenti 
Tomas S. Monson është shërbëtori dhe 
profeti i vërtetë i Perëndisë në tokë sot.

Teksa e ndjekim profetin tonë, unë 
lutem që ne të kemi dashuri hyjnore në 
zemrat tona kundrejt të tjerëve dhe që 
ne do të bëhemi një dëshmitar i gjallë 
dhe me të vërtetë do të “qëndroj[më] 
plot habi kur [të] shoh[im] sa shum’ 
Krishti [na] do”. O, qoftë “për [ju dhe] 
mua ç’mrekulli, . . . ç’mrekulli”. Në 
emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. “Qëndroj Plot Habi”, Himne dhe Këngë të 

Fëmijëve, f. 22.
 2. Gjoni 13:34.
 3. Shih Alma 29:1.
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të plotë, unë iu përgjigja në mënyrë 
pohuese. Dhe atëherë, përpara se të 
mund të shprehja me fjalë një cunam 
të emocionit të papërshkrueshëm, 
shumica e të cilit ishin ndjenjat e papër-
shtatshmërisë, Presidenti Monson m’u 
drejtua me mirësi, duke përshkruar se 
si ai u thirr shumë vite më parë si një 
Apostull nga Presidenti Dejvid O. Mek- 
Kei, kohë në të cilën ai gjithashtu u 
ndie i papërshtatshëm. Ai qetësisht më 
udhëzoi: “Peshkopi Stivenson, Zoti do 
t’i kualifikojë ata që Ai i thërret”. Këto 
fjalë qetësuese të një profeti kanë qenë 
një burim paqeje, një burim qetësie në 
një stuhi të vetëshqyrtimit të dhemb-
shëm dhe të ndjenjave të dhembshura 
në orët pasuese plot ankth që kanë 
kaluar ditë e natë që nga ajo kohë.

Ia tregova atë që sapo jua kam 
përshkruar juve, shoqes sime të dashur, 
Lisës, më vonë atë ditë, të ulur në një 
cep pa zhurmë në Sheshin e Tempullit, 
me një pamje të qetë të tempullit dhe 
të Tabernakullit historik të vendosur 
përpara nesh. Teksa përpiqeshim të 
kuptonim dhe analizonim ngjarjet e di-
tës, ne e kuptuam se spiranca jonë ish-
te besimi ynë te Jezu Krishti dhe dituria 
jonë për planin e madhërishëm të lum-
turisë. Kjo më çon drejt një shprehjeje 

tjetër të tavolinës, ndërkohë që ai foli 
me mirësi për të ma pakësuar shqe-
tësimin. Bëri komentin, duke vënë në 
dukje moshën time, që dukesha mjaft 
i ri dhe madje dukesha më i ri sesa 
mosha ime.

Më pas, brenda pak çastesh, Pre-
sidenti Monson përshkroi se, duke 
vepruar sipas vullnetit të Zotit, ai po më 
jepte mua një thirrje për në Kuorumin 
e Të Dymbëdhjetëve. Ai më pyeti nëse 
do ta pranoja këtë thirrje, së cilës, pas 
asaj që jam i sigurt ishte një gulçim i 
pahijshëm që u dëgjua, në tronditje 

Nga Plaku Geri E. Stivenson,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Vëllezër e motra të dashura, kanë 
kaluar shumë dekada që kur një 
konferencë e përgjithshme është 

mbledhur dhe Presidenti Bojd K. Paker, 
Plaku L. Tom Peri dhe Plaku Riçard G. 
Skot nuk ishin të ulur pikërisht prapa 
foltores dhe nuk kishin folur në një nga 
këto sesione. Kujtimet tona për ta janë 
emocionuese dhe unë shtoj lëvdimin 
tim për t’i nderuar ata, secili kaq i ndry-
shëm në vetvete, por kaq të bashkuar 
në dëshminë dhe dëshmimin e tyre për 
Jezu Krishtin dhe Shlyerjen e Tij.

Për më tepër, unë, si edhe ju, gjejmë 
forcë te Presidenti Tomas S. Monson 
dhe e mbështetim atë si profet, shikues 
e zbulues dhe unë mahnitem me shër-
bimin e tij besnik dhe të përgjegjshëm 
apostullor, të shtrirë në mbi 50 vjet 
mbresëlënës.

Dhe pra, ishte të martën në mëngjes 
këtë javë, pak pas orën 09:00, teksa 
Peshkopata po fillonte një mbledhje 
me Presidencën e Zonës së Azisë, të 
cilët janë këtu për konferencën, që unë 
u thirra të takohesha me Presidentin 
Monson, së bashku me këshilltarët e tij. 
Çaste më vonë, teksa hyra në dhomën 
e mbledhjeve ngjitur me zyrën e tij, unë 
do të jem dukur nervoz, i ulur në anën 

Të Vërtetat e Qarta  
dhe të Çmueshme
Shpërblimi zemërgjerë i Atit Qiellor për të jetuarin në kohë të vështira 
është që ne gjithashtu jetojmë në plotësinë e kohëve.
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të dashurisë sime më të thellë për 
Lisën. Ajo është drita në jetën time dhe 
e jetës sime, dhe një bijë e shkëlqyer 
e Perëndisë. Jeta e saj është një jetë e 
karakterizuar nga shërbimi vetëmohues 
dhe një dashuri pa kushte për të gjithë 
njerëzit. Unë do të përpiqem fort që të 
mbetem i denjë për bekimin e bashki-
mit tonë të përjetshëm.

Unë shpreh dashurinë time më 
të thellë për katër djemtë tanë dhe 
familjet e tyre, tre prej të cilëve janë 
këtu me gratë e tyre të bukura, nënat 
e gjashtë nipërve e mbesave tona; i 
katërti, një misionar, ka leje të veçantë 
të qëndrojë zgjuar pas orarit të kthi-
mit të misionarëve në shtëpi dhe po e 
sheh këtë mbledhje drejtpërsëdrejti me 
presidentin e tij të misionit dhe gruan e 
presidentit të tij të misionit nga shtëpia 
e tyre e misionit në Tajvan. I dua secilin 
prej tyre dhe e dua mënyrën se si ata e 
duan Shpëtimtarin dhe ungjillin.

Ia shpreh dashurinë time çdo 
anëtari të familjes sime: nënës dhe 
babait tim të dashur, që ndërruan jetë 
vitin e kaluar, të cilët rrënjosën brenda 
meje një dëshmi që dukej se banoi 
brenda meje që nga kujtimet e mia 
më të hershme. Më tej ua shtrij këtë 
mirënjohje vëllait tim dhe bashkëshor-
tes së tij besnike, motrave të mia dhe 
bashkëshortëve të tyre besnikë, si edhe 
familjes së Lisës, shumë prej të cilëve 

janë në fakt të pranishëm këtu sot. E 
shtrij këtë shkallë mirënjohjeje mbi të 
afërmit e shumtë të familjes, miqtë, 
misionarët, udhëheqësit dhe mësuesit 
përgjatë udhës së jetës sime.

Unë jam bekuar me një shoqërim 
të ngushtë me anëtarët e Presidencës 
së Parë, të Të Dymbëdhjetëve, të Të 
Shtatëdhjetëve dhe të presidencave të 
përgjithshme të organizatave ndih-
mëse. Unë ua shpreh dashurinë dhe 
vlerësimin tim secilit prej jush, motra 
e vëllezër, dhe do të përpiqem fort që 
të jem i denjë për shoqërimin tuaj të 
vazhdueshëm. Peshkopata Kryesuese 
gëzon një unitet pothuajse qiellor. Do 
të më mungojë bashkëpunimi im i për-
ditshëm me Peshkopin Zherald Kosé, 
Peshkopin Din M. Dejvis dhe punonjë-
sit e tjerë.

Qëndroj përpara jush si provë e 
fjalëve të Zotit të shënuara në seksio-
nin e parë të Doktrinës e Besëlidhjeve: 
“Që plotësia e ungjillit . . . të mund t’u 
shpallet nga të dobëtit dhe të thjeshtët 
fundeve të [tokës] dhe përpara mbre-
tërve dhe sundimtarëve” 1. Këto fjalë 
paraprihen nga shpallja e Zotit, e cila 
vë në dukje dashurinë e një Ati për 
fëmijët e Tij: “Prandaj unë, Zoti, duke 
e ditur fatkeqësinë që do të vinte mbi 
banorët e tokës, thirra shërbëtorin tim, 
Joseph Smith të Riun dhe i fola atij nga 
qielli e i dhashë urdhërime” 2.

Ati ynë i dashur Qiellor dhe Biri i 
Tij, Jehova, me një dituri të fundit që 
nga fillimi 3, hapën qiejt dhe një periu-
dhë të re ungjillore për të kompensuar 
fatkeqësitë që Ata i dinin se do të vinin. 
Apostulli Pal i përshkroi fatkeqësitë në 
ardhje si “kohë të vështira” 4. Për mua, 
kjo sugjeron që shpërblimi zemërgjerë 
i Atit Qiellor për të jetuarin në kohë të 
vështira është që ne gjithashtu jetojmë 
në plotësinë e kohëve.

Teksa ndieja ankth për papërshtat-
shmëritë e mia gjatë kësaj jave, mora 
një mbresë të dallueshme, e cila më 
qortoi si edhe më ngushëlloi: të për-
qendrohesha jo tek ato që nuk mund 
të bëja, por përkundrazi tek ato që 
mund të bëj. Unë mund të dëshmoj për 
të vërtetat e qarta dhe të çmueshme të 
ungjillit.

Këto janë fjalët që i kam shprehur 
qindra herë si me ata që i përkasin 
Kishës dhe me shumë njerëz të cilët 
nuk janë anëtarë: “Perëndia është Ati 
ynë [i dashur] Qiellor. Ne jemi fëmijët e 
Tij. . . . Ai vajton me ne kur vuajmë dhe 
gëzohet kur bëjmë çfarë është e drejtë. 
Ai dëshiron të komunikojë me ne dhe 
ne mund të komunikojmë me Të në-
përmjet lutjes së sinqertë. . . .

Ati Qiellor na ka dhënë neve, bijve 
të Tij, një mënyrë . . . për t’u kthyer të 
jetojmë në praninë e Tij. . . . Qendra e 
planit të Atit tonë [Qiellor] është Shlyer-
ja e Jezu Krishtit.” 5

Ati Qiellor dërgoi Birin e Tij në tokë 
që të shlyente për mëkatet e gjithë 
njerëzimit. Për këto të vërteta të qarta 
dhe të çmueshme jap dëshminë time 
dhe e bëj këtë, në emrin e Jezu Krishtit, 
amen. ◼

SHËNIME
 1. Doktrina e Besëlidhje 1:23.
 2. Doktrina e Besëlidhje 1:17.
 3. Shih Abraham 2:8.
 4. 2 Timoteut 3:1.
 5. Predikoni Ungjillin Tim: Një Udhëzues për 

Shërbimin Misionar (2005), f. 31–32.
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ka thirrur për atë që Ai ka nevojë që 
të bëjë nëpërmjet teje dhe kjo do të 
ndodhë vetëm nëse ti e bën atë sipas 
mënyrës së Tij.” E kuptoj që kjo urtësi 
nga një vëlla më i madh gjen zbatim 
edhe më shumë sot.

Diçka e mrekullueshme ndodh në 
shërbimin e një misionari kur ai ose 
ajo e kupton se thirrja nuk është rreth 
atij apo asaj; përkundrazi, ajo është 
rreth Zotit, veprës së Tij dhe fëmijëve 
të Atit Qiellor. E ndiej se e njëjta gjë 
është e vërtetë për një Apostull. Kjo 
thirrje nuk është rreth meje. Është rreth 
Zotit, veprës së Tij dhe fëmijëve të Atit 
Qiellor. Pavarësisht se cila është detyra 
apo thirrja në Kishë, që të shërbejë me 
aftësi, një njeri duhet të shërbejë duke 
e ditur se kujtdo që i shërbejmë “është 
një bir ose bijë shpirtërore e dashur e 
prindërve qiellorë dhe, si i tillë, . . . ka 
një natyrë dhe destinacion hyjnor” 2.

Në profesionin tim të mëparshëm, 
unë isha një kardiolog i specializuar 
në insufiçencën dhe transplantimin e 
zemrës, me shumë pacientë që ishin të 
sëmurë rëndë. Gruaja ime duke qeshur 
thotë se ishte një shenjë e keqe paralaj-
mëruese të bëheshe një nga pacientët 
e mi. Duke e lënë mënjanë shakanë, 
unë pashë shumë njerëz të vdisnin dhe 
zhvillova një lloj largësie emocionale 
kur gjërat nuk shkonin mirë. Në atë 
mënyrë, zbuteshin ndjenjat e trishtimit 
dhe të zhgënjimit.

Në vitin 1986 një i ri i quajtur Çad 
zhvilloi insufiçencë të zemrës dhe mori 
një transplant zemre. Ai ishte shumë 
mirë për një dekadë e gjysmë. Çadi 
bëri gjithçka mundi që të qëndronte i 
shëndetshëm dhe të jetonte një jetë sa 
më normale që të ishte e mundur. Ai 
shërbeu në një mision, punoi dhe ishte 
një bir i devotshëm ndaj prindërve të 
tij. Vitet e fundit të jetës së tij, megjitha-
të, ishin sfiduese dhe ai shtrohej shpesh 
në spital.

plotësia e ungjillit tim të mund t’u 
shpallet nga të dobëtit dhe të thjeshtët 
fundeve të botës” 1. Unë jam një prej 
atyre të dobëtëve dhe të thjeshtëve. 
Dekada më parë, kur u thirra të isha 
peshkopi i një lagjeje në Shtetet e 
Bashkuara lindore, vëllai im, pak më 
i madh në moshë se unë dhe shumë 
më i urtë se unë, më mori në telefon. 
Ai tha: “Duhet ta dish se Zoti nuk të ka 
thirrur për shkak të ndonjë gjëje që ke 
bërë. Në rastin tënd, ndoshta kjo është 
pavarësisht nga ajo që ke bërë. Zoti të 

Nga Plaku Dejll G. Renland,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Vëllezërit dhe motrat e mia të 
dashura, faleminderit që më 
mbështetët dje si anëtar të Kuo-

rumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Është 
e vështirë që të shpreh se sa shumë do 
të thotë kjo për mua. Isha veçanërisht 
mirënjohës për votën mbështetëse të 
dy grave të jashtëzakonshme në jetën 
time: bashkëshortes sime, Ruthit, dhe 
bijës sonë shumë të dashur, Ashlit.

Thirrja ime jep provë të bollshme 
për vërtetësinë e thënies së Zotit 
herët në këtë periudhë ungjillore: “Që 

Nëpërmjet Syve  
të Perëndisë
Që t’u shërbejmë të tjerëve me efektshmëri, ne duhet t’i shohim  
ata nëpërmjet syve të një prindi, nëpërmjet syve të Atit Qiellor.

Bustet e Presidentëve të Kishës në Qendrën e Konferencave 
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Një mbrëmje ai u soll në pavionin 
e urgjencës së spitalit me një pushim 
të plotë të qarkullimit të gjakut në 
zemër. Bashkëpunëtorët e mi dhe unë 
punuam për një kohë të gjatë që ta 
rikthenim qarkullimin e gjakut të tij. 
Më së fundi, u bë e qartë që Çadi nuk 
mund të sillej sërish në jetë. I ndërpre-
më përpjekjet tona të padobishme dhe 
unë e shpalla atë të vdekur. Edhe pse i 
trishtuar dhe i zhgënjyer, unë ruajta një 
qëndrim profesional. Mendova me ve-
ten time: “Çadi ka pasur përkujdesje të 
mirë. Ai ka pasur shumë më tepër vite 
jete sesa do të kishte pasur pa atë për-
kujdesje.” Ajo largësi emocionale shpejt 
u dërrmua kur prindërit e tij erdhën në 
dhomën e urgjencës dhe e panë birin 
e tyre të vdekur, të shtrirë në një shtrat. 
Në atë çast, e pashë Çadin nëpërmjet 
syve të nënës dhe babait të tij. Pashë 
shpresat dhe pritshmëritë e mëdha që 
ata kishin pasur për të, dëshirën që 
kishin pasur që ai të jetonte veçse pak 
më gjatë dhe pak më mirë. Duke e 
kuptuar këtë, fillova të vajtoja. Në një 
shkëmbim ironik të roleve dhe në një 
akt mirësie që nuk do ta harroj kurrë, 
prindërit e Çadit më ngushëlluan mua.

Tani e kuptoj se në Kishë, që t’u 
shërbejmë të tjerëve me efektshmëri, ne 
duhet t’i shohim ata nëpërmjet syve të 
një prindi, nëpërmjet syve të Atit Qiellor. 
Vetëm atëherë ne mund të fillojmë ta 
kuptojmë vlerën e vërtetë të një shpirti. 
Vetëm atëherë ne mund ta ndiejmë 

dashurinë që Ati Qiellor ka për të gjithë 
fëmijët e Tij. Vetëm atëherë ne mund 
ta ndiejmë shqetësimin përkujdesës të 
Shpëtimtarit për ta. Ne nuk mund ta për-
mbushim tërësisht detyrimin tonë besë-
lidhës që të vajtojmë me ata që vajtojnë 
dhe të ngushëllojmë ata që kanë nevojë 
për ngushëllim, në qoftë se nuk i sho-
him ata nëpërmjet syve të Perëndisë.3 Ky 
këndvështrim i zgjeruar do të na i hapë 
zemrat tona kundrejt zhgënjimeve, frikës 
dhe hidhërimeve të të tjerëve. Por Ati 
Qiellor do të na ndihmojë e ngushëllojë, 
ashtu si prindërit e Çadit më ngushëllu-
an mua vite më parë. Na duhet të kemi 
sy që të shohim, veshë që të dëgjojmë 
dhe zemra që të dimë e ndiejmë, në 
qoftë se do ta përmbushim shpëtimin 
për të cilin nxitemi kaq shpesh nga 
Presidenti Tomas S. Monson.4

Vetëm kur shohim nëpërmjet syve të 
Atit Qiellor ne mund të mbushemi me 
“dashuri[në] e pastër [të] Krishtit” 5. Çdo 
ditë ne duhet t’i lutemi Perëndisë për 
këtë dashuri. Mormoni këshilloi: “Pran-
daj, vëllezër të mi të dashur, lutiuni Atit 
me gjithë fuqinë e zemrës suaj, që të 
mbusheni me këtë dashuri që ai ua jep 
të gjithë atyre që janë pasues të vërtetë 
të Birit të tij, Jezu Krisht[it]” 6.

Me gjithë zemrën time unë dëshi-
roj të jem një pasues i vërtetë i Jezu 
Krishtit.7 Unë e dua Atë. Unë e adhu-
roj Atë. Unë dëshmoj për realitetin e 
Tij të gjallë. Unë dëshmoj se Ai është 
i Vajosuri, Mesia. Unë jam dëshmitar 

i mëshirës, dhembshurisë dhe dashu-
risë së Tij të pakrahasueshme. Unë 
ia shtoj dëshminë time dëshmisë së 
Apostujve të cilët, në vitin 2000, shpa-
llën “që Jezusi është Krishti i Gjallë, 
Biri i pavdekshëm i Perëndisë. . . . Ai 
është drita, jeta dhe shpresa e botës.” 8

Unë dëshmoj se një ditë në vitin 
1820, në një korije në pjesën veriore të 
shtetit të Nju- Jorkut, Zoti i ringjallur iu 
shfaq, së bashku me Perëndinë, Atin 
tonë Qiellor, Profetit Jozef Smith, sikur-
se Jozef Smithi tha se Ata iu shfaqën. 
Çelësat e priftërisë janë në tokë sot për 
të bërë të mundur ordinancat shpëtu-
ese dhe ekzaltuese. Unë e di këtë. Në 
emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Doktrina e Besëlidhje 1:23.
 2. “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, 

Liahona, nëntor 2010, f. 129; e lexuar nga 
Presidenti Gordon B. Hinkli si pjesë e 
mesazhit të tij në mbledhjen e përgjithshme 
të Shoqatës së Ndihmës, të mbajtur më 
23 shtator 1995, në Solt- Lejk- Siti të Jutës.

 3. Shih Mosia 18:8–10.
 4. Shih, për shembull, Thomas S. Monson, 

“To the Rescue”, Liahona, korrik 2001, 
f. 57–60; “Përgjegjësia Jonë për t’i Shpëtu-
ar”, Liahona, tetor 2013, f. 4–5. Presidenti 
Monson i ritheksoi këto koncepte në mesa-
zhin e tij drejtuar Autoriteteve të Përgjith-
shme më 30 shtator 2015, duke i kujtuar 
ata që ishin mbledhur, se ai po e rithek-
sonte mesazhin që ai u dha Autoriteteve të 
Përgjithshme dhe Të Shtatëdhjetëve Zonalë 
në mbledhjet e trajnimit në konferencën e 
përgjithshme të prillit 2009.

 5. Moroni 7:47.
 6. Moroni 7:48.
 7. Shih Doktrina e Besëlidhje 18:27–28:

“Dhe të Dymbëdhjetët do të jenë 
dishepujt e mi dhe ata do të marrin mbi 
vete emrin tim; dhe të Dymbëdhjetët janë 
ata që do të dëshirojnë të marrin mbi vete 
emrin tim me qëllim të plotë të zemrës.

Dhe nëse dëshirojnë të marrin mbi vete 
emrin tim me qëllim të plotë të zemrës, ata 
thirren për të shkuar në gjithë botën për t’i 
predikuar ungjillin tim çdo krijese.”

 8. “Krishti i Gjallë: Dëshmia e Apostujve”, 
Liahona, prill 2000, f. 3. Duke e cituar këtë 
dëshmi këtu, në mënyrë të figurshme unë 
ia shtoj nënshkrimin tim dokumentit, duke 
dëshmuar po të njëjtën dëshmi të dhënë 
prej këtyre Apostujve.
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Presidentit Paker dhe Plakut Skot pikë-
risht përpara se ata të ndërronin jetë. 
Ka qenë e vështirë për mua të besoj se 
këta tre miq të shtrenjtë, këta shërbë-
torë të madhërishëm të Zotit, na kanë 
lënë. Më mungojnë më shumë nga sa 
mund ta shpreh.

Teksa kam menduar për këtë kthesë 
të papritur të ngjarjeve, një nga mbresat 
që ka mbetur me mua, është ajo që 
vëzhgova te këto bashkëshorte që janë 
ende gjallë. Të ngulitura në mendjen 
time janë pamjet e qeta të Motrës Dona 
Smith Paker dhe Motrës Barbara Dejtën 
Peri pranë shtretërve të bashkëshortëve 
të tyre, që të dyja gra të mbushura me 
dashuri, me të vërtetën dhe besimin e 
kulluar.

Teksa Motra Paker qëndronte e ulur 
pranë bashkëshortit të saj në orët e tij 
të fundit, ajo rrezatonte atë paqe që 
ia tejkalon çdo zgjuarsie.1 Edhe pse e 
kuptoi që shoqëruesi i saj i dashur, për 
pothuajse 70 vjet, shpejt do të ndërron-
te jetë, ajo tregoi qetësinë e një gruaje 
të mbushur me besim. Ajo dukej en-
gjëllore, sikurse ishte në këtë fotografi 
të tyre në përkushtimin e Tempullit të 
Brigam- Sitit në Juta.

Pashë po atë lloj dashurie dhe 
besimi të shfaqeshin nga Motra Peri. 
Përkushtimi i saj si ndaj bashkëshortit 
të saj ashtu edhe Zotit ishte i dukshëm 
dhe më preku thellësisht.

Përgjatë orëve të fundit të bashkë-
shortëve të tyre dhe duke vazhduar 
deri në ditën e sotme, këto gra të pae-
pura kanë treguar forcën dhe kurajën 
që tregojnë gjithmonë gratë që mbajnë 
besëlidhjet.2 Do të ishte e pamundur 
të matej ndikimi që kanë gra të tilla, jo 
vetëm mbi familjet, por gjithashtu mbi 
Kishën e Zotit, si bashkëshorte, nëna 
dhe gjyshe; si motra dhe si teto; si më-
suese dhe udhëheqëse; dhe veçanërisht 
si shembuj dhe si mbrojtëse të devot-
shme të besimit.3

përgjithshme, por ne kemi menduar 
mbi dëshminë e fuqishme për Shpë-
timtarin që ai e kishte dhënë në shumë 
konferenca të mëparshme. Dhe vetëm 
12 ditë më parë, Plaku Skot u thirr në 
shtëpi dhe u bashkua sërish me Xheni-
nën e tij të dashur.

Unë pata privilegjin të isha me të 
gjithë këta Vëllezër gjatë ditëve të tyre 
të fundit, duke përfshirë takimin me 
anëtarët më të afërt të familjeve të 

Nga Presidenti Rasëll M. Nelson,
President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Të dashur Pleqtë Rasband, Stiven-
son dhe Renland, ne, Vëllezërit 
tuaj, ju mirëpresim në Kuorumin e 

Dymbëdhjetë Apostujve. Ne e falënde-
rojmë Perëndinë për zbulesat që Ai ia 
jep profetit të Tij, Presidentit Tomas S. 
Monson.

Vëllezër e motra, kur u takuam në 
konferencën e përgjithshme gjashtë 
muaj më parë, askush nga ne nuk i 
priste ndryshimet e ardhshme që do ta 
preknin thellësisht zemrën e gjithkujt në 
Kishë. Plaku L. Tom Peri dha një mesazh 
të fuqishëm rreth rolit të pazëvendësu-
eshëm që martesa dhe familja zënë në 
planin e Zotit. Ne u befasuam kur vetëm 
pak ditë më vonë, mësuam për kancerin 
që shpejt do ta merrte atë prej nesh.

Edhe pse shëndeti i Presidentit 
Bojd K. Paker kishte qenë në rënie, ai 
vazhdoi me vendosmërinë “e një ush-
tari” në punën e Zotit. Ai ishte i dobët 
fizikisht prillin e kaluar, prapëseprapë 
ishte i vendosur ta shpallte dëshminë 
e tij për aq kohë sa merrte frymë. Më 
pas, vetëm 34 ditë pasi ndërroi jetë Pla-
ku Peri, edhe Presidenti Paker i hodhi 
hapat përmes velit.

Plaku Riçard G. Skot na mungoi 
në konferencën tonë të fundit të 

Një Lutje drejtuar 
Motrave të Mia
Ne kemi nevojë për forcën tuaj, kthimin tuaj në besim, bindjen tuaj, 
aftësinë tuaj për të udhëhequr, urtësinë tuaj dhe zërat tuaj.
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Kjo ka qenë e vërtetë në çdo peri-
udhë ungjillore, që nga koha e Adamit 
dhe Evës. Prapëseprapë, gratë e kësaj 
periudhe ungjillore dallohen nga gratë 
e çfarëdo periudhe tjetër, sepse kjo 
periudhë është e dallueshme nga çdo 
periudhë tjetër ungjillore.4 Ky dallim 
sjell si privilegje ashtu edhe përgjegjësi.

Tridhjetë e gjashtë vjet më parë, 
në vitin 1979, Presidenti Spenser W. 
Kimball bëri një profeci të madhërish-
me rreth ndikimit që gratë, të cilat i 
mbanin besëlidhjet, do të kishin mbi të 
ardhmen e Kishës së Zotit. Ai profetizoi: 
“Shumica e rritjes së madhe që po i 
vjen Kishës në ditët e fundit, do të vijë 
ngaqë shumë prej grave të mira të botës 
. . . do të tërhiqen në Kishë në numër të 
madh. Kjo do të ndodhë në atë masë që 
gratë e Kishës pasqyrojnë drejtësi dhe 
qartësi shprehjeje në jetën e tyre dhe në 
atë masë që gratë e Kishës shihen si të 
veçanta e të ndryshme – në mënyra të 
lumtura – nga gratë e botës.” 5

Motrat e mia të dashura, ju që jeni 
bashkëpunëtoret tona jetike gjatë kësaj 
skene që po shpaloset, dita të cilën e 
parashikoi Presidenti Kimball, ësh-
të sot. Ju jeni gratë që ai parashikoi! 
Virtyti, drita, dashuria, dituria, guximi, 
karakteri, besimi dhe jeta juaj e drejtë 
do të tërheqin gra të mira nga bota, së 
bashku me familjet e tyre, drejt Kishës 
në përmasa të pashembullta! 6

Ne, vëllezërit tuaj, kemi nevojë 
për forcën tuaj, kthimin tuaj në be-
sim, bindjen tuaj, aftësinë tuaj për të 
udhëhequr, urtësinë tuaj dhe zërat tuaj. 
Mbretëria e Perëndisë nuk është dhe 
nuk mund të jetë e plotë pa gra të cilat 
bëjnë besëlidhje të shenjta dhe më 
pas i mbajnë ato, pa gra të cilat mund 
të flasin me fuqi dhe autoritet nga 
Perëndia! 7

Presidenti Paker shpalli:
“Na duhen gra që janë të organizu-

ara dhe gra që mund të organizojnë. 

Na duhen gra me aftësi udhëheqjeje që 
mund të planifikojnë, drejtojnë dhe ad-
ministrojnë; gra që mund të japin mësim, 
gra që mund të flasin me guxim. . . .

Na duhen gra me dhuratën e dalli-
mit, të cilat mund t’i shquajnë prirjet e 
botës dhe t’i dallojnë ato prirje që, sado 
të shumënjohura, janë të cekëta ose të 
rrezikshme.” 8

Sot, më lejoni të shtoj se na duhen 
gra, të cilat e dinë se si t’i bëjnë të ndo-
dhin gjëra të rëndësishme me anë të 
besimit të tyre dhe të cilat janë mbroj-
tëse plot kurajë të moralit dhe familjeve 
në një botë që dergjet në mëkat. Na 
duhen gra që janë të përkushtuara ndaj 
udhërrëfimit të fëmijëve të Perëndisë 
përgjatë shtegut të besëlidhjes drejt 
ekzaltimit; gra që dinë se si të marrin 
zbulesë vetjake, që e kuptojnë fuqinë 
dhe paqen e dhurimit [indaumentit] të 
tempullit; gra që dinë se si t’u bëjnë 
thirrje fuqive të qiellit për të mbrojtur 
e forcuar fëmijët dhe familjet; gra që 
japin mësim pa druajtje.

Gjatë gjithë jetës sime, kam qenë i 
bekuar nga gra të tilla. Bashkëshortja 
ime që ka vdekur, Denzeli, ishte një grua 
e tillë. Gjithmonë do të jem mirënjohës 
për ndikimin jetëndryshues që ajo pati 
mbi mua në të gjitha fushat e jetës sime, 
duke përfshirë përpjekjet e mia pioniere 
në teknikat e operacioneve të zemrës.

Pesëdhjetë e tetë vjet më parë m’u 
kërkua të operoja një vajzë të vogël, 
të sëmurë rëndë nga një sëmundje e 
zemrës që nga lindja. Vëllai i saj i madh 
kishte vdekur më parë nga një gjendje 
e ngjashme. Prindërit e saj u përgjëru-
an për ndihmë. Nuk isha optimist për 
rezultatin, por u betova të bëja gjithçka 
që e kisha brenda fuqisë sime për ta 
shpëtuar jetën e saj. Pavarësisht nga 
përpjekjet e mia më të mira, fëmija 
vdiq. Më vonë, të njëjtët prindër më 
sollën një bijë tjetër, në atë kohë vetëm 
16- muajshe, gjithashtu e lindur me 

një zemër të keqformuar. Përsëri, me 
kërkesën e tyre, kreva një operacion. 
Edhe ky fëmijë vdiq. Kjo humbje e tretë 
zemërndrydhëse në të njëjtën familje 
më tronditi vërtet.

Shkova në shtëpi shumë i pikëlluar. 
U shtriva në dyshemenë e dhomës së 
ndenjes dhe vajtova gjithë natën. Den-
zeli qëndroi pranë meje, duke dëgjuar 
teksa unë thoja në mënyrë të përsëritur 
se kurrë nuk do të kryeja një operaci-
on tjetër të zemrës. Më pas, rreth orës 
05:00 të mëngjesit, Denzeli më vështroi 
dhe me dashuri pyeti: “Mbarove së 
qari? Atëherë vishu. Kthehu në spital. 
Shko të punosh! Ke nevojë të mësosh 
më shumë. Nëse heq dorë tani, të tjerë-
ve do t’iu duhet të mësojnë në mënyrë 
të dhembshme atë që ti tashmë e di.”

O, sa më duhej largpamësia, ven-
dosmëria dhe dashuria e bashkëshor-
tes sime! Iu ktheva sërish punës dhe 
mësova më shumë. Nëse nuk do të 
kishte qenë për shtytjen frymëzuese të 
Denzelit, unë nuk do ta kisha vazhduar 
më kirurgjinë e zemrës dhe nuk do 
të kisha qenë i përgatitur për të bërë 
në vitin 1972 operacionin që i shpëtoi 
jetën Presidentit Spenser W. Kimball.9

Motra, a e kuptoni gjerësinë dhe 
qëllimin e ndikimit tuaj kur flisni ato 

Motra Barbara Peri dhe Plaku L. Tom Peri 



97NËNTOR 2015

gjëra që ju vijnë në zemrën dhe në 
mendjen tuaj sikurse drejtoheni nga 
Shpirti? Një president kunji i shkëlqyer 
më tregoi për një mbledhje të këshillit 
të kunjit, në të cilën ata po ndesheshin 
me një sfidë të vështirë. Në një çast, 
ai e kuptoi se presidentja e Fillores së 
kunjit nuk kishte folur, prandaj e pyeti 
nëse ajo kishte ndonjë mbresë. “Epo, 
në të vërtetë kam”, tha ajo dhe më pas 
vazhdoi të fliste për një mendim që e 
ndryshoi të gjithë drejtimin e mbledh-
jes. Presidenti i kunjit vazhdoi: “Teksa 
ajo fliste, Shpirti më dëshmoi se ajo e 
kishte shprehur zbulesën që ne kishim 
qenë duke e kërkuar si këshill”.

Motrat e mia të dashura, cilado qof-
të thirrja juaj, cilatdo qofshin rrethanat 
tuaja, ne kemi nevojë për mbresat 
tuaja, pikëpamjet tuaja dhe frymëzimin 
tuaj. Ne kemi nevojë që ju të flisni 
me guxim dhe haptazi në këshillat 

e lagjeve dhe të kunjeve. Ne kemi 
nevojë që çdo motër e martuar të flasë 
si “një bashkëpjesëmarrëse frytdhë-
nëse dhe e plotë ” 10 teksa bashkoheni 
me bashkëshortin tuaj në qeverisjen 
e familjes suaj. Të martuara ose të 
pamartuara, ju motra zotëroni aftësi të 
dallueshme dhe intuitë të veçantë që 
i keni marrë si dhunti nga Perëndia. 
Ne, vëllezërit, nuk mund ta kopjojmë 
ndikimin tuaj të pashoq.

Ne e dimë se veprimi kulmor i gjithë 
krijimit ishte krijimi i gruas! 11 Na duhet 
forca juaj!

Sulmet kundër Kishës, doktrinës 
së saj dhe mënyrës sonë të jetës do të 
shtohen. Për shkak të kësaj, na duhen 
gra të cilat kanë një kuptueshmëri 
të patundur të doktrinës së Krishtit 
dhe të cilat do ta përdorin atë kup-
tueshmëri që të japin mësim dhe të 
ndihmojnë në rritjen e një brezi që 
i bën ballë mëkatit.12 Na duhen gra 
të cilat mund ta dallojnë mashtrimin 
në të gjitha format e tij. Na duhen 
gra që e dinë se si ta përdorin fuqinë 
që Perëndia e vë në dispozicion të 
mbajtësve të besëlidhjeve dhe të cilat 
i shprehin bindjet e tyre me vetëbesim 
dhe dashuri hyjnore. Na duhen gra të 
cilat kanë guximin dhe largpamësinë 
e Nënës Evë.

Motrat e mia të dashura, asgjë nuk 
është më jetike për jetën tuaj të përjet-
shme sesa vetë kthimi juaj në besim. 
Janë motrat e kthyera në besim, që i 
mbajnë besëlidhjet – si bashkëshortja 
ime e dashur, Uendi – jeta e drejtë e të 
cilave do të bjerë në sy gjithnjë e më 

shumë në një botë që po përkeqësohet 
dhe të cilat si rrjedhim do të shihen si 
të ndryshme dhe të veçanta në mënyrat 
më të lumtura.

Prandaj sot unë iu lutem motrave 
të mia të Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme të 
bëjnë një hap përpara! Zëreni ven-
din tuaj të ligjshëm dhe të nevojshëm 
në shtëpinë tuaj, në komunitetin tuaj 
dhe në mbretërinë e Perëndisë – më 
shumë sesa e keni zënë ndonjëherë më 
parë. Unë ju lutem që ta përmbushni 
profecinë e Presidentit Kimball. Dhe 
ju premtoj në emrin e Jezu Krishtit, se 
kur ta bëni këtë, Fryma e Shenjtë do ta 
lartësojë ndikimin tuaj në një mënyrë të 
pashembullt!

Ju jap dëshmi për realitetin e Zotit 
Jezu Krisht dhe të fuqisë së Tij shël-
buese, shlyese dhe shenjtëruese. Dhe 
si një nga Apostujt e Tij, ju falënderoj, 
motrat e mia të dashura, dhe ju bekoj 
që të lartësoheni në përmasën tuaj të 
plotë, ta përmbushni masën e krijimit 
tuaj, teksa ecim krah për krah në këtë 
punë të shenjtë. Së bashku ne do të 
ndihmojmë që ta përgatitim botën për 
Ardhjen e Dytë të Zotit. Për këtë unë 
dëshmoj, si vëllai juaj, në emrin e Jezu 
Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Shih Filipianëve 4:7.
 2. Kjo përfshin lotët – në mbajtjen e 

urdhërimit që të vajtojmë për njerëzit që 
i duam kur ata mbërrijnë në përfundim 
të kësaj jete (shih Doktrina e Besëlidhje 
42:45).

 3. Shih ndikimin e Rebekës mbi Isakun dhe 
birin e tyre, Jakobin te Zanafilla 27:46; 
28:1–4.

 4. Shih Joseph Fielding Smith, Answers to 
Gospel Questions, përmb. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vëll. (1957–1966), 4:166. 
Shënim: Të gjitha periudhat e mëparshme 
të kujdestarisë ungjillore ishin të kufizuara 
për një pjesë të vogël të botës dhe u 
përfunduan nëpërmjet braktisjes. Në dallim 
prej tyre, kjo periudhë e kujdestarisë 
ungjillore nuk do të kufizohet në 
vendndodhje apo kohë. Ajo do ta mbushë 

Presidenti Bojd K. Paker dhe Motra  
Dona S. Paker
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se piano ishte më shumë sesa një mre-
kulli mekanike. Mund të jetë një shtesë 
e zërit dhe ndjenjave të tij dhe mund të 
bëhet një instrument i mrekullueshëm 
komunikimi. Njësoj si një njeri flet dhe 
lëviz butësisht nga njëra fjalë në tjetrën, 
ashtu duhet të rrjedhë edhe melodia 
teksa lëvizim nga njëra notë në tjetrën.

Ne qeshëm së bashku teksa ai u 
përpoq herë pas here. Buzëqeshja u 
shtua në faqen e tij me vrimë teksa 
melodia e njohur filloi të dilte në pah 
nga ajo që ishte më parë një grup i 

Nga Plaku Gregori A. Shvicer,
i Të Shtatëdhjetëve

Këtë verë që kaloi, gruaja ime dhe 
unë kishim dy prej nipërve tanë 
të rinj që po qëndronin me ne 

ndërsa prindërit e tyre merrnin pjesë 
në një aktivitet shtegtimi të pionierëve 
me kunjin e tyre. Vajza jonë dëshi-
ronte të ishte e sigurt që djemtë do të 
ushtroheshin në piano ndërsa ishin larg 
shtëpisë. Ajo e dinte që disa ditë me 
gjyshërit e bëjnë më të lehtë të harrosh 
të ushtrohesh. Një pasdite vendosa të 
ulesha me nipin tim 13- vjeçar, Endrjun, 
dhe ta dëgjoja tek luante.

Ky djalë është plot me energji dhe i 
pëlqen të jetë jashtë shtëpisë. Ai lehtë-
sisht mund ta harxhojë të gjithë kohën 
e tij duke dalë për gjueti dhe pesh-
kim. Gjatë kohës që ai po ushtrohej 
në piano, mund të dalloja që ai do të 
parapëlqente të peshkonte në një lumë 
aty pranë. E dëgjova teksa ai i binte me 
forcë çdo korde të një kënge të njohur. 
Çdo notë që ai luante, kishte të njëjtin 
theksim dhe metrikë, duke e bërë të 
vështirë të dallohej qartë melodia. U ula 
në stol përkrah tij dhe i shpjegova rën-
dësinë që kishte ushtrimi i shtypjes pak 
më të madhe në çelësat e melodisë dhe 
pak më të vogël tek ato që e shoqëroj-
në melodinë. Ne biseduam rreth faktit 

Lëreni Trombën e 
Mprehtë të Tingëllojë
Bota ka nevojë për dishepuj të Krishtit të cilët mund ta komunikojnë 
mesazhin e ungjillit me qartësi dhe nga zemra.

botën dhe do të bashkohet me Ardhjen e 
Dytë të Zotit.

 5. Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball (2006), f. 222–223.

 6. Kur u linda unë, kishte më pak se 
600.000 anëtarë të Kishës. Sot ka më 
shumë se 15 milionë. Ai numër do të 
vazhdojë të rritet.

 7. Presidenti Jozef Filding Smith u tha 
motrave të Shoqatës së Ndihmës: “Ju 
mund të flisni me autoritet, sepse Zoti ka 
vendosur autoritet mbi ju”. Ai gjithashtu 
tha se Shoqatës së Ndihmës “i është dhënë 
fuqi dhe autoritet për të bërë shumë gjëra 
të madhërishme. Puna që ato bëjnë, bëhet 
nëpërmjet autoritetit hyjnor” (“Relief 
Society—An Aid to the Priesthood”, 
Relief Society Magazine, janar 1959, 
f. 4, 5). Këto citime u dhanë gjithashtu 
nga Plaku Dallin H. Ouks në një bisedë 
në konferencë, “Çelësat dhe Autoriteti i 
Priftërisë”, Liahona, maj 2014, f. 51.

 8. Boyd K. Packer, “The Relief Society”, 
Ensign, nëntor 1978, f. 8; shih edhe 
M. Russell Ballard, Counseling with Our 
Councils: Learning to Minister Together in 
the Church and in the Family (1997), f. 93.

 9. Shih Spencer J. Condie, Russell M. Nelson: 
Prophet, Surgeon, Apostle (2003), f. 146, 
153–156. Shënim: Në vitin 1964 Presidenti 
Kimball më veçoi si president kunji dhe 
më bekoi që shkalla e vdekshmërisë 
do të ulej në përpjekjet e mia pioniere 
me operacionet për valvulën e aortës. 
Pak dinte secili prej nesh në atë kohë 
që tetë vjet më vonë, unë do të bëja një 
operacion për Presidentin Kimball që 
përfshinte zëvendësimin e valvulës së tij 
jofunksionale të aortës.

 10. “Kur flasim për martesën si një bashkëpje-
sëmarrje, le të flasim për martesën si një 
bashkëpjesëmarrje të plotë. Ne nuk duam 
që gratë tona SHDM të jenë bashkëpjesëma-
rrëse të heshtura ose bashkëpjesëmarrëse 
të kufizuara në atë detyrë të përjetshme! 
Ju lutem, jini një bashkëpjesëmarrëse fryt-
dhënëse dhe e plotë ” (Spencer W. Kimball, 
“Privileges and Responsibilities of Sisters”, 
Ensign, nëntor 1978, f. 106).

 11. “Të gjitha qëllimet e botës dhe gjithçka 
që ishte në botë do të ktheheshin në hiç 
pa gruan – një gur themelor në harkun 
priftëror të krijimit” (Russell M. Nelson, 
“Lessons from Eve”, Ensign, nëntor 1987, 
f. 87). “Eva u bë krijimi përfundimtar i 
Perëndisë, kulmi madhështor i të gjithë 
veprës së mrekullueshme që ishte kryer 
më parë” (Gordon B. Hinckley, “The 
Women in Our Lives”, Liahona, nëntor 
2004, f. 83).

 12. Shih Russell M. Nelson, “Children of the 
Covenant”, Ensign, maj 1995, f. 33.
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egër tingujsh. Mesazhi u bë i qartë: 
“Fëmi i Per’ndis’ jam, këtu ai më çoi” 1. 
E pyeta Endrjun nëse mund ta ndiente 
ndryshimin te mesazhi. Ai u përgjigj: 
“Po, Gjysh, mund ta ndiej!”

Apostulli Pal na mësoi rreth kraha-
simit të komunikimit me instrumentet 
muzikore kur ai u shkroi korintasve:

“Edhe gjërat që nuk kanë shpirt dhe 
nxjerrin zë, fyelli ose qestja, po të mos 
japin zë të dallueshëm, si do të njihet të 
rënit e fyellit ose e qestes?

Sepse, po të japë buria një tingull 
të panjohur, kush do të përgatitet për 
betejë?” 2

Nëse ka pasur ndonjëherë një kohë 
kur botës i janë nevojitur dishepuj 
të Krishtit të cilët mund ta komuni-
kojnë mesazhin e ungjillit me qartësi 
dhe nga zemra, ajo [kohë] është tani. 
Neve na nevojitet thirrja e mprehtë e 
trombës.

Krishti ishte me siguri shembulli ynë 
më i mirë. Ai gjithmonë e shfaqi me 
vepra guximin për t’u ngritur për atë që 
ishte e drejtë. Fjalët e Tij jehojnë nëpër 
shekuj teksa Ai na fton të kujtojmë ta 
duam Perëndinë dhe bashkëqenien 
tonë, t’i zbatojmë të gjitha urdhërimet 
e Perëndisë e të jetojmë si një dritë për 
botën. Ai nuk pati frikë të fliste kundër 
fuqive të tokës apo sundimtarëve të 
kohës së Tij, edhe kur këta të fundit 
po e kundërshtonin misionin që i ishte 
dhënë Atij nga Ati i Tij Qiellor. Fjalët e 
Tij nuk kishin për qëllim t’i ngatërronin 
por t’i preknin zemrat e njerëzve. Ai 
e dinte qartë vullnetin e Atit të Tij në 
gjithçka që Ai bëri dhe tha.

Unë gjithashtu e kam shumë për 
zemër shembullin e Pjetrit, i cili u për-
ball me njerëzit e botës me guxim dhe 
qartësi në ditën e Rrëshajave. Në atë 
ditë njerëzit ishin mbledhur nga shumë 
vende dhe po i kritikonin shenjtorët e 
hershëm sepse i dëgjuan ata të flisnin 
në gjuhë dhe menduan se ishin të 

dehur. Pjetri, duke e pasur Frymën që i 
gufonte në shpirt, u ngrit për të mbroj-
tur Kishën dhe anëtarët. Ai dëshmoi 
me këto fjalë: “Judenj dhe ju të gjithë 
që banoni në Jeruzalem, merrni njoftim 
për këtë dhe dëgjoni me vëmendje 
fjalët e mia” 3.

Ai më pas citoi nga shkrimet e 
shenjta që përmbajnë profecitë e 
Krishtit dhe dha këtë dëshmi të drejt-
përdrejtë: “Ta dijë, pra, me siguri, gjithë 
shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e 
keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot 
e Krisht” 4.

Shumë i dëgjuan fjalët e tij dhe e 
ndien Shpirtin dhe 3.000 shpirtra iu 
bashkuan radhëve të Kishës së her-
shme. Kjo është një provë e fuqishme 
që një burrë ose grua, që është i 
gatshëm a e gatshme të dëshmojë kur 
bota duket se po shkon në drejtimin e 
kundërt, mund të bëjë ndryshim.

Kur ne si anëtarë marrim vendimin 
të ngrihemi dhe të dëshmojmë fuqi-
shëm për doktrinën e Perëndisë dhe 
Kishën e Tij, diçka ndryshon përbrenda 
nesh. Ne e marrim mbi vete pamjen e 

Tij. Ne bëhemi më të afërt me Shpirtin 
e Tij. Ai nga ana tjetër do të shkojë 
përpara nesh dhe “do të [jetë] në të 
djathtën e në të majtën [tonë] dhe 
Shpirti [i Tij] do të jetë në zemrat [tona] 
e engjëjt e [Tij] përreth [nesh], për [të 
na] ngritur lart” 5.

Dishepujt e vërtetë të Krishtit nuk 
kërkojnë të japin justifikime për doktri-
nën, kur ajo nuk përshtatet me koncep-
tet aktuale të botës. Pali ishte një tjetër 
dishepull sypatrembur i cili shpalli trimë-
risht se ai “nuk k[ishte] turp për ungjillin 
e Krishtit: sepse ai është fuqia e Perën-
disë për shpëtimin e cilitdo që beson” 6. 
Dishepujt e vërtetë e përfaqësojnë Zotin 
edhe kur mund të mos jetë e volitshme 
ta bëjnë këtë. Dishepujt e vërtetë dëshi-
rojnë t’i frymëzojnë zemrat e njerëzve, jo 
thjesht t’u bëjnë përshtypje atyre.

Shpesh nuk është e volitshme apo e 
rehatshme që të ngrihemi për Krishtin. 
Jam i sigurt që kështu ishte edhe për 
Palin kur u thirr para mbretit Agripa 
dhe iu kërkua të justifikonte veten dhe 
të tregonte historinë e tij. Pali, pa ngu-
rruar, shpalli besimin e tij me kaq fuqi 
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saqë ky mbret frikësues pranoi se “për 
pak” dhe do bindej të ishte i krishterë.

Përgjigjja e Palit dëshmoi për dëshirën 
e tij që njerëzit ta kuptonin tërësisht atë 
që ai kishte për të thënë. Ai i tha mbretit 
Agripa që ishte dëshira e tij që të gjithë 
ata që e dëgjuan të mos ishin “për pak” 
të krishterë por madje të bëheshin “të gji-
thë” dishepuj të Krishtit.7 Ata që flasin me 
qartësi, mund të bëjnë që kjo të ndodhë.

Gjatë viteve të shumta që e kam 
studiuar historinë e ëndrrës së Lehit në 
Librin e Mormonit,8 gjithmonë e kam 
menduar ndërtesën e gjerë dhe të ma-
dhe si një vend ku banojnë vetëm më 
rebelët. Ndërtesa ishte e mbushur me 
njerëz që talleshin dhe tregonin me gisht 
nga besnikët të cilët u mbajtën te shufra 
e hekurt, e cila përfaqëson fjalën e Pe-
rëndisë, dhe që po ecnin përpara drejt 
pemës së jetës, që përfaqëson dashurinë 
e Perëndisë. Disa nuk mund ta duro-
nin trysninë e njerëzve që po talleshin 
me ta, dhe e humbën rrugën. Të tjerë 
vendosën të bashkoheshin me tallësit 
në ndërtesë. A nuk e kishin ata guximin 
të flisnin trimërisht kundër kritikave ose 
mesazheve të botës?

Teksa e shoh botën e tanishme duke 
shkuar larg Perëndisë, mendoj se kjo 

ndërtesë po rritet për nga madhësia. 
Shumë e gjejnë veten sot duke u endur 
nëpër korridoret e ndërtesës së gjerë 
dhe të madhe duke mos e kuptuar që 
ata po bëhen pjesë e kulturës së saj. 
Ata shpesh u jepen tundimeve dhe 
mesazheve. Si përfundim i gjejmë duke 
u tallur ose duke u pajtuar me ata që 
kritikojnë ose tallin.

Për vite kam menduar se turma 
tallëse po përqeshte mënyrën se si 
besnikët e jetojnë jetën e tyre, por zërat 
nga ndërtesa e sotme e kanë ndryshuar 
tonin dhe qasjen e tyre. Ata që tallin, 
shpesh herë mundohen ta mbytin 
mesazhin e thjeshtë të ungjillit duke 
sulmuar ndonjë aspekt të historisë së 
Kishës ose duke ofruar kritika therëse 
për një profet ose udhëheqës tjetër. Ata 
gjithashtu po sulmojnë vetë zemrën e 
doktrinës sonë dhe ligjet e Perëndisë, 
të dhëna që nga krijimi i tokës. Ne, si 
dishepuj të Jezu Krishtit dhe anëtarë 
të Kishës së Tij, nuk duhet kurrë ta 
lëshojmë atë shufër të hekurt. Ne duhet 
ta lëmë trombën e mprehtë të tingëllojë 
nga vetë shpirtrat tanë.

Mesazhi i thjeshtë është që Perëndia 
është Ati ynë i dashur Qiellor dhe Jezu 
Krishti është Biri i Tij. Ungjilli është 

rivendosur në këto ditë të mëvonshme 
nëpërmjet profetëve të gjallë dhe 
prova është Libri i Mormonit. Shtegu i 
lumturisë është nëpërmjet njësisë bazë 
familjare siç u organizua dhe zbulua 
nga Ati ynë Qiellor. Kjo është melodia 
e njohur e mesazhit që shumë mund të 
kujtojnë, sepse e kanë dëgjuar atë nga 
jeta e tyre para lindjes.

Është koha për ne, si shenjtorë të 
ditëve të mëvonshme, që të ngrihemi 
dhe të dëshmojmë. Është koha që 
notat e melodisë së ungjillit të ngrihen 
mbi zhurmën e botës. Unë ia shtoj 
dëshminë time mesazhit të Shpëtim-
tarit dhe Shëlbuesit të kësaj botës. Ai 
jeton! Ungjilli i Tij është rivendosur dhe 
bekimet e lumturisë dhe paqes mund 
të sigurohen në këtë jetë duke i jetuar 
urdhërimet e Tij dhe duke ecur në 
shtegun e Tij. Kjo është dëshmia ime, 
në emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
SHËNIME
 1. “Fëmi i Per’ndis’ Jam”, Himne dhe Këngë të 

Fëmijëve, f. 58.
 2. 1 Korintasve 14:7–8.
 3. Veprat e Apostujve 2:14.
 4. Veprat e Apostujve 2:36.
 5. Doktrina e Besëlidhje 84:88.
 6. Romakëve 1:16.
 7. Shih Veprat e Apostujve 26:26–30.
 8. Shih 1 Nefi 8.
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për në Emaus dhe e zgjeroi kupti-
min e tyre për shkrimet e shenjta.5

• Kur Ai iu shfaq njerëzve në konti-
nentin amerikan dhe u tha atyre që 
të vinin tek Ai dhe t’i vinin duart e 
tyre në anën e Tij, dhe të ndienin 
gjurmët e gozhdëve në duart e Tij 
dhe në këmbët e Tij, që ata të mund 
ta dinin se Ai ishte “Perëndia i Izra-
elit dhe Perëndia i tërë tokës dhe se 
[ishte] vra[rë] për mëkatet e botës” 6.

Unë gëzohem që e di se ka prindër 
që ua tregojnë fëmijëve të tyre historitë 
e Krishtit. E vë re këtë teksa shoh fë-
mijët në Kishë në programet e Fillores 
dhe në raste të tjera.

Jam mirënjohës për prindërit e mi 
që më kanë mësuar për Krishtin. Vazh-
doj të shoh se si shembulli i Shpëtim-
tarit e ndihmon bashkëshorten time të 
dashur dhe mua kur u japim mësim 
vetë fëmijëve tanë.

Zemra ime mbushet me gëzim kur i 
shoh fëmijët e mi t’ua tregojnë historitë 
e Krishtit nipërve e mbesave të mia. 
Kjo më kujton një nga shkrimet e mia 
të shenjta të parapëlqyera, që gjen-
det te 3 Gjoni kapitulli 1, vargu 4, ku 
thuhet: “Nuk kam gëzim më të madh 
nga ky: të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të 
vërtetën”. Dhe pse jo edhe nipërit dhe 
mbesat tona?

Jam mirënjohës për udhëheqësit 
tanë, të cilët vazhdimisht na mësojnë 
për Krishtin, për mbajtjen e ditës së 
Shabatit të shenjtë dhe për marrjen e 
sakramentit çdo të diel në nderim të 
Shpëtimtarit.

Shabati dhe sakramenti bëhen shu-
më më të gëzueshëm kur i studiojmë 
historitë e Krishtit. Duke e bërë këtë, ne 
krijojmë tradita që e ndërtojnë besimin 
dhe dëshminë tonë dhe gjithashtu e 
mbrojnë familjen tonë.

Disa javë më parë, ndërsa po e 
studioja sërish mesazhin e Presidentit 

• Kur Ai përshtyu në tokë dhe, duke 
bërë baltë me pështymë, leu sytë 
e të verbrit dhe i tha: “Shko, lahu 
në pellgun e Siloamit”. Dhe burri u 
bind, “u la dhe u kthye duke parë” 2.

• Kur Ai shëroi gruan e cila kishte 
fluks gjaku dhe kishte prekur cepin 
e rrobës së Tij, duke besuar se 
thjesht duke e prekur Atë ajo do të 
shërohej.3

• Kur Ai iu shfaq dishepujve të Tij, 
duke ecur mbi det.4

• Kur Ai shkoi me dishepujt rrugës 

Nga Plaku Klaudio R. M. Kosta,
i Të Shtatëdhjetëve

Më pëlqen shumë kënga e Fillo-
res që thotë: 

Tregom’ ngjarjet e Jezusit që i dua,
Gjërat që do t’i kërkoja po t’ishte  

pran’.
Ngjarjet buz’ rrugës dhe pran’ detit,
Më trego ngjarjet e Jezusit.1

Unë besoj se fillimi i një tradite të 
tregimit të historive të Jezusit fëmijëve 
dhe familjeve tona është një mënyrë 
tejet e veçantë për ta mbajtur ditën e 
Shabatit të shenjtë në shtëpitë tona.

Kjo me siguri do të sjellë një shpirt 
të veçantë në shtëpinë tonë dhe do t’i 
japë familjes sonë shembuj nga Vetë 
Shpëtimtari.

Më pëlqen pa masë ta studioj dhe të 
përsiat për jetën e Atij që dha gjithçka 
për mua dhe për të gjithë ne.

E adhuroj të lexoj fragmente nga 
shkrimet e shenjta rreth jetës së Tij të 
pamëkatë dhe, pasi t’i lexoj shkrimet 
e shenjta që më tregojnë rreth ngjar-
jeve që përjetoi Ai, të mbyll sytë dhe 
të përpiqem t’i përfytyroj ato çaste të 
shenjta që më mësojnë dhe forcojnë 
shpirtërisht.

Çaste të tilla janë:

Se Gjithmonë e  
Kujtojnë Atë
Më pëlqen pa masë ta studioj dhe të përsiat për jetën e Atij  
që dha gjithçka për mua dhe për të gjithë ne.
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Rasëll M. Nelson, të dhënë në konfe-
rencën e përgjithshme të kaluar, dhe 
teksa po përsiatja mbi ditën e Shabatit, 
ndjeva një mirënjohje të thellë për 
bekimin dhe privilegjin e të qenit në 
gjendje për ta marrë sakramentin. Për 
mua, ai është një çast shumë solemn, 
i shenjtë dhe shpirtëror. Kënaqem shu-
më në mbledhjen e sakramentit.

Ndërsa përsiata, me kujdes studiova 
bekimet e bukës dhe të ujit. I lexova 
dhe meditova thellësisht mbi lutjet dhe 
ordinancën e sakramentit. Fillova të 
rishikoja në mendjen e në zemrën time 
ngjarjet që lidhen me të.

Me frymën e meditimit, reflektova 
rreth asaj dite, ditës së parë të festës 
së bukës së ndorme, kur Jezusi, në 
përgjigje të pyetjes së dishepujve të Vet 
rreth vendit se ku të përgatitej Pashka, 
iu përgjigj atyre duke thënë: “Shkoni 
në qytet te filani dhe i thoni: ‘Mësuesi 
thotë: Koha ime është afër; do të bëj 
Pashkën në shtëpinë tënde bashkë me 
dishepujt e mi’” 7.

U përpoqa t’i përfytyroja dishe-
pujt duke blerë ushqim dhe duke e 
përgatitur me kujdes tavolinën për të 
ngrënë me Të në atë ditë të veçantë: 
një tavolinë për 13 persona, Atë dhe 
dymbëdhjetë dishepujt e Tij, të cilët 
Ai i donte.

Qava ndërsa e përfytyrova Krishtin 
duke ngrënë me ta dhe duke shpallur: 
“Në të vërtetë unë po ju them se një 
nga ju do të më tradhtojë” 8.

Mendova për dishepujt e brengo-
sur duke e pyetur Atë: “Mos jam unë; 
Zot?” 9

Dhe kur Juda i bëri po atë pyetje, 
Ai iu përgjigj qetësisht: “Ti po thua” 10.

Unë mund t’i përfytyroja duart që 
ishin shëruar, ngushëlluar, lartësuar dhe 
bekuar, duke thyer bukën ndërsa Jezusi 
tha: “Merrni, hani; ky është trupi im” 11.

Më pas mori një kupë të mbushur 
me verë, falënderoi dhe ia dha kupën 
atyre, duke thënë: “Pini prej tij të gjithë, 
sepse ky është gjaku im, gjaku i besë-
lidhjes së re, i cili është derdhur për 
shumë për faljen e mëkatëve” 12.

Në mendjen time i pashë dishepujt 
një e nga një dhe në sytë e tyre pashë 
shqetësimin e tyre për Mësuesin, të 
cilin e donin jashtë mase. Ishte sikur 
unë të isha ulur atje me ta, duke parë 
gjithçka. Ndjeva një dhembje të fortë në 
zemër, plot hidhërim e pikëllim për atë 
që Ai duhej të përjetonte për mua.

Shpirti im u mbush nga një dëshirë 
kapluese për të qenë një person më i 
mirë. Nëpërmjet pendimit dhe pikë-
llimit, dëshirova me zjarr të isha në 
gjendje ta thaja dhe ta shmangia rënien 

e të paktën disa pikave të gjakut të Tij 
të derdhur në Gjetseman.

Më pas përsiata rreth sakramentit 
që marrim çdo javë në kujtim të Tij. 
Ndërkohë që e bëja këtë, meditova mbi 
çdo fjalë të bekimeve të bukës dhe ujit. 
Reflektova thellësisht rreth fjalëve “dhe 
gjithmonë ta kujtojnë atë” në bekimin e 
bukës dhe “se gjithmonë e kujtojnë atë” 
në bekimin e ujit.13

Meditova mbi atë se çka do të thotë 
që gjithmonë ta kujtojmë Atë.

Për mua do të thotë:

• Të kujtoj jetën e Tij para lindjes, kur 
ky planet i bukur u krijua prej Tij.14

• Të kujtoj lindjen e Tij të përulur në 
një govatë në Bethlehem të Judesë.15

• Të kujtoj kohën kur, edhe kur ishte 
një djalë 12- vjeçar, Ai dha mësim 
dhe u predikoi mësuesve fetarë në 
tempull.16

• Të kujtoj kohën kur Ai u tërhoq 
mënjanë në fshehtësi në shkretëtirë 
për t’u përgatitur për shërbesën e Tij 
të vdekshme.17

• Të kujtoj kohën kur Ai u shpërfyty-
rua përpara dishepujve të Vet.18

• Të kujtoj kohën kur Ai krijoi sakra-
mentin në Darkën e Fundit me ta.19

• Të kujtoj kohën kur Ai shkoi në 
Kopshtin e Gjetsemanit dhe vuajti 
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aq shumë për mëkatet, dhembjet, 
zhgënjimet dhe sëmundjet tona sa i 
doli gjak nga çdo por.20

• Të kujtoj kohën kur, pas shumë 
vuajtjeje dhe dhembjeje të ashpër, 
madje ende në Gjetseman, Ai u 
tradhtua me një puthje nga një prej 
dishepujve të Tij, të cilin Ai e quajti 
mik.21

• Të kujtoj kohën kur Ai u çua te Pilati 
dhe te Herodi për gjykim.22

• Të kujtoj kohën kur Ai u poshtërua, 
u godit, u përshty, u qëllua dhe u 
fshikullua me një kamxhik që ia bëri 
mishin copash.23

• Të kujtoj kohën kur një kurorë 
me gjemba iu vu ashpërsisht mbi 
kokë.24

• Të kujtoj se Ai duhej të mbante vetë 
kryqin e Tij për në Golgotë dhe se 
Ai u gozhdua në kryqin atje, duke 
vuajtur çdo dhembje fizike dhe 
shpirtërore.25

• Të kujtoj se në kryq, me brendësinë 
e Tij plot dashuri hyjnore, Ai pa drejt 
atyre që e kryqëzuan, dhe ngriti sytë 
nga qielli, duke u lutur: “O Atë, fali 
ata sepse nuk dinë ç’bëjnë” 26.

• Të kujtoj kohën kur Ai, duke e ditur 
se e kishte përmbushur misionin e 
Tij për të shpëtuar të gjithë njerëzi-
min, dha shpirt në duart e Atit të Tij, 
Atit tonë.27

• Të kujtoj Ringjalljen e Tij, e cila na 
siguron vetë ringjalljen tonë dhe 
mundësinë për të jetuar pranë Tij 
për gjithë përjetësinë, në varësi të 
zgjedhjeve tona.28

Veç këtyre, meditimi mbi lutjet e 
sakramentit dhe fjalët shumë të ve-
çanta dhe domethënëse të lutjeve më 
kujtojnë se sa e mrekullueshme është 
të marrësh premtimin, gjatë bekimit 
të sakramentit, se ndërsa gjithmonë e 
kujtojmë atë, ne do të kemi përherë 
Shpirtin e Tij me ne.29

Unë besoj se Zoti ka kohën e Tij 
vetjake se kur të na japë zbulesë. E 
kuptova këtë shumë qartë kur studiova 
Predikuesit 3:1, 6, ku thuhet:

“Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë 
ka një kohë nën qiell; . . .

një kohë për të kërkuar dhe një 
kohë për të humbur, një kohë për të ru-
ajtur dhe një kohë për të hedhur tutje”.

Sakramenti është gjithashtu një kohë 
që Ati Qiellor të na mësojë rreth Shly-
erjes së Birit të Tij të Dashur – Shpëtim-
tarit tonë, Jezu Krishtit – dhe një kohë 
për ne që të marrim zbulesë rreth saj. 
Kjo është një kohë që të “trokitni dhe 
do t’ju çelet” 30, për ta kërkuar dhe për 
ta marrë këtë njohuri. Është koha që ne 
t’ia kërkojmë me nderim Perëndisë këtë 
njohuri. Dhe nëse e bëjmë këtë, nuk 
kam dyshim se ne do ta marrim këtë 
njohuri, e cila do të na e bekojë jetën 
tonë përtej asaj që mund të matet.

E dua Shabatin, sakramentin dhe 
kuptimin e tyre. E dua Shpëtimtarin tim 
me gjithë shpirtin tim. Në emrin e Jezu 
Krishtit, amen. ◼
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përditshme. Ne, për shembull, mund të 
paralajmërohemi nga Shpirti për t’i bërë 
ballë tundimit që të bëjmë diçka të ligë.

Për vetëm atë qëllim, është e lehtë 
të shohim përse shërbëtorët e Zotit 
janë përpjekur ta shtojnë dëshirën tonë 
për të adhuruar Perëndinë në mbledh-
jet tona të sakramentit. Nëse marrim 
pjesë në sakrament me besim, Fryma 
e Shenjtë do të jetë atëherë në gjendje 
të na mbrojë ne dhe njerëzit që i duam 
nga tundimet që vijnë me fuqishmëri 
dhe shpeshtësi gjithnjë e më të madhe.

Shoqërimi i Frymës së Shenjtë e bën 
atë që është e mirë më tërheqëse dhe 
tundimin më pak bindës. Kjo e vetme 
duhet të mjaftojë që të na bëjë të ven-
dosur për t’u kualifikuar për Shpirtin 
që të jetë me ne gjithmonë.

Ashtu sikurse Fryma e Shenjtë na 
forcon kundër ligësisë, Ai gjithashtu na 
jep fuqinë për ta dalluar të vërtetën nga 
gënjeshtra. E vërteta që ka më shumë 
rëndësi vërtetohet vetëm me anë të 
zbulesës nga Perëndia. Arsyeja jonë 
njerëzore dhe përdorimi i ndjenjave 
tona fizike nuk do të jenë të mjaftu-
eshme. Ne jetojmë në një kohë kur 

Ati i Amshuar, se ata janë të gatshëm të 
marrin mbi vete emrin e Birit tënd dhe 
gjithmonë ta kujtojnë atë e të zbatojnë 
urdhërimet që ai u ka dhënë atyre”.

Dhe më pas vjen premtimi i lavdi-
shëm: “Që të mund të kenë gjithmonë 
Shpirtin e tij me ta” (DeB 20:77; theksi-
mi i shtuar).

Të kemi gjithmonë Shpirtin me ne 
është të kemi udhërrëfim dhe drejtim 
nga Fryma e Shenjtë në jetën tonë të 

Nga Presidenti Henri B. Ajring,
Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë

Vëllezërit dhe motrat e mia të 
dashura, jam mirënjohës të jem 
me ju në këtë ditë të Shabatit në 

konferencën e përgjithshme të Kishës 
së Zotit. Unë e kam ndier, sikurse 
e keni ndier ju, Shpirtin, Frymën e 
Shenjtë, duke dëshmuar fjalët e së 
vërtetës që i kemi dëgjuar të fliten dhe 
të këndohen.

Qëllimi im sot është të shtoj dëshi-
rën tuaj dhe vendosmërinë tuaj për 
ta kërkuar dhuratën që iu premtua 
secilit prej nesh pasi u pagëzuam. Gjatë 
konfirmimit tonë ne dëgjuam këto fjalë: 
“Merr Frymën e Shenjtë” 1. Që nga ai 
çast, jeta jonë ndryshoi përgjithmonë.

Ne mund ta kemi, nëse jetojmë të 
denjë për të, bekimin e Shpirtit që të 
jetë me ne, jo vetëm herë pas here, si 
në përvoja të tilla të mrekullueshme 
që i kemi pasur sot, por gjithmonë. Ju 
e dini nga fjalët e lutjes së sakramen-
tit se si ai premtim përmbushet: “O 
Perëndi, Ati i Amshuar, ne të kërkojmë 
ty në emër të Birit tënd, Jezu Krishtit, 
t’u bekosh e t’u shenjtërosh këtë bukë 
shpirtrave të të gjithë atyre që marrin 
prej saj, që ata të mund të hanë në 
kujtim të trupit të Birit tënd dhe të 
mund të të dëshmojnë ty, O Perëndi, 

Fryma e Shenjtë  
si Shoqëruesi Juaj
Ne mund ta kemi, nëse jetojmë të denjë për të, bekimin e Shpirtit  
që të jetë me ne, jo vetëm herë pas here por gjithmonë.
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edhe njerëzit më të urtë do ta kenë të 
vështirë për ta dalluar të vërtetën nga 
mashtrimi me zgjuarsi.

Zoti i dha mësim Apostullit të Tij, 
Thomait, i cili donte provë fizike për 
Ringjalljen e Shpëtimtarit duke i prekur 
plagët e Tij, se zbulesa është provë 
më e sigurt: “Jezusi i tha: ‘Sepse më 
ke parë, Thoma, ti ke besuar; lum ata 
që nuk kanë parë dhe kanë besuar’” 
(Gjoni 20:29).

Të vërtetat që shenjojnë udhën 
për t’u kthyer te Perëndia vërtetohen 
nga Fryma e Shenjtë. Ne nuk mund të 
shkojmë te korija dhe të shohim Atin 
e Birin duke i folur të riut Jozef Smith. 
Asnjë provë fizike, as edhe ndonjë ar-
gument logjik, nuk mund të pohojë se 
Elija erdhi sikurse u premtua, që të jep-
te çelësat e priftërisë tani, të mbajtura 
dhe të ushtruara nga një profet i gjallë, 
Tomas S. Monsoni.

Pohimi i së vërtetës i vjen një biri 
ose bije të Perëndisë, që e ka kërkuar 
të drejtën për të marrë Frymën e Shenj-
të. Ngaqë të pavërtetat dhe gënjeshtrat 
mund të na paraqiten në çdo kohë, 
neve na nevojitet një ndikim i vazhdu-
eshëm i Shpirtit të së Vërtetës për t’i 
shmangur çastet e dyshimit.

Ndërsa ishte anëtar i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve, Xhorxh Q. 
Kenën na nxiti që të bënim një kërkim 
të vazhdueshëm për Shpirtin që të ishte 
me ne. Ai premtoi, dhe unë premtoj 
gjithashtu, se nëse e vazhdojmë atë 
udhë, ne “kurrë nuk do të na mungojë 
njohuria” e së vërtetës, “kurrë nuk do të 
ishim në dyshim apo në errësirë” dhe 
“besimi [ynë] do të jetë i fortë, gëzimi 
[ynë] . . . i plotë” 2.

Na nevojitet ajo ndihmë e vazh-
dueshme nga shoqërimi i Frymës 
së Shenjtë edhe për një arsye tjetër. 
Vdekja e një njeriu të dashur mund të 
vijë papritur. Është dëshmia nga Fryma 
e Shenjtë për realitetin e një Ati të 

dashur Qiellor dhe të një Shpëtimtari të 
ringjallur që na jep shpresë e ngushë-
llim në humbjen e një njeriu të dashur. 
Ajo dëshmi duhet të jetë e gjallë kur 
ndodh vdekja.

Prandaj, për shumë arsye, na nevo-
jitet shoqërimi i vazhdueshëm i Frymës 
së Shenjtë. Ne e dëshirojmë, prapëse-
prapë e dimë nga përvoja se nuk është 
e lehtë ta mbajmë atë. Ne të gjithë 
mendojmë, themi dhe bëjmë gjëra në 
jetën tonë të përditshme, të cilat mund 
ta fyejnë Shpirtin. Zoti na mësoi se 
Fryma e Shenjtë do të jetë shoqëruesi 
ynë i vazhdueshëm kur zemrat tona të 
jenë plot me dashuri hyjnore dhe kur 
“virtyti . . . t’i stolisë mendimet [tona] 
pa pushim” (DeB 121:45).

Atyre që po hasin vështirësi me 
standardin e lartë që nevojitet për t’u 
kualifikuar për dhuratën e shoqërimit 
të Shpirtit, unë i ofroj këtë inkurajim. Ju 
keni pasur raste kur e keni ndier ndiki-
min e Frymës së Shenjtë. Mund të ketë 
ndodhur për ju sot.

Ju mund t’i trajtoni këto çaste fry-
mëzimi si farën e besimit që përshkroi 

Alma (shih Alma 32:28). Mbilleni 
secilën prej tyre. Ju mund ta bëni atë 
duke vepruar sipas nxitjeve që ndiet. 
Frymëzimi më i vlefshëm do të jetë për 
ju të dini atë që Perëndia do që ju të 
bëni. Nëse është të paguani të dhjetën 
apo të vizitoni një mik të brengosur, ju 
duhet ta bëni atë. Çfarëdo që është, bë-
jeni atë. Kur e tregoni gatishmërinë tuaj 
për t’u bindur, Shpirti do t’ju dërgojë 
më shumë mbresa për atë që Perëndia 
do të donte që ju të bënit për Të.

Kur bindeni, mbresat nga Shpirti 
do të vijnë më shpesh, duke u bërë 
gjithnjë e më të afërta drejt shoqërimit 
të vazhdueshëm. Fuqia juaj për ta zgje-
dhur të drejtën do të shtohet.

Ju mund ta dini se këto mbresa për 
të vepruar për Të janë nga Shpirti më 
shumë sesa nga vetë dëshirat tuaja. Kur 
mbresat përputhen me atë që kanë 
thënë Shpëtimtari dhe profetët e Tij të 
gjallë, ju mund të zgjidhni të bindeni 
me vetëbesim. Më pas Zoti do të dërgo-
jë Shpirtin e Tij për t’ju ndihmuar.

Për shembull, nëse merrni një mbre-
së shpirtërore që ta nderoni ditën e 
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Shabatit, veçanërisht kur duket e vështi-
rë, Perëndia do të dërgojë Shpirtin e Tij 
për të ndihmuar.

Ajo ndihmë i erdhi babait tim vite 
më parë kur puna e çoi atë në Aus-
trali. Ai ishte vetëm një të diel dhe 
donte që të merrte sakramentin. Nuk 
mund të gjente asnjë informacion rreth 
mbledhjeve të shenjtorëve të ditëve të 
mëvonshme. Kështu që filloi të ecte. 
U lut te çdo kryqëzim udhe që të dinte 
se në ç’drejtim të kthehej. Pasi eci dhe 
bëri kthesa për një orë, ai ndaloi dhe u 
lut përsëri. Pati një mbresë të kthehej 
te një rrugë e caktuar. Shpejt filloi të 
dëgjonte të kënduarin që vinte nga kati 
i parë i një godine apartamenti aty pra-
në. Hodhi vështrimin nga dritarja dhe 
pa disa njerëz të ulur pranë një tavoline 
të mbuluar me një copë të bardhë dhe 
me tabaka sakramenti.

Tani, kjo mund të mos ju duket 
shumë juve, por ishte diçka e mrekullu-
eshme për të. Ai e dinte që premtimi i 
lutjes së sakramentit ishte përmbushur: 
“Gjithmonë ta kujtojnë atë e të zbatojnë 
urdhërimet që ai u ka dhënë atyre, që 
të mund të kenë gjithmonë Shpirtin e tij 
me ta” (DeB 20:77).

Ky ishte vetëm një shembull i një 
rasti kur ai u lut dhe më pas bëri atë 
që Shpirti i tha atij se çfarë donte Pe-
rëndia që ai të bënte. Ai e vazhdoi këtë 
përgjatë viteve, sikurse ju dhe unë do 
të vazhdojmë. Ai nuk fliste kurrë rreth 
shpirtshmërisë së tij. Ai thjesht vazhdoi 

të bënte për Zotin gjëra të vogla të cilat 
u nxit t’i bënte.

Sa herë që një grup shenjtorësh të 
ditëve të mëvonshme i kërkuan atij t’u 
fliste atyre, ai e bëri atë. Nuk kishte rën-
dësi nëse ishin 10 apo 50 njerëz, apo 
sa i lodhur ishte. Ai dha dëshminë e tij 
për Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë 
dhe për profetët kurdoherë që Shpirti 
e nxiti ta bënte atë.

Thirrjet e tij më të larta në Kishë 
ishin në këshillin e lartë të Kunjit 
Bonëvill në Juta, ku ai pastronte barërat 
e këqija në një fermë të kunjit dhe jepte 
mësim në klasën e Shkollës të së Die-
lës. Me kalimin e viteve, kur ai kishte 
nevojë për të, Fryma e Shenjtë ishte atje 
si shoqëruesi i tij.

Qëndrova pranë babait tim në një 
dhomë spitali. Nëna ime, bashkëshortja 
e tij e 41 vjetëve, ndodhej e shtrirë në 
shtrat. Ne ishim kujdesur për të për orë 
të tëra. Filluam t’i shihnim rrudhat e 
dhembjes të zhdukeshin prej fytyrës së 
saj. Gishtat e duarve të saj, të cilat ishin 
mbërthyer në grushte, u liruan. Krahët 
e saj pushuan anash trupit të saj.

Dhembjet e dekadave të kancerit 
po mbaronin. Pashë në fytyrën e saj 
një vështrim paqeje. Ajo mori frymë 
pak herë, pastaj edhe një frymëmarrje 
dhe më pas qëndroi e qetë. Qëndruam 
atje duke pritur të shihnim nëse do të 
kishte edhe një frymëmarrje tjetër.

Më së fundi, babai tha qetësisht: 
“Një vajzë e vogël u kthye në shtëpi”.

Nuk derdhi asnjë lot. Kjo ishte nga-
që Fryma e Shenjtë i kishte dhënë atij 
prej kohësh një pamje të qartë se kush 
ishte ajo, nga erdhi ajo, çfarë ishte bërë 
ajo dhe ku do të shkonte ajo. Shpirti 
i kishte dëshmuar atij shumë herë 
për një Atë të dashur Qiellor, për një 
Shpëtimtar që e kishte thyer fuqinë e 
vdekjes dhe për realitetin e vulosjes në 
tempull që ai e ndau me bashkëshorten 
dhe familjen e tij.

Shpirti e kishte siguruar atë prej 
kohësh që mirësia dhe besimi i saj e 
kishin cilësuar atë për kthimin në një 
shtëpi qiellore, ku ajo do të mbahej 
mend si një fëmijë i mrekullueshëm i 
premtimit dhe do të mirëpritej në shtë-
pi me nder.

Për babanë tim, ajo ishte më shumë 
sesa një shpresë. Fryma e Shenjtë e 
kishte bërë këtë gjë një realitet për të.

Tani, dikush mund të thoshte që 
fjalët e tij dhe pamjet në mendjen e tij 
rreth një shtëpie qiellore ishin thjesht 
një ndjenjë e këndshme, gjykimi i 
errësuar i një bashkëshorti në çastin e 
humbjes së tij. Por ai e njihte të vërte-
tën e përjetshme në mënyrën e vetme 
se si mund ta njihni atë.

Ai ishte një shkencëtar i cili e kërkoi 
të vërtetën rreth botës fizike gjatë gjithë 
jetës së tij si i rritur. Ai i përdori mjetet e 
shkencës mjaft mirë sa të nderohej nga 
bashkëpunëtorët e tij anembanë botës. 
Shumica e punës që bëri në kimi, erdhi 
nga të shikuarit me sytë e mendjes të 
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molekulave duke lëvizur përreth dhe 
më pas duke e vërtetuar përfytyrimin 
e tij me anë të eksperimenteve në 
laborator.

Por ai kishte ndjekur një udhë të 
ndryshme për t’i zbuluar të vërtetat që 
kishin më shumë rëndësi për të dhe 
secilin prej nesh. Vetëm nëpërmjet 
Frymës së Shenjtë ne mund t’i shohim 
njerëzit e ngjarjet siç i sheh Perëndia.

Ajo dhuratë vazhdoi në spital pasi 
bashkëshortja e tij vdiq. Ne i mblo-
dhëm gjërat e nënës sime për t’i çuar 
në shtëpi. Babai u ndal që të falë-
nderonte çdo ndihmësmjeke dhe çdo 
mjek që e takuam në udhë e sipër 
drejt makinës. Më kujtohet që ndjeva, 
me ca acarim, se ne duhej të largo-
heshim që të ishim vetëm duke ndier 
hidhërimin tonë.

E kuptoj tani që ai pa gjëra që 
vetëm Fryma e Shenjtë mund t’ia kishte 
treguar. Ai i pa ata njerëz si engjëj të 
dërguar nga Perëndia për t’u kujdesur 
për të shtrenjtën e tij. Ata mund ta kenë 
parë veten e tyre si punonjës në fushën 
e mjekësisë, por babai po i falënde-
ronte për shërbimin e tyre në emër të 
Shpëtimtarit.

Ndikimi i Frymës së Shenjtë vazh-
doi me të kur mbërritëm në shtëpinë 
e prindërve të mi. Ne folëm për pak 
minuta në dhomën e ndenjes. Babai 
kërkoi leje që të largohej për në dho-
mën e tij të gjumit aty pranë.

Pas pak minutash, ai hyri sërish në 
dhomën e ndenjes. Ai kishte një buzë-
qeshje të këndshme. Eci drejt nesh dhe 
tha qetësisht: “Isha i shqetësuar që Mill-
dredi do të mbërrinte e vetme në botën 
e shpirtrave. Mendova se ajo mund të 
ndihej e humbur në mes të turmës.”

Më pas ai tha plot gëzim: “Sapo u 
luta. E di se Milldredi është në rregull. 
Nëna ime ishte atje që të takohej me të.”

Më kujtohet që buzëqeshi kur e tha 
atë, duke përfytyruar gjyshen time, 

këmbët e saj të shkurtra duke vrapu-
ar, duke nxituar përmes një turme që 
të sigurohej që ajo ishte atje për të 
takuar dhe përqafuar nusen e saj kur 
të arrinte.

Tani, një nga arsyet që babai im e 
kërkoi dhe e mori atë ngushëllim ishte 
ngaqë ai gjithmonë lutej me besim 
që nga fëmijëria e tij. Ai ishte mësuar 
me marrjen e përgjigjeve që i vinin në 
zemër për t’i dhënë ngushëllim dhe 
drejtim. Përveç pasjes së zakonit të 
lutjes, ai i njihte shkrimet e shenjta dhe 
fjalët e profetëve të gjallë. Kështu që ai i 
dallonte pëshpëritjet e shumënjohura të 
Shpirtit, të cilat mund t’i keni ndier sot.

Shoqërimi i Shpirtit kishte bërë më 
shumë sesa ngushëlluar dhe udhërrë-
fyer atë. Ai e ndryshoi atë nëpërmjet 
Shlyerjes së Jezu Krishtit. Kur e pranoj-
më atë premtim për ta pasur Shpirtin 
me ne gjithmonë, Shpëtimtari mund të 
na japë pastrimin e kërkuar për jetën e 
përjetshme, dhuratën më të madhe të 
të gjitha dhuratave të Perëndisë (shih 
DeB 14:7).

Ju i mbani mend fjalët e Shpëtimta-
rit: “Tani, ky është urdhërimi: Pendohu-
ni, të gjitha ju skajet e tokës dhe ejani 
tek unë dhe pagëzohuni në emrin tim, 
që të shenjtëroheni nëpërmjet marrjes 
së Frymës së Shenjtë, që të mund të 
qëndroni pa njollë para meje, në ditën 
e fundit” (3 Nefi 27:20).

Këto urdhërime vijnë me këtë prem-
tim nga Zoti:

“Dhe tani, në të vërtetë, në të vërte-
të, unë të them, vëre besimin tënd në 
atë Shpirt që drejton për të bërë mirë 
– po, për të bërë të drejtën, për të ecur 
me përulësi, për të gjykuar me drejtësi; 
dhe ky është Shpirti im.

Në të vërtetë, në të vërtetë, unë të 
them ty, unë do të të jap nga Shpirti im, 
që do të ndriçojë mendjen tënde, që 
do ta mbushë shpirtin tënd me gëzim” 
(DeB 11:12–13).

Ju jap dëshminë time që Perëndia, 
Ati, jeton, që Jezu Krishti i ringjallur 
e drejton Kishën e Tij, që Presidenti 
Tomas S. Monson i mban të gjithë 
çelësat e priftërisë dhe që zbulesa 
nëpërmjet Frymës së Shenjë e drejton 
dhe e mbështet Kishën e Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme 
dhe anëtarët e saj të përulur.

Unë ju dëshmoj më tej që këta burra 
të mrekullueshëm, të cilët na kanë folur 
sot si dëshmitarë të Zotit Jezu Krisht, 
si anëtarë të Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, thirren nga Perëndia. Unë 
e di që Shpirti e drejtoi Presidentin 
Monson për t’i thirrur ata. Dhe teksa i 
dëgjuat ata dhe dëshmitë e tyre, Shpirti 
i Shenjtë ju pohoi atë që unë po e them 
tani. Ata thirren nga Perëndia. Unë i 
mbështet ata, i dua ata dhe e di që Zoti 
i do ata dhe do t’i mbështetë ata në 
shërbimin e tyre. Dhe unë e bëj këtë, 
në emrin e Zotit Jezu Krisht, amen. ◼
SHËNIME
 1. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 20.3.10.
 2. Shih George Q. Cannon, në “Minutes of a 

Conference”, Millennial Star, 2 maj 1863, 
f. 275–276.
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të cilët në tërë jetën e tyre të vdek-
shme dinin pak ose aspak për hirin e 
Shpëtimtarit.

Si i plotëson Kisha e Tij qëllimet 
e Zotit? Është e rëndësishme të dihet 
se qëllimi kryesor i Perëndisë është 
përparimi ynë. Dëshira e Tij është që të 
vazhdojmë “nga hiri në hir, derisa [ne 
të marrim] një plotësi” 5 të gjithçkaje që 
Ai mund të japë. Kjo kërkon më tepër 
sesa thjesht të jesh i sjellshëm ose të 
ndihesh shpirtëror. Ajo kërkon besim te 
Jezu Krishti, pendim, pagëzim nga uji e 
nga Fryma dhe durim deri në fund me 
besim.6 Një person nuk mund ta arrijë 
plotësisht këtë [duke qenë] i veçuar, 
ndaj një arsye madhore pse Zoti ka një 
kishë, është që të krijojë një komuni-
tet shenjtorësh që do ta mbështetin 
njëri- tjetrin në “shteg[un] e ngushtë 
dhe të ngushtuar që të çon në jetën 
e përjetshme” 7.

“Dhe [Krishti] i dha disa si apostuj, të 
tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe 
të tjerë si barinj e mësues,

. . . për veprën e shërbimit dhe për 
ndërtimin e trupit të Krishtit,

derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i 
besimit dhe të njohjes së Birit të Perën-
disë, te një njeri i përsosur, në masën e 
shtatit të plotësisë së Krishtit.” 8

Jezu Krishti është “autori dhe 
plotësuesi i besimit [tonë]” 9. Bashkimi 
i trupit tonë me trupin e Krishtit – 
Kishën – është një pjesë e rëndësish-
me e marrjes së emrit të Tij mbi veten 
tonë.10 Neve na është thënë se Kisha e 
lashtësisë “mblidhej së bashku shpesh 
për të agjëruar, për t’u lutur dhe për 
të folur me njëri- tjetrin, në lidhje me 
mirëqenien e shpirtit të tyre” 11, “dhe 
për të dëgjuar fjalën e Zotit” 12. Kështu 
ndodh në Kishë sot. Të bashkuar në 
besim, ne japim mësim dhe e ngremë 
njëri- tjetrin moralisht dhe përpiqemi 
të arrijmë masën e plotë të dishepu-
llimit, “masën e shtatit të plotësisë së 

pleqtë, priftërinjtë dhe gjykatësit. Në 
historinë e Librit të Mormonit, Alma 
themeloi një kishë me priftërinj dhe 
mësues.

Më pas, në meridianin e kohës, 
Jezusi e organizoi punën e Tij në një 
mënyrë të tillë që ungjilli të mund të 
krijohej njëherësh në kombe të shumta 
dhe midis njerëzve të ndryshëm. Ajo 
organizatë, Kisha e Jezu Krishtit, u 
mbështet mbi “apostuj dhe . . . profetë, 
duke qënë Jezu Krishti vetë guri i qo-
shes” 3. Ajo përfshiu drejtues të tjerë, si 
të shtatëdhjetë, pleq, peshkopë, priftë-
rinj, mësues dhe dhjakë. Pas Ringjalljes 
së Vet, Jezusi në mënyrë të ngjashme 
e themeloi Kishën në Hemisferën 
Perëndimore.

Pas braktisjes dhe shpërbërjes së 
Kishës që Ai kishte organizuar ndërsa 
ishte në tokë, Zoti e rithemeloi Kishën 
e Jezu Krishtit edhe një herë nëpërmjet 
Profetit Jozef Smith. Qëllimi i dikur-
shëm vazhdon të jetë po ai: që është, 
të predikohet lajmi i mirë i ungjillit të 
Jezu Krishtit dhe të administrohen or-
dinancat e shpëtimit – me fjalë të tjera, 
të sillen njerëzit te Krishti.4 Dhe tani, 
nëpërmjet përdorimit të organizimit 
të kësaj Kishe të rivendosur, premtimi 
i shëlbimit është i mundur të arrihet 
madje edhe nga shpirtrat e të vdekurve, 

Nga Plaku D. Tod Kristoferson,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Gjatë gjithë jetës sime, konferen-
cat e përgjithshme të Kishës 
kanë qenë ngjarje shpirtërore 

gjallëruese dhe vetë Kisha ka qenë një 
vend për të arritur që ta njoh Zotin. E 
kuptoj se ka nga ata njerëz të cilët e 
konsiderojnë veten fetarë ose shpir-
tërorë e megjithatë nuk e pranojnë 
pjesëmarrjen në një kishë ose edhe ne-
vojën për një institucion të tillë. Për ta, 
praktika fetare është krejtësisht vetjake. 
Prapëseprapë, Kisha është krijimi i Atij 
në të cilin përqendrohet shpirtshmëria 
jonë – Jezu Krishtit. Ia vlen të ndalemi 
për të marrë parasysh arsyen përse Ai 
zgjedh që të përdorë një kishë, Kishën 
e Tij, Kishën e Jezu Krishtit të Shenj-
torëve të Ditëve të Mëvonshme, për të 
kryer veprën e Tij dhe veprën e Atit të 
Tij që “të bëj[ë] të ndodhë pavdekësia 
dhe jeta e përjetshme e njeriut” 1.

Duke filluar me Adamin, ungjilli i 
Jezu Krishtit u predikua dhe ordinancat 
thelbësore të shpëtimit, si pagëzimi, 
u administruan nëpërmjet një rendi të 
priftërisë të bazuar te familja.2 Ndërko-
hë që shoqëritë u bënë më të ndër-
likuara duke u përbërë jo vetëm nga 
familjet e zgjeruara, Perëndia gjithashtu 
thirri profetë, lajmëtarë dhe mësues të 
tjerë. Në kohën e Moisiut, ne lexojmë 
për një strukturë më formale, përfshirë 
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Përse Kisha
Ia vlen të ndalemi për të marrë parasysh arsyen përse Jezu Krishti zgjedh 
që të përdorë një kishë, Kishën e Tij, për të kryer veprën e Tij dhe veprën e 
Atit të Tij.
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Krishtit”. Ne përpiqemi ta ndihmojmë 
njëri- tjetrin që të “njoh[im] . . . Biri[n 
e] Perëndisë” 13, deri në atë ditë kur 
“ ‘nuk do të mësojnë secili të afërmin 
e tij . . . duke thënë: “Njihni Zotin”, 
sepse të gjithë do të më njohin, nga 
më i vogli e deri te më i madhi’, thotë 
Zoti” 14.

Në Kishë jo vetëm që mësojmë dok-
trinën hyjnore; ne gjithashtu përjetojmë 
vënien e saj në jetë. Si trupi i Krishtit, 
anëtarët e Kishës u japin shërbesë 
njëri- tjetrit në realitetin e jetës së përdit-
shme. Të gjithë ne jemi të papërkryer; 
ne mund të fyejmë dhe të fyhemi. Ne 
shpesh e vëmë në provë njëri- tjetrin 
me huqet tona. Në trupin e Krishtit, ne 
duhet të shkojmë përtej koncepteve 
dhe fjalëve të bukura dhe të kemi një 
njohuri të vërtetë nga përvoja ndërsa 
mësojmë të “jeto[jmë] së bashku në 
dashuri” 15.

Kjo fe nuk ka të bëjë vetëm me 
veten; përkundrazi, ne të gjithë thirremi 

të shërbejmë. Ne jemi sytë, duart, koka, 
këmba dhe gjymtyrët e tjerë të trupit të 
Krishtit, dhe madje “[ato] gjymtyrë . . . 
që duken se janë më të dobëta, janë 
shumë më të nevojshme” 16. Ne kemi 
nevojë për këto thirrje dhe ne kemi 
nevojë të shërbejmë.

Një nga burrat në lagjen time jo 
vetëm që u rrit pa mbështetjen e prindër-
ve, por me kundërshtimin e tyre për 
aktivizimin e tij në Kishë. Ai bëri këtë 
vërejtje në një mbledhje sakramenti: “Im 
atë nuk mund ta kuptojë përse ndokush 
duhet të shkojë në kishë kur ai mund të 
shkojë për ski, por mua me të vërtetë më 
pëlqen të shkoj në kishë. Në Kishë, ne 
të gjithë jemi në të njëjtin udhëtim dhe 
në atë udhëtim frymëzohem nga rinia e 
fortë, fëmijët e dëlirë dhe nga ajo që unë 
shoh e mësoj nga të rritur të tjerë. Jam i 
forcuar nga shoqërimi dhe i ngazëllyer 
nga gëzimi i të jetuarit e ungjillit.”

Lagjet dhe degët e Kishës ofrojnë 
një mbledhje çlodhjeje dhe ripërtëritjeje 
çdo javë, një kohë dhe vend për ta lënë 
botën pas – Shabatin. Ajo është një 
ditë për të “gje[tur] kënaqësinë tënde 
tek Zoti” 17, për të përjetuar shërimin 
shpirtëror që vjen me sakramentin, dhe 
për të marrë premtimin e ripërtërirë që 
Shpirti i Tij të jetë me ne.18

Një nga bekimet më të mëdha të të 
qenit pjesë e trupit të Krishtit, ndonëse 
mund të mos duket si një bekim në 
çast, është të qortohesh për mëkatin 
dhe gabimin. Ne jemi të prirur për t’i 
justifikuar dhe arsyetuar fajet tona dhe 

Mumbai, Indi
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ndonjëherë ne thjesht nuk e dimë se ku 
duhet të përmirësohemi ose si ta bëjmë 
atë. Pa ata të cilët mund të na qortoj-
në “në kohën e duhur me mprehtësi, 
kur u nxit[ën] nga Fryma e Shenjtë” 19, 
neve mund të na mungojë guximi për 
të ndryshuar dhe për ta ndjekur më 
përsosurisht Mësuesin. Pendimi është 
individual, por vëllazërimi në këtë 
shteg ndonjëherë të dhembshëm, është 
në Kishë.20

Në këtë diskutim për Kishën si trupi 
i Krishtit, ne përherë duhet të mbajmë 
në mendje dy gjëra. E para, ne nuk 
mundohemi për t’u kthyer në besim te 
Kisha por te Krishti dhe ungjilli i Tij, një 
kthim në besim që na lehtësohet nga 
Kisha.21 Libri i Mormonit e shpreh më 
së miri kur thotë se njerëzit “u kthyen 
në besim te Zoti, dhe u bashkuan me 
kishën e Krishtit ” 22. E dyta, ne duhet 
të kujtojmë se në fillim, Kisha ishte 
familja, madje edhe sot si institucione 
të ndara, familja dhe Kisha i shërbejnë 
dhe e forcojnë njëra- tjetrën. Asnjëra 
nuk e zëvendëson tjetrën dhe, sigurisht, 
Kisha, edhe me përpjekjet më të mira, 
nuk mund t’i zëvendësojë prindërit. 
Qëllimi i mësimdhënies së ungjillit dhe 
ordinancave të priftërisë të administru-
ara nga Kisha është që familjet të mund 
të kualifikohen për jetë të përjetshme.

Ka një arsye të dytë madhore pse 
Shpëtimtari punon nëpërmjet një kishe, 
Kishës së Tij, dhe ajo është që të arrijë 
gjërat e nevojshme që nuk mund të 
plotësohen nga individë ose grupe më 
të vogla. Një shembull i qartë është 

përballimi i varfërisë. Është e vërtetë 
se si individë dhe familje ne kujdesemi 
për nevojat fizike të të tjerëve, “duke i 
dhënë njëri- tjetrit si materialisht ashtu 
dhe shpirtërisht, sipas nevojave të tyre 
dhe kërkesave të tyre” 23. Por së bashku 
në Kishë, aftësia për t’u kujdesur për 
të varfrit dhe nevojtarët shumëfishohet 
për të plotësuar nevojën më të gjerë 
dhe mbështetja e shpresuar te vetja 
është bërë realitet për shumë anëtarë.24 
Më tej, Kisha, Shoqatat e saj të Ndihmës 
dhe kuorumet e saj të priftërisë kanë 
aftësinë të ofrojnë ndihmë ndaj shumë 
njerëzve në shumë vende që preken 
nga katastrofat natyrore, lufta dhe 
përndjekja.

Pa aftësitë e Kishës së Tij në vend, 
porosia e Shpëtimtarit për ta çuar 
ungjillin në të gjithë botën nuk mund 
të realizohej.25 Nuk do të kishte çelësa 
apostolikë, strukturë, mjete financiare 
dhe përkushtim e sakrificë nga mijëra 
e mijëra misionarë që nevojiten për 
ta kryer punën. Kujtoni, “ky Ungjill 
i Mbretërisë [duhet] të predikohet 
në të gjithë botën si dëshmi për të 
gjitha kombet, dhe atëherë do të vijë 
mbarimi” 26.

Kisha mund të ndërtojë dhe vërë 
në funksionim tempuj, shtëpitë e Zotit, 
ku ordinancat dhe besëlidhjet jetike të 
mund të administrohen. Jozef Smithi 
shpalli se synimi i Perëndisë nëpërmjet 
mbledhjes së popullit të Tij në çdo 
epokë është “ndërtimi i një shtëpie 
për Zotin, në të cilën Ai të mund t’i 
zbulo[jë] popullit të Tij ordinancat e 

shtëpisë së Tij dhe lavditë e mbretërisë 
së Tij dhe t’u mëso[jë] njerëzve udhën 
e shpëtimit; sepse ka disa ordinanca e 
parime që, kur mësohen e praktikohen, 
duhet të kryhen në një vend apo shtëpi 
të ndërtuar për atë qëllim” 27.

Nëse dikush beson se të gjitha 
rrugët të çojnë drejt qiellit ose se nuk 
ka kërkesa të veçanta për shpëtim, ai 
ose ajo nuk do ta shohë të nevojshme 
shpalljen e ungjillit ose të ordinancave 
dhe besëlidhjeve për shëlbimin qoftë 
të të gjallëve apo të të vdekurve. Por 
nuk flasim vetëm për pavdekësinë, por 
edhe për jetën e përjetshme dhe për 
këtë shkak shtegu i ungjillit dhe besë-
lidhjet e ungjillit janë thelbësore. Dhe 
Shpëtimtari ka nevojë për një kishë që 
t’ua mundësojë këto të gjithë fëmijëve 
të Perëndisë – si të gjallëve edhe të 
vdekurve.

Arsyeja e fundit që do të përmend 
pse Zoti e krijoi Kishën e Tij, është 
arsyeja më e pashoqe – Kisha është, 
para së gjithash, mbretëria e Perëndisë 
në tokë.

Ndërsa Kisha e Jezu Krishtit e 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme 
po themelohej në vitet 1830, Zoti i 
tha Profetit Jozef Smith: “Gëzohuni në 
zemër dhe ngazëllehuni, sepse për ju 
mbretëria ose, me fjalë të tjera, çelësat 
e kishës janë dhënë” 28. Me të drejtën e 
përdorimit të këtyre çelësave, drejtuesit 
e priftërisë të Kishës ruajnë pastërtinë e 
doktrinës së Shpëtimtarit dhe paprek-
shmërinë e ordinancave të Tij shpë-
tuese.29 Ata i ndihmojnë të përgatiten 
njerëzit që dëshirojnë t’i marrin ato, 
gjykojnë kualifikimin dhe denjësinë 
e atyre që i përdorin, dhe më pas i 
kryejnë ato.

Me çelësat e mbretërisë, shërbëto-
rët e Zotit mund të përcaktojnë si të 
vërtetën edhe pavërtetësinë dhe sërish 
të shpallin me autoritet: “Kështu thotë 
Zoti”. Me keqardhje, disa e kanë zët 
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Kishën sepse duan të përkufizojnë të 
vërtetat e tyre vetjake, por në të vërtetë 
është një bekim i pakrahasueshëm të 
marrësh “dituri për gjërat siç janë [në 
të vërtetë] dhe siç ishin, dhe siç do të 
jenë” 30, derisa Zoti dëshiron t’i zbulojë 
ato. Kisha i ruan dhe i bën publike 
zbulesat e Perëndisë – kanunin e shkri-
mit të shenjtë.

Kur Danieli e interpretoi ëndrrën e 
mbretit të Babilonisë, Nebukadnetsarit, 
duke i bërë të njohur mbretit “atë që 
do të ndodhë ditët e fundit” 31, ai shpalli 
se “Perëndia i qiellit do të nxjerrë një 
mbretëri, që nuk do të shkatërrohet 
kurrë; kjo mbretëri nuk do t’i lihet një 
populli tjetër, por do të copëtojë dhe 
do të asgjësojë tërë . . . mbretëri[të e tje-
ra], dhe do të ekzistojë përjetë” 32. Kisha 
është ajo mbretëri e profetizuar e ditëve 
të mëvonshme, jo e krijuar nga njeriu, 
por e ngritur nga Perëndia i qiellit dhe 
që rrokulliset si guri që “shkëputet nga 
mali, jo nga dora e njeriut” për të mbu-
shur tokën.33

Fati i saj është të krijojë Sionin si 
përgatitje për kthimin dhe sundimin 
mijëvjeçar të Jezu Krishtit. Përpara 
asaj dite, nuk do të jetë një mbre-
tëri në ndonjë kuptim politik – siç 

tha Shpëtimtari: “Mbretëria ime nuk 
është e kësaj bote” 34. Përkundrazi, ajo 
është burimi i autoritetit të Tij në tokë, 
administruesja e besëlidhjeve të Tij të 
shenjta, kujdestarja e tempujve të Tij, 
mbrojtësja dhe shpallësja e së vërtetës 
së Tij, vendi i mbledhjes për Izraelin 
e shpërndarë dhe një “mbrojtje e . . . 
strehim nga stuhia dhe nga zemërimi, 
kur të derdhen pa u zvogëluar mbi tërë 
dheun” 35.

E mbyll me kërkesën dhe lutjen e 
Profetit:

“Lutjuni Zotit, që mbretëria e tij të 
mund të përhapet mbi tokë, që banorët 
e saj të mund ta pranojnë atë dhe të 
përgatiten për ditët që do të vijnë, në të 
cilat Biri i Njeriut do të zbresë në qiell, 
i veshur me shkëlqimin e lavdisë së tij, 
për të takuar mbretërinë e Perëndisë që 
është ngritur mbi tokë.

Prandaj, u përhaptë mbretëria e 
Perëndisë, që mbretëria e qiellit të 
mund të vijë, që ti, O Perëndi, të mund 
të përlëvdohesh në qiell si dhe në tokë, 
që armiqtë e tu të mund të mposhten; 
sepse i yti është nderi, fuqia dhe lavdia, 
përherë e përgjithmonë.” 36

Në emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Moisiu 1:39.
 2. “Ungjilli filloi të predikohej, që nga fillimi, 

duke u shpallur nga engjëjt e shenjtë, të 
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Përfytyrojini përfundimet lartësuese të 
bërjes së kësaj gjëje çdo javë për gjashtë 
muaj, një vit, 10 vjet ose më shumë.

Teksa e bëni këtë përpjekje, ju do 
të ndieni rritje në shpirtshmëri. Ju do të 
jeni të gjendje t’u jepni mësim njerëzve 
dhe t’i lartësoni ata që i doni në mëny-
ra më domethënëse.

Nëse zgjidhni të përsiatizoni çdo 
javë, ju mund të ndiheni pak si një 
njeri që në të shkuarën është kënaqur 
me të notuarin në sipërfaqe duke parë 
thellësinë, por që tani ka vendosur të 
provojë zhytjen nënujore me skafan-
dër. Me marrjen e këtij vendimi, një 
kuptueshmëri më e thellë e parime-
ve të ungjillit do të jetë e juaja dhe 
këndvështrime të reja shpirtërore do 
ta bekojnë jetën tuaj.

Teksa mendoni për vargun tuaj të 
zgjedhur çdo javë, fjalë dhe fraza do 
të shkruhen në zemrën tuaj.4 Fjalë dhe 
fraza do të shkruhen edhe në mend-
jen tuaj. Me fjalë të tjera, të mësuarit 
përmendsh do të ndodhë më me 
lehtësi dhe në mënyrë të natyrshme. 
Por qëllimi kryesor i përsiatizimit është 
që të sigurojë një vend lartësues ku të 
shkojnë mendimet tuaja – një vend që 
ju mban pranë Shpirtit të Zotit.

Shpëtimtari tha: “Mblidhni vazhdi-
misht si thesar në mendjet tuaja fjalët 
e jetës” 5. Përsiatizimi është një mënyrë 
e thjeshtë dhe lartësuese për ta bërë 
pikërisht këtë.

Unë besoj se Nefi ishte një përsi-
atizues. Ai tha: “Shpirti im kënaqet 
pa masë në shkrimet e shenjta dhe 
zemra ime i [përsiat] ato [vazhdimisht] 
dhe i shkruan ato për mësimin dhe 
përfitimin e fëmijëve të mi” 6. Ai ishte 
i vetëdijshëm për fëmijët e Tij teksa 
përsiaste dhe shkruante shkrimet e 
shenjta. Si mund të ketë dobi familja 
juaj teksa ju përpiqeni vazhdimisht 
ta mbushni mendjen tuaj me fjalët e 
Perëndisë?

të keni mundësi për t’i ndihmuar të 
tjerët financiarisht si rrjedhim i zellit 
tuaj. Përfytyrojini përfundimet pozitive 
të kursimit çdo javë të parave për 6 
muaj, një vit, 10 vjet ose më shumë. 
Përpjekje të vogla, të kryera për një 
kohë të gjatë, mund të prodhojnë 
rezultate të rëndësishme.2

Ftesa e Dytë
Ftesa ime e dytë është krejt e 

ndryshme nga e para dhe shumë më e 
rëndësishme sesa e para. Është kjo: Ju 
ftoj të “përsiatizoni” 3 një varg nga shkri-
mi i shenjtë çdo javë. Fjala përsiatizoj 
nuk gjendet në fjalor, por ka gjetur vend 
në zemrën time. Pra, çfarë do të thotë 
të përsiatizosh? Më pëlqen të them se 
është një ndërthurje prej 80 përqind e 
përsiatjes së zgjeruar dhe 20 përqind 
e të mësuarit përmendsh.

Ka dy hapa të thjeshtë:
Fillimisht, zgjidhni një varg të  

shkrimit të shenjtë çdo javë dhe  
vendoseni atje ku do ta shihni atë  
çdo ditë.

Së dyti, lexojeni ose mendoni për 
vargun disa herë çdo ditë dhe përsiate-
ni kuptimin e fjalëve dhe frazave kyçe 
të tij gjatë gjithë javës.

Nga Devin G. Durrant,
Këshilltar i Parë në Presidencën e Përgjithshme të Shkollës  
të së Dielës

Me profesion, unë jam një inves-
tues. Për sa i përket besimit, 
unë jam një dishepull i Jezu 

Krishtit, Birit të Perëndisë.1 Në praktikat 
e mia të biznesit, unë përqafoj parime 
të shëndosha financiare. Teksa e jetoj 
besimin, përpiqem të ndjek parime 
shpirtërore që do të më ndihmojnë të 
bëhem më shumë si Shpëtimtari.

Ftesat Sjellin Bekime
Shumë prej shpërblimeve vetjake 

që kam marrë në jetë, kanë ardhur si 
rrjedhim i dikujt që më ka ftuar të bëj 
një detyrë të vështirë. Në këtë frymë, 
do të doja t’i drejtoja secilit prej jush dy 
ftesa. E para ka rrjedhoja financiare. Me 
ftesën e dytë, rrjedhojat janë shpirtëro-
re. Që të dy ftesat, nëse pranohen, do 
të kërkojnë një përpjekje të disiplinuar 
përgjatë një periudhe të zgjatur kohore 
që të korrin shpërblimet.

Ftesa e Parë
Ftesa e parë është e thjeshtë: Ju 

ftoj të kurseni para çdo javë. Sasia 
që kurseni nuk është veçanërisht e 
rëndësishme; ajo varet nga ju. Teksa 
zhvilloni një zakon të kursimit, ju do 
të përfitoni vetë. Dhe gjithashtu mund 

Zemra Ime i Përsiat  
Ato Vazhdimisht
Unë lutem sinqerisht që ju do të zgjidhni t’i përsiatni fjalët e Perëndisë  
në një mënyrë të zgjeruar dhe të thelluar.
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Vargu Im
Kohët e fundit përsiatizova Almën 

5:16. Ai varg thotë: “Unë ju them juve, a 
mund ta imagjinoni veten që të dëgjoni 
zërin e Zotit, duke ju thënë në atë ditë: 
Ejani tek unë, ju të bekuar, pasi vini re, 
veprat tuaja kanë qenë veprat e drejtë-
sisë mbi faqen e dheut?”

Në fund të javës, kjo është ajo që 
përfundoi të shkruhej në mendjen 
time: Përfytyroni të dëgjoni zërin e 
Zotit duke thënë: “Ejani tek unë, ju të 
bekuar, pasi vini re, veprat tuaja kanë 
qenë veprat e drejtësisë” (Alma 5:16).

Siç mund ta shihni, nuk e mësova 
përmendsh të gjithë vargun fjalë për 
fjalë. Megjithatë, unë përsiata herë pas 
here elementet kyçe të vargut dhe ku 
ta gjeja atë varg. Por pjesa më e mirë e 
procesit ishte që unë kisha një vend më 
të lartë ku të shkonin mendimet e mia. 
Gjatë gjithë javës përfytyrova Shpëtim-
tarin duke më thënë fjalë zemërdhë-
nëse. Ai imazh ma preku zemrën dhe 
shërbeu që të më frymëzonte të doja të 
bëja “veprat e drejtësisë”. Kjo është ajo 
që mund të ndodhë kur ne “sh[ohim] te 
[Krishti] në çdo mendim”.7

Ne Duhet të Kundërpërgjigjemi
Ju mund të pyetni: “Përse duhet ta 

bëj këtë?” Do të përgjigjesha që ne po 
jetojmë në një kohë të ligësisë që po 
përhapet kudo. Ne nuk mund ta pranoj-
më statuskuo- në [gjendjen ekzistuese] 
dhe që të na ushqehen fjalë të liga dhe 
pamje mëkatare pothuajse ngado që 
kthehemi, dhe të mos bëjmë asgjë për 
t’u përgjigjur. Ne duhet t’u bëjmë ballë 
atyre. Kur mendja jonë mbushet me 
mendime dhe imazhe lartësuese, kur 
“gjithmonë [e] kujtoj[m]ë atë” 8, nuk ka 
vend të lënë për fëlliqësi dhe papastërti.

Në Librin e Mormonit, Jezu Krishti i 
fton të gjithë që të “medito[jnë] mbi gjë-
rat që [Ai ka] thënë” 9. Shiheni përsiatizi-
min si një shtesë të studimit tuaj vetjak 
dhe familjar të shkrimeve të shenjta, 
por kurrë mos e lejoni atë të jetë një 
zëvendësim. Përsiatizimi është diçka e 
ngjashme me shtimin e një vitamine të 
re, me veprim afatgjatë, në dietën tuaj 
të tanishme shpirtërore.

Është Shumë e Vështirë
Ju mund të thoni: “Përsiatizimi 

duket shumë i vështirë për mua”. Mos 

e largoni vëmendjen. Të bësh gjëra 
të vështira mund të jetë dobiprurëse. 
Krishti na fton të bëjmë shumë gjëra të 
vështira, sepse Ai e di se ne do të beko-
hemi si rrjedhojë e përpjekjeve tona.10

Një fqinji ynë, i ri në moshë, gjeti 
një mënyrë të thjeshtë për të përsiati-
zuar. Ai e vë shkrimin e tij të shenjtë të 
javës në ekranin e telefonit të tij. Një 
ide tjetër që mund ta provoni, është t’ia 
thoni vargun tuaj një vëllai ose motre, 
një fëmije ose një shoku apo një shoqe-
je. Bashkëshortja ime, Xhuli, dhe unë 
ndihmojmë njëri- tjetrin. Ne i zgjedhim 
vargjet tona çdo të diel. Ajo i vendos 
vargjet e saj te frigoriferi. Unë i vendos 
të miat në makinë. Më pas ne disku-
tojmë mendime rreth vargjeve tona 
gjatë gjithë javës. Gjithashtu na pëlqen 
t’i diskutojmë vargjet tona me fëmijët 
tanë. Kur e bëjmë këtë, duket se bëhet 
më e kollajshme për ta që të diskutojnë 
mendimet e tyre me ne rreth fjalës së 
Perëndisë.

Xhuli dhe unë jemi gjithashtu pjesë 
e një grupi në internet, në të cilin 
pjesëtarë të familjes, miq dhe misionarë 
mund të japin shkrimin e tyre të shenjtë 
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çdo javë dhe me raste të përfshijnë një 
mendim ose dëshmi lidhur me ato var-
gje. Të qenit pjesë e një grupi e bën më 
të lehtë që të jesh i qëndrueshëm. Bija 
ime në shkollën e mesme dhe një grup 
i shoqeve të saj e përdorin median 
shoqërore dhe dërgimin e mesazheve 
me celular për të diskutuar shkrime të 
shenjta me njëra- tjetrën.

Ju lutem, mos ngurroni që të 
përfshini njerëz të besimeve të tjera 
fetare në grupet tuaja. Ata gjithashtu 
po kërkojnë mënyra për t’i lartësuar 
mendimet e tyre dhe për t’u ndier më 
pranë Perëndisë.

Cilat Janë Përfitimet?
Pra, cilat janë përfitimet? Xhuli 

dhe unë kemi përsiatizuar një varg 
çdo javë për më shumë se tre vjet 
tani. Fillimisht ne caktuam një synim 
20- vjeçar. Kohët e fundit ajo më tha: 
“Kur së pari më ftove të përsiatizoja 
një shkrim të shenjtë çdo javë për 
20 vjet, unë pyeta veten nëse mund ta 
bëja atë për një muaj. Nuk i kam më 
ato dyshime. Nuk mund ta besoj se 
sa kënaqësi kam pasur të vendos një 
shkrim të shenjtë te frigoriferi çdo javë 
dhe vetëm duke e përsiatizuar atë sa 
herë që e shoh, ai varg ma lartëson 
shpirtin tim.”

Pasi përsiatizoi për gjashtë javë, 
një motër nga Teksasi në SHBA tha: 
“Dëshmia ime është forcuar . . . dhe 
jam ndier më pranë Atit tim Qiellor. . . . 
Më pëlqen se si fjala e Perëndisë po më 
ndryshon mua për më mirë.”

Një mik adoleshent shkroi: “Vërtet 
jam kënaqur që kam qenë në gjendje  
të [përsiatizoj] ngaqë më ka ndihmu-
ar të përqendrohem te gjërat që janë 
me të vërtetë të rëndësishme”.

Njëri nga misionarët tanë tha këtë: 
“Unë kam përsiatizuar një varg çdo javë 
që nga qershori i vitit 2014 dhe më pël-
qen shumë. . . . Këto shkrime të shenjta 

më janë bërë si miq tek të cilët mund të 
mbështetem në kohë nevoje.”

Në rastin tim, unë e ndiej më plotë-
sisht Shpirtin kur përsiatizoj çdo javë. 
Dashuria ime për shkrimet e shenjta 
është rritur edhe si rrjedhojë e përpjek-
jes që “virtyti . . . t’i stolisë mendimet [e 
mia] pa pushim” 11.

Merreni parasysh këtë ftesë dhe 
bekim të madhërishëm, të thënë nga 
Nefi: “Në qoftë se ju do të shkoni 
përpara, duke u ushqyer me bollëk mbi 
fjalën e Krishtit dhe të duroni deri në 
fund, vini re, kështu thotë Ati: Ju do të 
keni jetën e përjetshme” 12. Me frymën 
e të “ushqyer[it] me bollëk mbi fjalën e 
Krishtit”, përsiatizimi është si ngrënia e 
një kafshate të një ushqimi të shijshëm 
dhe më pas të përtypurit shumë, shu-
më ngadalë me qëllim që ta shijojmë 
më plotësisht.

Cili Është Vargu Juaj?
A do ta përsiatizoni një varg të 

shkrimit të shenjtë çdo javë për pjesën 
e mbetur të këtij muaji? Për pjesën e 
mbetur të këtij viti? Ndoshta më gjatë? 
Xhuli dhe unë i ftuam të gjithë misio-
narët tanë të guximshëm të misionit të 
Teksasit në Dallas që të përsiatizonin 
me ne për 20 vjet. Ne do ta kapërcej-
më vijën e mbarimit së bashku pas 
17 vitesh që ikin shpejt. Atëherë do të 
caktojmë një synim të ri për t’i lartësuar 
mendimet tona dhe për t’u afruar më 
pranë Krishtit.

Ju mund të na kontrolloni duke py-
etur: “Cili është vargu juaj?” Por nëse e 

bëni, jini të përgatitur të jepni shkrimin 
tuaj të shenjtë si shkëmbim. Secili prej 
nesh do të lartësohet si rrjedhojë e 
shkëmbimit tonë.

A mund ta përfytyroni se si jeta juaj 
dhe jeta e familjes suaj do të ndrysho-
hen, në qoftë se e shkruani një varg të 
ri të shkrimit të shenjtë në zemrën dhe 
mendjen tuaj çdo javë për disa muaj 
ose disa vite të ardhshëm apo më gjatë?

Jezu Krishti Është Shembulli Ynë
Jezu Krishti duhet të ketë zhvilluar 

dashuri për shkrimet e shenjta që në 
moshë të vogël. Ai duhet t’i ketë lexuar 
dhe përsiatur shkrimet e shenjta që fë-
mijë i vogël, me qëllim që të kishte dis-
kutime kuptimplota me dijetarët e urtë 
në tempull në moshën 12- vjeçare.13 
Ai e filloi misionin e Tij në moshën 
30- vjeçare 14 dhe iu drejtua shkrimeve 
të shenjta që në fillim dhe shpesh gjatë 
gjithë shërbesës së Tij.15 A s’mund të 
themi me siguri se Jezusi i kaloi të pak-
tën 20 vjet duke studiuar dhe përsiatur 
shkrimet e shenjta si pjesë e përgatit-
jes për misionin e Tij? A ka diçka që 
nevojitet ta bëni sot për ta përgatitur 
veten tuaj shpirtërisht për mundësitë 
e ardhshme që të jepni mësim dhe t’i 
bekoni familjen tuaj e të tjerët?

Ushtrojeni Besimin Tuaj dhe Bëjeni Atë
Në mbyllje, unë shpresoj që ju do 

të vendosni të kurseni para çdo javë. 
Ushtrojeni besimin tuaj, disiplinojeni 
vetveten dhe bëjeni atë. Unë lutem 
gjithashtu sinqerisht që ju do të zgjidh-
ni t’i përsiatni fjalët e Perëndisë në një 
mënyrë të zgjeruar dhe të thelluar mbi 
një bazë të përjavshme. Ushtrojeni 
besimin tuaj, disiplinojeni vetveten dhe 
bëjeni atë.

Ndryshe nga ftesa ime e parë pará-
kursyese, të gjitha përfitimet nga ftesa 
ime e dytë shpirtshpëtuese do të jenë 
tuajat për t’i pasur përgjithmonë – të 



115NËNTOR 2015

jashtë gjirit dhe nga dallgët më të vogla 
që valëzoheshin pranë bregut.

Ndërsa vazhdova shëtitjen time, 
takova një grup sërfistësh amerikanë. 
Dukej qartë që ata ishin mërzitur për 
diçka, duke biseduar me zë të lartë dhe 
duke bërë me shenja për nga deti. Kur i 

Nga Plaku Von G. Kiç,
i Të Shtatëdhjetëve

Disa kohë më parë ndërsa po 
vizitoja Australinë, udhëtova për 
te një gji i bukur në formën e 

një patkoi, i njohur për sërf. Ndërsa 
ecja përgjatë plazhit, u magjepsa nga 
madhështia e dallgëve të mëdha që 
përplaseshin e thyheshin pikërisht 

Të Bekuar dhe Të 
Lumtur Janë Ata Që  
i Zbatojnë Urdhërimet  
e Perëndisë
Pengesat e vendosura nga Zoti krijojnë një liman të sigurt për  
ne nga ndikimet e liga dhe shkatërruese.

paprekura nga tenja dhe ndryshku 
i kësaj bote.16

Plaku D. Tod Kristoferson ofroi 
këtë këshillë të qartë dhe premtim: 
“Studiojini shkrimet e shenjta me 
kujdes, me dëshirë. Përsiatini dhe 
lutuni për to. Shkrimet e shenjta janë 
zbulesë dhe do të sjellin zbulesë të 
shtuar.” 17

Përfundimi
Ju premtoj që nuk do t’ju vijë keq 

që po e shkruani një varg të shkrimit 
të shenjtë në mendjen dhe zemrën 
tuaj çdo javë. Ju do të përjetoni një 
ndjenjë të qëllimit, mbrojtjes dhe fuqi-
së së përhershme shpirtërore.

Mbani mend fjalët e Jezu Krishtit 
kur Ai tha: “Bëni gjërat që më keni 
parë të bëj” 18. I zbatofshim tërësisht 
fjalët e Tij në jetën tonë, kështu lutem 
në emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
 1. Shih 3 Nefi 5:13.
 2. Shih Alma 37:6; Doktrina e Besëlidhje 

64:33.
 3. Unë përdor meditizar  në spanjisht, 

që është një ndërthurje e fjalëve 
meditar  (përsiat) dhe memorizar  (mësoj 
përmendsh).

 4. Shih 2 Korintasve 3:3.
 5. Doktrina e Besëlidhje 84:85; theksimi 

i shtuar.
 6. 2 Nefi 4:15; shih edhe Ligji i Përtërirë 

6:7; 2 Nefi 4:16.
 7. Doktrina e Besëlidhje 6:36.
 8. Shih Doktrina e Besëlidhje 20:77, 79.
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Disa vargje të tjera përdorin shprehjen 
“Është shkruar” dhe shprehje të ngjashme 
për të shprehur njohjen nga afër të 
shkrimeve të shenjta.

 16. Shih Mateu 6:19–20.
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pyeta se çfarë nuk shkonte, ata treguan 
me gisht për nga ana e jashtme e gjirit 
ku përplaseshin dallgët e mëdha.

“Shikoni atje”, më tha njëri prej tyre 
me zemërim. “A mund ta shihni penge-
sën?” Duke parë më nga afër tani, unë 
me të vërtetë mund të shihja një pen-
gesë që shtrihej përgjatë gjithë grykës 
së gjirit, pikërisht atje ku përplaseshin 
dallgët e mëdha joshëse. Pengesa dukej 
se ishte bërë me një rrjetë të rëndë dhe 
mbështetej nga pluskues në sipërfaqe 
të ujit. Sipas sërfistëve, ajo shtrihej deri 
në fund të oqeanit.

Sërfisti amerikan vazhdoi: “Ne jemi 
këtu në një udhëtim që bëhet një 
herë në jetë për të bërë sërf mbi këto 
dallgë të mëdha. Ne mund të bëjmë 
sërf mbi dallgët e vogla që përplasen 
brenda vetë gjirit, por pengesa e bën 
të pamundur që ne të bëjmë sërf mbi 
dallgët e mëdha. Nuk e kemi idenë 
përse pengesa është atje. Gjithçka që 
dimë është që na e ka prishur plotë-
sisht udhëtimin.”

Ndërkohë që sërfistët amerikanë u 
gjallëruan më tepër, vëmendja ime u 
tërhoq nga një tjetër sërfist aty pranë – 
një burrë i moshuar dhe me sa dukej, 
vendës. Ai dukej se po e humbiste 
durimin ndërsa dëgjonte ankesat që 
sa vinin e shtoheshin rreth pengesës.

Më në fund ai u ngrit dhe eci drejt 
grupit. Pa thënë asgjë, ai nxori një palë 
dylbi nga çanta e tij e shpinës dhe ia 
dha ato njërit prej sërfistëve, duke tre-
guar me gisht për nga pengesa. Secili 
prej sërfistëve pa me dylbi. Kur erdhi 
radha ime, me ndihmën e zmadhimit, 
unë mund të shihja diçka që nuk kisha 
qenë në gjendje ta shihja më parë: pen-
dë kurrizore – peshkaqenë të mëdhenj 
që ushqeheshin pranë shkëmbinjve 
nënujorë në anën tjetër të pengesës.

Grupi u zbut shpejt. Sërfisti i moshu-
ar i rimori dylbitë dhe nisi të largohej. 
Ndërsa e bëri këtë, ai tha fjalë që unë 

nuk do t’i harroj kurrë: “Mos jini shumë 
kritikues për pengesën”, tha ai. “Është 
e vetmja gjë që po ju pengon nga të 
qenit të gllabëruar.”

Teksa qëndronim në atë plazh të bu-
kur, këndvështrimi ynë kishte ndryshu-
ar papritur. Një pengesë që ishte dukur 
e ashpër dhe kufizuese – që dukej se e 
zvogëlonte argëtimin dhe emocionin e 
rrëshqitjes mbi dallgë vërtet të mëdha 
– ishte bërë diçka shumë e ndryshme. 
Me kuptueshmërinë tonë të re për 
rrezikun që zinte pritë pikërisht nën 
sipërfaqe, pengesa tani jepte mbrojtje, 
siguri dhe paqe.

Ndërsa unë dhe ju ecim në udhët e 
jetës dhe ndjekim ëndrrat tona, urdhrat 
dhe standardet e Perëndisë – ashtu si 
pengesa – ndonjëherë mund të jenë të 
vështira për t’u kuptuar. Ato mund të 
duken të ashpra dhe të paepura, duke 
bllokuar një udhë që duket argëtuese 
dhe emocionuese e që ndiqet nga kaq 
shumë të tjerë. Ashtu siç e përshkroi 
Apostulli Pal, “ne shohim si në pasqyrë, 
në mënyrë të errët” 1, me një këndvësh-
trim të tillë të kufizuar, saqë ne shpesh 
nuk mund t’i kuptojmë rreziqet e më-
dha që fshihen pikërisht nën sipërfaqe.

Por Ai që i “kupton të gjitha gjë-
rat” 2 e di saktësisht se ku shtrihen ato 
rreziqe. Ai na jep udhëheqje hyjnore, 
nëpërmjet urdhrave dhe udhërrëfimit të 

Tij të dashur, në mënyrë që ne të mund 
t’i shmangim rreziqet – në mënyrë që 
ne të mund të caktojmë një drejtim në 
jetën tonë që mbrohet nga grabitqarët 
shpirtërorë dhe nofullat e hapura të 
mëkatit.3

Ne e tregojmë dashurinë tonë për 
Perëndinë – dhe besimin tonë tek 
Ai – duke bërë më të mirën tonë çdo 
ditë për të ndjekur drejtimin që Ai ka 
caktuar për ne, dhe duke i zbatuar 
urdhërimet që Ai na ka dhënë. Ne e 
shfaqim veçanërisht atë besim dhe da-
shuri në situata ku ne nuk e kuptojmë 
plotësisht arsyen e urdhrave të Perëndi-
së ose shtegun e veçantë që Ai na thotë 
të marrim. Është relativisht e lehtë të 
ndjekim një drejtim brenda pengesës 
sapo marrim vesh se ka grabitqarë me 
dhëmbë të mprehtë që gëlojnë pikë-
risht jashtë saj. Është më e vështirë ta 
mbajmë drejtimin tonë brenda penge-
sës kur gjithçka që mund të shohim, 
janë dallgë emocionuese dhe ftuese 
nga ana tjetër. Dhe prapëseprapë është 
në ato raste – raste kur ne zgjedhim ta 
ushtrojmë besimin tonë, ta vendosim 
mirëbesimin tonë te Perëndia dhe ta 
tregojmë dashurinë tonë ndaj Tij – që 
ne rritemi dhe marrim përfitimin më 
të madh.

Në Dhiatën e Re, Anania nuk mund 
ta kuptonte urdhrin e Zotit për ta 
kërkuar dhe bekuar Saulin – një njeri 
që vërtet kishte leje nga shteti për t’i 
burgosur besimtarët e Krishtit. Prapëse-
prapë, për shkak se ai iu bind urdhrit të 
Perëndisë, Anania ishte i dobishëm në 
lindjen shpirtërore të Apostullit Pal.4

Kur ne i mirëbesojmë Zotit, ushtroj-
më besimin tonë, u bindemi urdhëri-
meve të Tij dhe e ndjekim drejtimin 
që Ai ka përcaktuar për ne, ne bëhemi 
më shumë si njeriu që Zoti do që ne të 
bëhemi. Është kjo “bërje” – ky kthim 
i zemrës në besim – që ka më shumë 
rëndësi. Ashtu si Plaku Dallin H. Ouks 
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na ka mësuar: “Nuk mjafton që dikush 
t’i bëjë veprimet vetëm në mënyrë të 
përciptë. Urdhërimet, ordinancat dhe 
besëlidhjet e ungjillit nuk janë një listë 
depozitash që na kërkohet t’i derdhim 
në ndonjë llogari qiellore. Ungjilli i Jezu 
Krishtit është një plan që na tregon se 
si të bëhemi ajo çfarë Ati ynë Qiellor 
dëshiron që ne të bëhemi.” 5

Prandaj, bindje e vërtetë, do të thotë 
t’ia japim veten tonë tërësisht Atij dhe 
ta lejojmë Atë të përcaktojë drejtimin 
tonë si në ujëra të qeta edhe në të 
trazuara, duke kuptuar se Ai mund të 
bëjë më shumë me ne sesa ne mund 
të bëjmë ndonjëherë me veten tonë.

Kur ia nënshtrojmë veten tonë vull-
netit të Tij, neve na shtohet paqja dhe 
lumturia. Mbreti Beniamin dha mësim 
se ata që i zbatojnë urdhrat e Perëndi-
së, janë të “bekuar dhe të lumtur . . . 
në të gjitha gjërat, qoftë tokësore ashtu 
edhe shpirtërore” 6. Perëndia do që ne 
të kemi gëzim. Ai do që ne të kemi 
paqe. Ai do që ne t’ia dalim mbanë. 

Ai do që ne të jemi të sigurt dhe të 
mbrohemi nga ndikimet tokësore kudo 
rreth nesh.

E thënë në një mënyrë tjetër, urdhrat 
e Zotit nuk përbëjnë një labirint nënu-
jor torturues pengesash që ne duhet të 
mësojmë t’i durojmë me pahir në këtë 
jetë, në mënyrë që të mund të ekzal-
tohemi në jetën tjetër. Për më tepër, 
pengesat e vendosura nga Zoti krijojnë 
një liman të sigurt për ne nga ndikimet 
e liga dhe shkatërruese që përndryshe 
do të na tërhiqnin poshtë në thellësitë 
e dëshpërimit. Urdhërimet e Zotit jepen 
nga dashuria dhe përkujdesja; ato kanë 
për qëllim gëzimin tonë në këtë jetë 7 
po aq sa kanë për qëllim gëzimin dhe 
ekzaltimin tonë në jetën tjetër. Ato 
shenjojnë mënyrën se si duhet të vep-
rojmë – dhe më e rëndësishmja, ato na 
qartësojnë se kush duhet të bëhemi.

Ashtu si në të gjitha gjërat e mira 
dhe të vërteta, Jezu Krishti qëndron 
si shembulli më i mirë. Vepra më e 
madhe e bindjes në gjithë përjetësinë 

ndodhi kur Biri ia nënshtroi Veten e 
Tij vullnetit të Atit. Duke kërkuar me 
përulësinë më të thellë që kupa të 
mund të largohej – që Ai të mund të 
udhëtonte në ndonjë drejtim tjetër nga 
ai që ishte shenjuar për Të – Krishti 
ia nënshtroi Veten e Tij udhës që Ati 
i Tij donte që Ai të merrte. Ishte një 
udhë që kalonte përmes Gjetsemanit 
dhe Golgotës, ku Ai duroi agoni dhe 
vuajtje të papërfytyrueshme dhe ku u 
braktis plotësisht kur Shpirti i Atit të 
Tij u tërhoq. Por e njëjta udhë kul-
moi me një varr të zbrazur në ditën e 
tretë, me thirrjet “Ai . . . u ringjall” 8 që 
kumbuan në veshët dhe zemrat e atyre 
që e deshën Atë. Kjo përfshiu gëzim 
dhe ngushëllim të papërfytyrueshëm, 
të përqendruar te Shlyerja e Tij për të 
gjithë fëmijët e Perëndisë gjatë gjithë 
përjetësisë. Duke e lejuar vullnetin e 
Tij të përpihej nga vullneti i Atit, Krishti 
na dha shpresën e paqes së përjet-
shme, të gëzimit të përjetshëm dhe 
të jetës së përjetshme.

Dëshmoj se ne jemi fëmijë të një 
Perëndie të dashur. Dëshmoj se Ai do 
që ne të jemi të lumtur dhe të sigurt 
e të bekuar. Për këtë qëllim, Ai na ka 
përcaktuar një drejtim që na çon sërish 
tek Ai dhe ka vendosur pengesa që do 
të na mbrojnë përgjatë udhës. Kur ne 
bëjmë më të mirën tonë për ta ndjekur 
atë drejtim, ne gjejmë siguri, lumturi 
dhe paqe të vërtetë. Dhe ndërsa i nën-
shtrohemi vullnetit të Tij, ne bëhemi ajo 
çka Ai do që ne të bëhemi. Në emrin 
e Jezu Krishtit, amen. ◼

SHËNIME
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e makinës, atëherë sapo të mbërrijmë 
te shtëpia e gjyshes, ne mund të luajmë 
me brumë.”

Asnjë përgjigje.
“Kloi, nëse do të qëndrosh e mbër-

thyer në ndenjësen tënde, atëherë ne 
mund të bëjmë bukë kur të mbërrijmë 
te shtëpia e gjyshes.”

Asnjë përgjigje.
U përpoqa sërish. “Kloi, nëse do 

të qëndrosh e mbërthyer në ndenjësen 
tënde, atëherë ne mund të ndalojmë 
te dyqani për të blerë një ëmbëlsirë!”

Pas tri orvatjesh, e kuptova se kjo 
ishte një përpjekje e kotë. Ajo ishte e 
vendosur dhe asnjë sasi “nëse/atëherë” 
nuk ishte e mjaftueshme që ta bindte 
atë të qëndronte e lidhur në ndenjësen 
e saj.

Nuk mund ta kalonim ditën duke 
qëndruar në anë të rrugës, por doja të 
isha e bindur ndaj ligjit dhe nuk ishte 
e sigurt t’i jepja makinës me Kloin që 
po qëndronte në këmbë. Bëra një lutje 
të heshtur dhe e dëgjova Shpirtin të 
pëshpëriste: “Mësoje atë”.

U ktheva përballë saj dhe e hoqa rri-
pin e sigurimit nga trupi në mënyrë që 
ajo të mund ta shihte atë. Unë thashë: 

E gjeta veten time të ulur në makinë, 
të parkuar në anë të rrugës, duke bërë 
një luftë për pushtet me një trevjeçare. 
Dhe ajo po fitonte!

Përdora çdo ide që mund të më 
vinte në mendje, që ta bindja atë se 
të qëndronte e lidhur në ndenjësen e 
makinës ishte një ide e mirë. Asaj nuk 
i mbushej mendja! Më në fund vendosa 
të provoja metodën “nëse/atëherë”.

Unë thashë: “Kloi, nëse do të 
qëndrosh e mbërthyer në ndenjësen 

Nga Karol M. Stivens,
Këshilltare e Parë në Presidencën e Përgjithshme  
të Shoqatës së Ndihmës

Kur vajza jonë e madhe, Xheni, solli 
në shtëpi vajzën e saj të tretë nga 
spitali, unë shkova në shtëpinë e 

saj për ta ndihmuar. Pasi e mora vajzën 
e saj të madhe nga shkolla, ne vendo-
sëm se ajo që Xheni kishte më shumë 
nevojë, ishte të pushonte. Prandaj, ndih-
ma më e mirë që mund t’i jepja, ishte 
që ta merrja vajzën e saj Kloin në shtëpi 
me mua, kështu që mami dhe motra e 
saj foshnjë të mund të kishin pak qetësi.

E mbërtheva rripin e Kloit në nde-
njësen e makinës, lidha vetë rripin tim 
të sigurimit dhe e nxora makinën nga 
rrugica përpara garazhit të tyre. Sido-
qoftë, përpara se të arrinim në fund të 
rrugës, Kloi e kishte zbërthyer rripin e 
ndenjëses së makinës dhe po qëndron-
te në këmbë, duke parë mbi shpatullat 
e mia dhe duke më folur! E ndalova 
makinën në anë të rrugës, dola përjash-
ta dhe e mbërtheva sërish [Kloin] në 
ndenjësen e makinës.

U nisëm sërish, por kishim përshku-
ar vetëm një largësi të vogël kur ajo 
doli përsëri nga ndenjësja e saj. Përsëri-
ta të njëjtët hapa, por këtë herë, madje 
përpara se të hipja në makinë dhe të 
lidhja vetë rripin tim të sigurimit, Kloi 
po qëndronte tashmë në këmbë!

“Nëse Më Doni, Zbatoni 
Urdhërimet e Mia”
Urdhërimet e Perëndisë janë një shfaqje e dashurisë së Tij për ne dhe 
bindja ndaj urdhërimeve të Tij është një shprehje e dashurisë sonë për Të.
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“Kloi, e kam vënë këtë rrip sigurimi 
sepse do të më mbrojë. Por ti nuk e 
ke vënë rripin e sigurimit dhe nuk do 
të jesh e sigurt. Unë do të jem kaq e 
trishtuar nëse ti lëndohesh.”

Ajo pa nga unë; pothuaj mund ta 
shikoja mendjen e saj të punonte për 
të kuptuar atë që sapo thashë ndërsa 
prisja me ankth përgjigjen e saj. Më në 
fund, sytë e saj të mëdhenj bojëqielli 
shndritën dhe ajo tha: “Gjyshe, ti do që 
unë ta vë rripin tim të sigurimit sepse 
më do!”

Makina u mbush me Shpirtin ndërsa 
shpreha dashurinë time për këtë 
vajzë të vogël të shtrenjtë. Nuk doja 
ta humbisja atë ndjenjë, por e dija që 
kisha një mundësi, kështu që dola nga 
makina dhe e lidha [Kloin] në ndenjë-
sen e makinës. Pastaj e pyeta: “Kloi, të 
lutem, a do të qëndrosh në ndenjësen 
e makinës?” Dhe ajo e bëri këtë – gjatë 
gjithë rrugës deri te dyqani ku do të 
blinim një ëmbëlsirë! Dhe ajo qëndroi 
e mbërthyer gjatë gjithë rrugës nga dy-
qani deri në shtëpinë time, ku ne bëmë 
bukë dhe luajtëm me brumë për shkak 
se Kloi nuk e harroi atë që i kisha thë-
në më parë!

Teksa kthehesha me makinë atë 
ditë, një shkrim i shenjtë erdhi në 
mendjen time: “Nëse më doni, zbatoni 
urdhërimet e mia” 1. Ne kemi rregulla 
për t’i mësuar, udhëhequr dhe mbrojtur 
fëmijët. Përse? Për shkak të dashurisë 
së madhe që ne kemi për ta. Por derisa 
Kloi e kuptoi se dëshira ime që ajo 
të qëndronte e lidhur në mënyrë të 
sigurt në ndenjësen e makinës ishte 
për shkak të dashurisë sime për të, ajo 
nuk ishte e gatshme t’i nënshtrohej asaj 
që ajo e konsideronte një kufizim. Ajo 
mendonte se rripi i sigurimit e kufizon-
te lirinë e saj.

Ashtu si edhe Kloi, ne mund të zgje-
dhim t’i shohim urdhërimet si kufizime. 
Me raste, ne mund të ndiejmë se ligjet e 

Perëndisë i vënë cak lirisë sonë vetjake, 
na heqin lirinë tonë për të zgjedhur 
dhe e kufizojnë rritjen tonë. Por, kur ne 
kërkojmë kuptueshmëri më të madhe, 
kur ne e lejojmë Atin tonë të na mësojë, 
ne do të fillojmë të shohim se ligjet e Tij 
janë një shfaqje e dashurisë së Tij për 
ne dhe se bindja ndaj ligjeve të Tij është 
një shprehje e dashurisë sonë për Të.

Nëse ju në mënyrë të figurshme e 
gjeni veten tuaj të parkuar në anë të 
rrugës, a mund t’ju sugjeroj disa parime 
që, nëse ndiqen, do t’ju ndihmojnë të 
ktheheni të sigurt në “rrugën e besimit 
dhe bindjes”? 2

Së pari, mirëbesojini Perëndisë. 
Mirëbesoni në planin e Tij të përjet-
shëm për ju. Secili prej nesh është “një 
bir apo bijë shpirtërore e prindërve 
qiellorë”. Dashuria e tyre për ne është 
e dukshme tek urdhërimet. Urdhërimet 
janë udhëzime thelbësore që na mësoj-
në, udhëheqin dhe na mbrojnë ndërsa 
“fito[jmë] përvojë tokësore” 3.

Në “mbretërinë paratokësore” ne e 
përdorëm lirinë tonë të zgjedhjes për të 
pranuar planin e Perëndisë 4 dhe mësu-
am se bindja ndaj ligjeve të përjetshme 
të Perëndisë ishte thelbësore për suk-
sesin tonë në planin e Tij. Shkrimet e 
shenjta na mësojnë: “Ka një ligj, të shpa-
llur në mënyrë të pakthyeshme në qiell, 

përpara krijimit të kësaj bote, mbi të 
cilin të gjitha bekimet bazohen” 5. Nëse 
i bindemi ligjit, ne i marrim bekimet.

Madje me gjithë gabimet, kundër-
shtimin dhe të mësuarin që e shoqë-
rojnë përvojën tonë në vdekshmëri, 
Perëndia kurrë nuk e humbet nga 
sytë potencialin tonë të përjetshëm, 
edhe kur ne e bëjmë këtë. Ne mund t’i 
mirëbesojmë Atij “sepse Perëndia do që 
fëmijët e Tij të kthehen” 6. Dhe Ai e ka 
siguruar një mënyrë nëpërmjet Shlyer-
jes së Birit të Tij, Jezu Krishtit. Shlyerja 
është “thelbi i planit të shpëtimit” 7.

Së dyti, mirëbesojini Jezusit. 
Shprehja përfundimtare e bindjes dhe 
dashurisë është Shlyerja e Jezu Krishtit. 
Duke ia nënshtruar Veten e Tij vullnetit 
të Atit, Ai dha jetën e Tij për ne. Ai tha: 
“Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të 
qëndroni në dashurinë time, sikurse 
unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe 
qëndroj në dashurinë e tij.” 8

Jezusi gjithashtu dha mësim:
“Duaje Zotin, Perëndinë tënde me 

gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin 
tënd dhe me gjithë mendjen tënde.

Ky është urdhërimi i parë dhe 
i madhi.

Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, 
është: Duaje të afërmin tënd porsi 
vetveten.” 9
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Çdo të diel ne kemi mundësinë që 
të përsiatim dhe të kujtojmë dashurinë 
e pastër të Shpëtimtarit tonë ndërsa 
marrim nga simbolet e Shlyerjes së 
Tij të pafund. Gjatë sakramentit, unë 
shoh teksa duart dhe krahët zgja-
ten për të kaluar bukën dhe ujin. 
Kur e shtrij krahun tim dhe e marr 
[sakramentin], unë besëlidh se jam e 
gatshme të marr mbi vete emrin e Tij, 
ta kujtoj Atë gjithmonë dhe t’i zbatoj 
urdhërimet e Tij. Dhe Ai premton “se 
[ne] mund t[a] ke[mi] gjithmonë Shpir-
tin e tij me [ne]” 10.

Së treti, mirëbesojuni pëshpërit-
jeve të Shpirtit. A e mbani mend gjatë 
përvojës sime me Kloin se Shpirti më 
pëshpëriti një shkrim të shenjtë? Është 
te Gjoni 14:15: “Nëse më doni, zbatoni 
urdhërimet e mia”. Dhe pasojnë këto 
vargje të rëndësishme:

“Dhe unë do t’i lutem Atit dhe ai do 
t’ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të 
qëndrojë përgjithmonë me ju,

Frymën e së Vërtetës, që bota nuk 
mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe 
nuk e njeh; por ju e njihni, sepse qënd-
ron me ju dhe do të jetë në ju” 11.

Çdo anëtar i denjë i konfirmuar i 
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme ka të drejtën e 
shoqërimit të Frymës së Shenjtë. Agjëri-
mi, lutja, studimi i shkrimeve të shenjta 
dhe bindja e përmirësojnë shumë 
aftësinë tonë për t’i dëgjuar dhe për t’i 
ndier nxitjet e Shpirtit.

Kur mendja juaj të mbushet me 
dyshim dhe pështjellim, Ati dhe Biri 
do të dërgojnë Frymën e Shenjtë që 
t’ju paralajmërojë dhe t’ju udhëheqë 
të sigurt përmes rreziqeve të këtij udhë-
timi të vdekshëm. Ai do t’ju ndihmojë 
të kujtoni, do t’ju ngushëllojë dhe do 
t’ju mbushë “me shpresë dhe dashuri 
të pastër” 12.

Së katërti, mirëbesojini këshi-
llës së profetëve të gjallë. Ati ynë ka 
siguruar një mënyrë që ne ta dëgjojmë 
fjalën e Tij dhe ta njohim ligjin e Tij 
nëpërmjet profetëve të Tij. Zoti shpalli: 
“Fjala ime . . . do të përmbushet e 
gjitha, qoftë nëpërmjet zërit tim apo 
nëpërmjet zërit të shërbëtorëve të mi, 
është njësoj.” 13

Kohët e fundit, profetët e gjallë na 
kanë këshilluar që ta “mbaj[më] mend 
ditën e shtunë për ta shenjtëruar” 14 
dhe të jetojmë ligjin e agjërimit. Bindja 
ndaj kësaj këshille profetike ka siguruar 
një mënyrë se si të jemi të bindur ndaj 
urdhërimit të Perëndisë për ta dashur 
Atë dhe të afërmin tonë ndërsa e rritim 
besimin tonë te Jezu Krishti dhe e 
shtrijmë dorën tonë për t’i dashur dhe 
për t’u kujdesur për të tjerët.15

Siguria gjendet te ndjekja e fjalës së 
Zotit nëpërmjet profetëve të Tij. Perën-
dia i ka thirrur Presidentin Tomas S. 
Monson, këshilltarët në Presidencën 
e Parë dhe anëtarët e Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve si profetë, 
shikues dhe zbulues. Në një botë ku 

është shtuar frika, pështjellimi, fatkeqë-
sia dhe zemërimi, ne mund të shohim 
tek ata për të parë se si dishepujt e 
Jezu Krishtit – të mbushur me dashu-
ri hyjnore – i shikojnë, kërkojnë dhe 
reagojnë ndaj çështjeve që mund të 
shkaktojnë përçarje. Ata dëshmojnë për 
Jezu Krishtin dhe përgjigjen me dashuri 
hyjnore, dashurinë e pastër të Jezu 
Krishtit, dëshmitarë të të cilit ata janë.

Pas përvojës sime me Kloin, unë kër-
kova në shkrimet e shenjta për vargjet 
që përmendin urdhërimet dhe dashuri-
në. Gjeta shumë vargje. Secili prej këtyre 
vargjeve na kujton se urdhërimet e Tij 
janë një shfaqje e dashurisë së Tij për ne 
dhe bindja ndaj urdhërimeve të Tij është 
një shprehje e dashurisë sonë për Të.

Dëshmoj se, kur ne i mirëbesojmë 
Perëndisë, Atit tonë të Përjetshëm; i 
mirëbesojmë Birit të Tij, Jezu Krishtit, 
dhe ushtrojmë besim te Shlyerja e Tij; 
u mirëbesojmë pëshpëritjeve të Shpirtit; 
dhe i mirëbesojmë këshillës së profetë-
ve të gjallë, ne do të largohemi nga cepi 
i rrugës dhe do të vazhdojmë të sigurt – 
jo thjesht duke duruar – por duke gjetur 
gëzim në udhëtimin tonë për në shtëpi. 
Në emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
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unë mendova se mund të vdisja në 
vetë oborrin pas shtëpisë time. Më 
në fund, e pyeta atë se çfarë duhej të 
bëja që të hyja në shtëpi. Përpara se ta 
kuptoja, e gjeta veten duke qëndruar 
në oborrin pas shtëpisë ndërsa gjyshja 
ime më shpëlante me një markuç. Pas 
asaj që u duk një pafundësi, gjyshja më 
shpalli të pastër dhe më la të hyja në 
shtëpi. Ishte ngrohtë në shtëpi dhe unë 
isha në gjendje të vishja rroba të thata 
e të pastra.

Me këtë lloj shëmbëlltyre të jetës së 
vërtetë në mendje, ju lutem t’i merrni 
parasysh fjalët vijuese të Jezu Krishtit: 
“Dhe asgjë e papastër nuk mund të 
hyjë në mbretërinë e tij; prandaj asgjë 
nuk hyn në pushimin e tij, vetëm ata që 
kanë larë rrobat e tyre në gjakun tim, 
për shkak të besimit të tyre dhe pendi-
mit të të gjithë mëkateve të tyre dhe të 
besnikërisë së tyre deri në fund” 1.

Të qëndroja jashtë shtëpisë sime 
duke u shpëlarë nga gjyshja ime ishte 
e pakëndshme dhe e sikletshme. Të na 
mohohet mundësia për t’u kthyer dhe 
për të qëndruar me Atin tonë në Qiell 
sepse zgjodhëm të qëndronim brenda 
një grope apo të qëndronim të ndotur 

Gjyshja ime më takoi përballë derës kry-
esore dhe nuk pranoi të më linte të hyja. 
Ajo më tha se, nëse më lejonte të hyja, 
unë do të lija gjurmë balte në shtëpinë 
që ajo sapo kishte pastruar. Kështu që 
bëra atë që çdo nëntëvjeçar do të bënte 
nën ato rrethana dhe vrapova te dera e 
pasme, por ajo ishte më e shpejtë nga 
sa e kisha menduar. U inatosa, përplasa 
këmbët dhe kërkova me ngulm të hyja 
në shtëpi, por dera mbeti e mbyllur.

Isha i lagur, me baltë, kisha ftohtë 
dhe në imagjinatën time të fëmijërisë 

Nga Plaku Alen D. Hejni,
i Të Shtatëdhjetëve

Kur unë isha nëntë vjeç, gjyshja ime 
flokëbardhë, një metër e gjysmë, 
nga ana e nënës, erdhi të kalonte 

disa javë me ne në shtëpinë tonë. Një 
pasdite ndërsa ajo ishte aty, unë dhe dy 
vëllezërit e mi më të mëdhenj vendosëm 
të hapnim një gropë në një fushë në 
krahun tjetër të rrugës nga shtëpia jonë. 
Nuk e di pse e bëmë atë; ndonjëherë 
djemtë hapin gropa. U bëmë pak pis, 
por gjë që nuk do të na hapte shumë 
telashe. Djemtë e tjerë në lagje e panë 
sa emocionuese ishte të hapje një gropë 
dhe filluan të na ndihmonin. Më pas ne 
të gjithë u bëmë edhe më pis së bashku. 
Dheu ishte i fortë, kështu që tërhoqëm 
një markuç dhe hodhëm pak ujë në 
fund të gropës që ta zbutnim dheun. 
U bëmë pak me baltë teksa gërmonim, 
por gropa vërtet u bë më e thellë.

Dikush në grupin tonë vendosi 
që ta kthenim gropën në një pishinë, 
kështu që e mbushëm me ujë. Duke 
qenë më i vogli dhe duke dashur të 
përshtatesha, unë u binda të hidhesha 
brenda dhe ta provoja. Tani unë isha 
me të vërtetë pis. Unë nuk planifikova 
që të isha i mbuluar me baltë, por ja 
që aty përfundova.

Kur filloi të bëhej ftohtë, kalova rru-
gën, me qëllim që të shkoja në shtëpi. 

Të Kujtojmë në  
Cilin Kemi Besuar
Shpresa jonë për të jetuar sërish me Atin varet nga Shlyerja e Jezu Krishtit.
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nga një gropë balte e mëkatit do të 
ishte përjetësisht tragjike. Ne nuk duhet 
ta gënjejmë veten rreth asaj që duhet 
për t’u kthyer dhe për të qëndruar në 
praninë e Atit tonë në Qiell. Ne duhet 
të jemi të pastër.

Para se të vinim në këtë tokë, ne 
morëm pjesë si bij dhe bija shpirtërorë 
të Perëndisë në një këshill të lartë.2 
Secili prej nesh ishte i vëmendshëm 
dhe asnjërin prej nesh nuk e zuri gjumi. 
Në atë këshill, Ati ynë në Qiell paraqiti 
një plan. Për shkak se plani e ruante 
lirinë tonë të zgjedhjes dhe kërkonte 
që ne të mësonim nga vetë përvoja 
jonë dhe jo thjesht prej përvojës së Tij, 
Ai e dinte se ne do të kryenim mëkat. 
Ai gjithashtu e dinte se mëkati do të 
shkaktonte që të bëheshim të papastër 
dhe nuk do të na lejonte të ktheheshim 
në praninë e Tij, sepse aty ku Ai jeton 
është akoma dhe më pastër sesa një 
shtëpi e pastruar nga gjyshja ime.

Për shkak se Ati ynë në Qiell na 
do dhe ka si qëllim të Tij “të bëj[ë] të 

ndodhë pavdekësia [jonë] dhe jeta 
[jonë] e përjetshme” 3, Plani i Tij për-
fshinte rolin e një Shpëtimtari – dikush 
që mund të na ndihmonte të bëheshim 
të pastër pavarësisht se sa të ndotur 
jemi bërë. Kur Ati ynë në Qiell shpalli 
nevojën për një Shpëtimtar, unë besoj 
se të gjithë ne u kthyem dhe pamë nga 
Jezu Krishti, i Parëlinduri në Shpirt, 
i vetmi që kishte përparuar deri në 
pikën e bërjes si Ati.4 Unë besoj se të 
gjithë ne e dinim se duhej të ishte Ai, 
që askush tjetër nuk mund ta bënte, 
por që Ai mund ta bënte dhe se Ai 
do ta bënte.

Në Kopshtin e Gjetsemanit dhe në 
kryqin e Golgotës, Jezu Krishti vuajti 
si në trup dhe në shpirt, u drodh për 
shkak të dhembjes, i doli gjak nga 
çdo por, iu lut Atit të Tij që ta largonte 
kupën e hidhur prej Tij 5, por prapë Ai 
e piu.6 Përse e bëri Ai atë? Me fjalët e 
Tij, Ai dëshironte ta lavdëronte Atin e 
Tij dhe të mbaronte “përgatitjet e [Tij] 
për fëmijët e njerëzve” 7. Ai donte ta 

mbante besëlidhjen e Tij dhe të bënte 
të mundur kthimin tonë në shtëpi. Çfa-
rë kërkon Ai që ne të bëjmë në këm-
bim? Ai thjesht na lutet që t’i rrëfejmë 
mëkatet tona dhe të pendohemi kështu 
që mos të vuajmë siç vuajti Ai.8 Ai na 
fton të bëhemi të pastër në mënyrë që 
të mos lihemi jashtë shtëpisë së Atit 
tonë në Qiell.

Edhe pse shmangia e mëkatit është 
modeli i parapëlqyer në jetë, për sa 
i përket efektshmërisë së Shlyerjes 
së Jezu Krishtit, nuk ka rëndësi çfarë 
mëkatesh kemi kryer ose sa thellë jemi 
zhytur në atë gropë të përfolur. Nuk ka 
rëndësi që ne jemi të turpëruar apo të 
zënë ngushtë për shkak të mëkateve 
që, siç tha profeti Nefi, na “ngacmojnë 
me kaq lehtësi” 9. Nuk ka rëndësi që 
njëherë e një kohë ne e shitëm parëbir-
ninë tonë për një pjatë çorbë.10

Ajo që ka vërtet rëndësi, është se 
Jezu Krishti, Biri i Perëndisë, vuajti 
“dhimbje dhe hidhërime dhe tundime 
të çdo lloji” që “ai të mund të dijë, 
sipas mishit, se si të ndihmojë popu-
llin e tij sipas dobësive të tyre” 11. Ajo 
që ka vërtet rëndësi, është se Ai ishte 
i gatshëm të denjonte 12, të vinte në 
këtë tokë dhe të zbriste “nën gjith-
çka” 13 dhe të vuante “mospajtime nga 
më të fuqishmet që ndonjë njeri” do 
të mund të vuante ndonjëherë.14 Ajo 
që ka vërtet rëndësi, është që Krishti 
po lutet për çështjen tonë përpara 
Atit, “duke thënë: Atë, vër re vuajtjet 
dhe vdekjen e atij që nuk bëri asnjë 
mëkat, në të cilin ti ishe kënaqur; . . . 
si rrjedhim, Atë, kurseji këta vëllezërit 
e mi që besojnë në emrin tim, që ata të 
mund të vijnë tek unë dhe të kenë jetë 
të përhershme” 15. Kjo është ajo çfarë 
me të vërtetë ka rëndësi dhe çfarë 
duhet të na japë të gjithëve ne shpresë 
të përtërirë dhe një vendosmëri që të 
përpiqemi edhe një herë, sepse Ai nuk 
na ka harruar.16
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Unë dëshmoj se Shpëtimtari kurrë 
nuk do të na largojë kur me përulësi e 
kërkojmë Atë në mënyrë që të pendo-
hemi; kurrë nuk do ta quajë çështjen 
tonë të humbur; kurrë nuk do të thotë 
kurrë: “O mos, jo prapë ti”; kurrë nuk 
do të na hedhë poshtë për shkak se 
nuk arrijmë ta kuptojmë se sa e vësh-
tirë është ta shmangësh mëkatin. Ai i 
kupton të gjitha përsosurisht, duke për-
fshirë ndjenjën e brengës, turpit dhe të 
ndrydhjes që është pasojë e pashmang-
shme e mëkatit.

Pendimi është i vërtetë dhe funksi-
onon. Nuk është një përvojë e trilluar 
apo produkti “i një mendjeje të ndër-
kryer” 17. Ai ka fuqinë t’i heqë barrët 
dhe t’i zëvendësojë ato me shpresë. 
Ai mund të çojë në një ndryshim të 
fuqishëm të zemrës që bën që ne të 
mos kemi “më prirje të bëjmë keq, por 
të bëjmë mirë vazhdimisht” 18. Pendi-
mi, për shkak të nevojës, nuk është i 
lehtë. Gjërat me rëndësi të përjetshme 
rrallëherë janë të lehta. Por rezultati ja 
vlen. Siç dëshmoi Presidenti Bojd K. 
Paker në fjalimin e tij të fundit drejtuar 
Të Shtatëdhjetëve të Kishës: “Mendimi 
është ky: shlyerja nuk lë gjurmë, nuk lë 
shenja. Ajo që rregullon, mbetet e rre-
gulluar. . . . Shlyerja nuk lë gjurmë, nuk 
lë shenja. Ajo thjesht shëron dhe çfarë 
ajo shëron mbetet e shëruar.” 19

Dhe kështu është, që shpresa jonë 
për të jetuar sërish me Atin varet nga 
Shlyerja e Jezu Krishtit, nga gatishmëria 
e të vetmes Qenie të pamëkatë për ta 
marrë mbi Vete, pavarësisht faktit që 
drejtësia nuk kishte asnjë pretendim 
mbi Të, peshën e përbashkët të shkelje-
ve të të gjithë njerëzimit, duke përfshi-
rë ato mëkate që disa bij dhe bija të 
Perëndisë në mënyrë të panevojshme 
vendosin vetë që t’i vuajnë.

Si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, 
ne i ngarkojmë fuqi më të madhe 

Shlyerjes së Shpëtimtarit sesa disa 
njerëz të tjerë sepse ne e dimë që, nëse 
bëjmë besëlidhje, pendohemi vazhdi-
misht dhe durojmë deri në fund, Ai do 
të na bëjë bashkëtrashëgimtarë të Tij 20 
dhe si Ai ne do të marrim gjithçka që 
Ati ka.21 Ajo është një doktrinë tejet e 
rëndësishme, por prapëseprapë është 
e vërtetë. Shlyerja e Jezu Krishtit e bën 
ftesën e Shpëtimtarit për të qenë “të 
përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati 
juaj, që është në qiej” 22 përsosurisht të 
mundur në vend të të qenit në mënyrë 
të ndrydhur larg mundësive tona.

Shkrimet e shenjta japin mësim se 
çdo individ duhet “të gjykohe[t] sipas 
gjykimit të shenjtë të Perëndisë” 23. Në 
atë ditë nuk do të ketë mundësi për t’u 
fshehur mes një grupi të madh njerëzish 
apo të tregojmë me gisht nga të tjerët si 
një justifikim për faktin e të qenit vetë të 
papastër. Fatmirësisht, shkrimet e shenj-
ta gjithashtu na mësojnë se Jezu Krishti, 
Ai që vuajti për mëkatet tona, i cili është 
avokati ynë para Atit, i cili na quan 

miqtë e Vet, i cili na do deri në fund, Ai 
do të jetë gjykatësi ynë përfundimisht. 
Një nga bekimet shpesh të anashkalu-
ara të Shlyerjes së Jezu Krishtit është se 
“Ati . . . gjithë gjyqin ia dha Birit” 24.

Vëllezër dhe motra, nëse ndiheni të 
shkurajuar ose nëse e pyetni veten a 
do të dilni dot ndonjëherë nga gropa 
shpirtërore që keni hapur, ju lutem 
mbajeni mend se kush qëndron “mes 
[nesh] dhe drejtësisë”, kush është “i 
mbushur me dhembshuri ndaj fëmijëve 
të njerëzve” dhe kush i ka marrë mbi 
Vete paudhësitë dhe shkeljet tona dhe 
“[ka] plotësuar kërkesat e drejtësisë” 25. 
Me fjalë të tjera, siç bëri Nefi në çastin 
e tij të dyshimit në vetvete, thjesht 
mbajeni mend “në cilin [keni] besuar” 26, 
madje Jezu Krishtin, dhe pastaj pendo-
huni dhe përjetoni edhe një herë “një 
ndriçim të përkryer të shpresës” 27. Në 
emrin e Jezu Krishtit, amen. ◼
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palëkundur dhe të bindur.10 Ata e pre-
dikuan ungjillin me guxim e fuqi dhe e 
ndërtuan mbretërinë e Perëndisë.11 Ata 
patën gëzim te Zoti Jezu Krisht.

Ne kemi kaq shumë të përbashkëta 
me ata burra e gra besnike në meridi-
anin e kohës. Edhe ne jetojmë në një 
kohë kur Zoti Jezu Krisht bën mrekulli 
midis nesh – përfshirë shërimin e të 
sëmurëve, pastrimin tonë nga më-
kati, ndryshimin e zemrës sonë dhe 
mundësimin e shpëtimit të fëmijëve të 
Perëndisë nga të dyja anët e velit. Në 
kohën tonë ne gjithashtu kemi profetë 
dhe apostuj të gjallë, fuqinë e priftërisë, 
dhurata shpirtërore dhe bekimet hyjno-
re të ordinancave të shpëtimit.

Koha jonë është një kohë e rrezik-
shme – një kohë ligësie dhe tundimi të 
madh, një kohë pështjellimi e trazire. 
Në këto kohë të rrezikshme, profeti 
i Zotit në tokë, Presidenti Tomas S. 
Monson, na ka thirrur të shpëtojmë 
të lënduarit në shpirt 12, të qëndrojmë 
për të vërtetën me guxim13 dhe të 
ndërtojmë mbretërinë e Perëndisë.14 
Çfarëdo niveli shpirtëror ose të besimit 
apo të bindjes që kemi tani, nuk do të 
jetë i mjaftueshëm për punën që kemi 

Pikërisht përpara vuajtjes së Tij në 
Gjetseman dhe Kalvar, Jezusi u bëri 
dishepujve të Tij këtë premtim të mre-
kullueshëm: “Kush beson në mua do të 
bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje 
do të bëjë edhe më të mëdha se këto; 
sepse unë po shkoj tek Ati” 6.

Jezusi e përmbushi atë premtim: 
duke filluar me ditën e Rrëshajëve, 
dishepujt u bekuan me pagëzimin e 
zjarrit dhe të Frymës së Shenjtë.7 Në-
përmjet besimit në Krisht, pendimit dhe 
bindjes, Fryma e Shenjtë u bë shoqëru-
esi i tyre, i ndryshoi zemrat e tyre dhe i 
bekoi ata me një dëshmi të qëndruesh-
me të së vërtetës.

Këto dhurata dhe bekime i forcuan 
dishepujt e Zotit. Megjithëse koha në 
të cilën ata jetuan ishte e rrezikshme 
dhe pështjelluese, ata morën dhuratën 
shpirtërore të syve për të parë dhe 
të veshëve për të dëgjuar. Me anë të 
fuqisë së Frymës së Shenjtë, ata filluan 
ta shikonin të vërtetën e gjërave ashtu 
siç ato janë, veçanërisht për Zotin Jezu 
Krisht dhe punën e Tij midis tyre.8 Fry-
ma e Shenjtë e ndriçoi kuptueshmërinë 
e tyre dhe ata e dëgjuan më qartësisht 
zërin e Zotit. Ungjilli i Jezu Krishtit hyri 
thellë në zemrën e tyre.9 Ata ishin të 

Nga Plaku Kim B. Klark,
i Të Shtatëdhjetëve

Në shërbesën e tij në vdekshmëri, 
Jezusi bëri mrekulli kaq të më-
dha të shërimit dhe dha mësim 

me një autoritet e fuqi të atillë saqë 
shkrimet e shenjta thonë: “Fama e tij 
u përhap në gjithë Sirinë; . . . [d]he një 
mori e madhe njerëzish i shkonte pas” 1.

Disa që e panë Atë të shëronte dhe e 
dëgjuan të jepte mësim, nuk e pranuan 
Atë. Të tjerët e ndoqën për njëfarë kohe, 
por pastaj nuk shkuan më me Të.2 Zoti 
Jezu Krisht ishte atje, përballë me ta, por 
ata nuk e panë se kush ishte Ai me të 
vërtetë. Ata ishin të verbër dhe zgjodhën 
të largoheshin. Për ta, Jezusi tha:

“Unë erdha te të mitë dhe të mitë 
nuk më pranuan” 3.

“I janë rënduar veshët dhe kanë 
mbyllur sytë.” 4

Megjithatë, kishte shumë burra e 
gra, përfshirë Apostujt e Tij besnikë, që 
e përqendruan jetën e tyre tek Ai. Edhe 
pse ata hasën vështirësi me shpërqen-
drimet e kësaj bote, me pështjellimin 
rreth asaj që Ai dha mësim, madje edhe 
me frikën, ata e besuan Atë, e deshën 
Atë dhe e ndoqën Atë.

Për ta Jezusi tha: “Por lum sytë 
tuaj që shohin dhe veshët tuaj që 
dëgjojnë” 5.

Sy për të Parë dhe 
Veshë për të Dëgjuar
Nëse shikojmë te Krishti dhe i hapim sytë dhe veshët tanë, Fryma e Shenjtë 
do të na bekojë ta shohim Zotin Jezu Krisht duke vepruar në jetën tonë.
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përpara. Ne kemi nevojë për një dritë 
dhe fuqi më të madhe shpirtërore. Na 
nevojiten sy për ta parë më qartësisht 
Shpëtimtarin duke vepruar në jetën 
tonë dhe veshë për ta dëgjuar zërin e 
Tij më thellë në zemrën tonë.

Ky bekim i mrekullueshëm vjen kur 
ne e hapim zemrën tonë dhe e pranoj-
më 15, me të vërtetë e pranojmë, Zotin 
Jezu Krisht, doktrinën e Tij dhe Kishën 
e Tij në jetën tonë. Ne nuk kemi pse të 
jemi të përkryer, por kemi nevojë që të 
jemi të mirë dhe të bëhemi më të mirë. 
Ne kemi nevojë që të përpiqemi t’i je-
tojmë të vërtetat e qarta e të thjeshta të 
ungjillit. Nëse e marrim mbi vete emrin 
e Krishtit, veprojmë me besim tek Ai që 
të pendohemi për mëkatet tona, i zba-
tojmë urdhërimet e Tij dhe e kujtojmë 
Atë gjithmonë, ne do ta marrim shoqë-
rimin e Frymës së Shenjtë nëpërmjet 
mëshirës dhe hirit të Jezu Krishtit.

Bindja e thjeshtë sjell Shpirtin në 
zemrën tonë. Në shtëpitë tona ne 
lutemi me besim, i hetojmë shkrimet e 
shenjta dhe e mbajmë të shenjtë ditën 
e Shabatit. Në kishën tonë ne marrim 
sakramentin dhe i bëjmë premtime të 
shenjta Atit Qiellor në emër të Krishtit. 
Në tempujt e shenjtë, ne marrim pjesë 
në ordinanca të shenjta në emër të vë-
llezërve dhe motrave tona në anën tjetër 
të velit. Në familjet tona dhe në detyrat 
tona nga Zoti, ne u shtrijmë dorën të 
tjerëve, duke i ngritur barrët e tyre dhe 
duke i ftuar të vijnë te Krishti.

Vëllezër e motra, e di se nëse do 
t’i bëjmë këto gjëra, Fryma e Shenjtë 
do të vijë! Ne do të rritemi shpirtërisht 
dhe do të fitojmë përvojë me Frymën 
e Shenjtë dhe Ai do të jetë shoqëru-
esi ynë. Nëse shikojmë te Krishti dhe 
i hapim sytë dhe veshët tanë, Fryma 
e Shenjtë do të na bekojë ta shohim 
Zotin Jezu Krisht duke vepruar në 
jetën tonë, duke e forcuar besimin 
tonë tek Ai me siguri dhe prova. Ne 

do t’i shohim të gjithë vëllezërit dhe 
motrat tona gjithnjë e më shumë ashtu 
si Perëndia i sheh ata, me dashuri e 
dhembshuri. Ne do ta dëgjojmë zërin 
e Shpëtimtarit në shkrimet e shenjta, 
në pëshpëritjet e Shpirtit dhe në fjalët 
e profetëve të gjallë.16 Ne do ta shohim 
fuqinë e Perëndisë të qëndrojë mbi 
profetin e Tij dhe tek të gjithë udhë-
heqësit e Kishës së Tij të vërtetë e të 
gjallë dhe ne do ta dimë me siguri se 
kjo është vepra e shenjtë e Perëndisë.17 
Ne do ta shohim dhe do ta kuptojmë 
veten tonë dhe botën përreth nesh në 
mënyrën se si e sheh dhe e kupton 
Shpëtimtari. Ne do të arrijmë të kemi 
atë që Apostulli Pal e quajti “mendjen e 
Krishtit” 18. Ne do të kemi sy për të parë 
dhe veshë për të dëgjuar dhe ne do ta 
ndërtojmë mbretërinë e Perëndisë.

Jeta mund të bëhet e vështirë, e 
pështjelluar, e dhembshme dhe shkura-
juese. Jap dëshminë time se, nëpërmjet 
shoqërisë së Frymës së Shenjtë, drita e 
ungjillit të Jezu Krishtit do të çajë përtej 
pështjellimit, dhembjes dhe errësirës. 
Nëse ajo vjen si një shpërthim i mreku-
llueshëm apo si një rrjedhë e qetë, ajo 
fuqi e lavdishme shpirtërore do të ngjallë 
dashuri e ngushëllim shërues te shpirti 
i penduar e i lënduar; do ta shpërndajë 
errësirën me dritën e së vërtetës; dhe 
do ta dëbojë shkurajimin me shpresën 
te Krishti. Ne do t’i shohim këto bekime 
të vijnë dhe ne do ta dimë me anë të 

dëshmisë së Shpirtit se është Zoti Jezu 
Krisht që po vepron në jetën tonë. Barrët 
tona me të vërtetë do të “përpi[hen] nga 
gëzimi për [Shëlbuesin tonë]” 19.

Një përvojë që patën nëna dhe babai 
im shumë vite më parë, ilustron rëndë-
sinë dhe fuqinë e syve për të parë dhe 
të veshëve për të dëgjuar. Në vitin 1982, 
prindërit e mi u thirrën për të shërbyer 
në misionin e Davaos në Filipine. Kur 
nëna hapi letrën dhe pa se ku ishin 
thirrur, ajo i klithi babait: “Jo! Ti duhet t’i 
marrësh në telefon dhe t’u thuash se ne 
nuk mund të shkojmë në Filipine. Ata e 
dinë që ti ke astmë.” Babai kishte vuaj-
tur nga astma për shumë vite dhe nëna 
ishte shumë e shqetësuar për të.

Disa net më vonë nëna e zgjoi baba-
në nga gjumi rreth orës 2:30 të mëngje-
sit. Ajo tha: “Merlin, a e dëgjove atë zë?”

“Jo, nuk dëgjova as edhe një zë.”
“Epo, unë e kam dëgjuar të njëjtin 

zë tri herë sonte, duke thënë: ‘Përse 
shqetësohesh? A nuk e di ti se unë e 
di që ai ka astmë? Unë do të kujdesem 
për të dhe unë do të kujdesem për ty. 
Bëhu gati për të shërbyer në Filipine.’”

Nëna dhe babai im shërbyen në 
Filipine dhe patën një përvojë të mre-
kullueshme. Fryma e Shenjtë ishte sho-
qëruesi i tyre dhe ata u bekuan dhe u 
mbrojtën. Babai nuk pati kurrë proble-
me me astmën. Ai shërbeu si këshilltari 
i parë në presidencën e misionit dhe 
ai e nëna ime u dhanë trajnim qindra 
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e misionit në Sendai – duke marrë me 
vete çdo gjë që i dilte përpara: makina, 
shtëpi, fabrika dhe fusha. U shtanga 
nga pamjet tragjike dhe qava. Dhe u 
luta me zjarr që mbrojtja dhe ndihma 
e Atit tonë Qiellor do të ishte mbi nje-
rëzit që jetonin në atë krahinë, të cilën 
e doja kaq shumë.

Më vonë u vërtetua se të gjithë 
misionarët dhe anëtarët e Kishës ishin 
të sigurt. Sidoqoftë, shumë anëtarë 
patën pasoja, duke humbur pjesëtarë 
të familjes, shtëpi dhe orendi shtëpia-
ke. Gati 20.000 njerëz vdiqën, komuni-
tetet u shkatërruan dhe shumë njerëz 
u detyruan të largoheshin nga shtëpitë 
e tyre si rrjedhojë e një avarie të një 
centrali me energji bërthamore.

Nga Plaku Koiçi Aojagi,
Anëtar Nderi i Të Shtatëdhjetëve

Më 11 mars 2011, po qëndroja 
në një platformë në stacionin e 
trenit Shinagaua të Tokios për 

të vizituar misionin e Kobes në Japoni. 
Rreth orës 14:46, ra një tërmet i madh 
i shkallës 9.0 ballë. Unë nuk isha në 
gjendje të qëndroja në këmbë për shkak 
të dridhjes së fuqishme dhe u mbajta 
fort te një parmak shkallësh. Dritat në 
tavanet aty pranë filluan të binin në dy-
sheme. Të gjithë Tokion e zuri paniku.

Fatmirësisht, unë nuk u lëndova 
dhe, katër orë më vonë, u lehtësova 
kur mësova se e gjithë familja ime 
qe e sigurt.

Në televizion kishte një lumë 
videosh tmerruese, ngjethëse. Një 
cunam tejet i madh vërshoi në zonën 

Qëndro në Udhën Tënde
Vëreni Perëndinë të parin, pavarësisht nga sprovat me të cilat përballeni. 
Duajeni Perëndinë. Kini besim te Krishti dhe lëreni veten tuaj në dorë të 
Tij, në të gjitha gjërat.

misionarëve dhe mijëra shenjtorëve 
besnikë të ditëve të mëvonshme në 
përgatitje për krijimin e lagjeve dhe 
të kunjeve në ishullin e Mindanaos. 
Ata u bekuan me sy për të parë dhe 
veshë për të dëgjuar.

Vëllezër e motra, unë dëshmoj për 
Jezu Krishtin. E di se Ai jeton. Ai është 
Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë. E di 
që, nëse e pranojmë Atë në jetën tonë 
dhe i jetojmë të vërtetat e qarta dhe të 
thjeshta të ungjillit të Tij, ne do të gë-
zojmë shoqërinë e Frymës së Shenjtë. 
Ne do të kemi dhuratën e çmuar të 
syve për të parë dhe veshëve për të 
dëgjuar. Unë dëshmoj kështu, në em-
rin e shenjtë të Jezu Krishtit, amen. ◼
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Mateu 13:15.
 5. Mateu 13:16.
 6. Gjoni 14:12.
 7. Shih Veprat e Apostujve 2:1–4.
 8. Shih, për shembull Veprat e Apostujve 

10:9–15.
 9. Shih Enos 1:3.
 10. Shih Veprat e Apostujve 2:42.
 11. Shih Veprat e Apostujve 4:8–12.
 12. Shih Tomas S. Monson, “Shohim Pas dhe 

Ecim Para”, Liahona, maj 2008, f. 90.
 13. Shih Tomas S. Monson, “Ji i Fortë dhe 

Guximtar”, Liahona, maj 2014, f. 66–69.
 14. Thomas S. Monson, “Faith in the Work 

of Salvation”, Mbledhje e Trajnimit 
Mbarëbotëror të Udhëheqjes, qershor 
2013, lds. org/ broadcasts.

 15. Fjala pranoj ka disa kuptime që janë të 
rëndësishme në këtë kontekst: “të përve-
tësosh nëpërmjet mendjes ose shqisave, të 
lejosh të hyjë, ta pranosh si të vërtetë, të 
besosh dhe të mirëpresësh (shih Merriam- 
Webster’s Collegiate Dictionary, bot. 11- të 
[2003], “receive” [“pranoj”]).

 16. Shih Doktrina e Besëlidhje 18:34–36; 
68:3–4.

 17. Presidenti Harold B. Li dha mësim se kjo 
dëshmi ishte thelbësore për t’u kthyer 
në besim te Zoti (shih “Be Loyal to the 
Royal within You” [Takim shpirtëror në 
Universitetin “Brigam Jang”, 11 shtator 
1973], f. 4, speeches. byu. edu ).

 18. 1 Korintasve 2:16.
 19. Alma 27:17; shih edhe Alma 31:38.
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Shkatërrime të tilla janë duke bërë 
kërdinë në shumë pjesë të botës sot, 
duke shkaktuar humbjen e shumë je-
tëve. Ne jemi paralajmëruar se në botë 
do të ndodhin shkatërrime, luftëra dhe 
vështirësi të panumërta.

Kur sprova të tilla na vijnë papritur, 
ne mund të pyesim: “Përse më ndo-
dhin mua këto gjëra?” ose “Përse duhet 
të vuaj?”

Për një periudhë të gjatë pasi u 
ktheva në besim në ungjill, unë nuk 
kisha një përgjigje të qartë për pyetjen 
“Përse më jepen sprova?” Unë e kuptoja 
pjesën e planit të shpëtimit që thotë se 
ne do të vihemi në provë. Sidoqoftë, 
në të vërtetë, kur vija te kjo pyetje, unë 
nuk kisha një bindje që të ishte mjaf-
tueshëm e fuqishme për t’iu përgjigjur 
ashtu siç duhej. Por erdhi një çast në 
jetën time kur edhe unë përjetova një 
sprovë të madhe.

Kur isha 30 vjeç, po vizitoja misionin 
e Nagojës si pjesë të punës sime. Pas 
mbledhjes, presidenti i misionit caktoi 
me dashamirësi dy misionarë që të 
më çonin në aeroport. Sidoqoftë, kur 
mbërritëm te kryqëzimi në fund të një 
kodre të gjatë, një kamion i madh erdhi 
me shumë shpejtësi nga prapa nesh. 
U përplas me pjesën e pasme të ma-
kinës sonë dhe e shtyu atë më shumë 
se 20 metra përpara. Pjesa tmerruese e 
gjithë kësaj ishte se nuk kishte shofer. 
Pjesa e pasme e makinës sonë u ngjesh 
sa gjysma e madhësisë së saj fillestare. 
Fatmirësisht, unë dhe të dy misionarët 
mbijetuam.

Megjithatë, të nesërmen, unë fillova 
të përjetoja dhembje në qafë dhe në 
shpatulla dhe pata një dhembje koke 
të fortë. Që nga ajo ditë, unë nuk mund 
të flija dhe isha i detyruar të jetoja çdo 
ditë si me dhembje fizike, ashtu edhe 
me dhembje mendore. Iu luta Perëndi-
së që ta shëronte dhembjen time, por 
këto simptoma zgjatën për afro 10 vjet.

Në këtë kohë, ndjenja dyshimi 
filluan të përvidheshin gjithashtu në 
mendjen time dhe e pyesja veten: “Për-
se duhet të vuaj kaq shumë dhembje?” 
Megjithatë, edhe pse lloji i shërimit që 
kërkova nuk m’u dha, unë u përpoqa 
të isha besnik në zbatimin e urdhërime-
ve të Perëndisë. Vazhdova të lutesha që 
të isha në gjendje t’i zgjidhja pyetjet që 
kisha rreth sprovave të mia.

Erdhi një çast kur e pashë veten 
time të luftonte me disa çështje të tjera 
vetjake dhe isha i shqetësuar sepse nuk 
dija se si të përballesha me këtë sprovë 
të re. Po lutesha për një përgjigje. Por 
nuk e mora përgjigjen menjëherë. Pran-
daj shkova dhe bisedova me një udhë-
heqës të besuar të Kishës.

Ndërsa po bisedonim, me dashuri 
në zërin e tij, ai tha: “Vëllai Aojagi, a 
nuk është qëllimi yt i të qenit në tokë 
që ta përjetosh këtë sprovë?” A nuk do 
të thotë që t’i pranosh të gjitha sprovat 
e kësaj jete për atë që janë dhe pastaj 
t’ia lësh pjesën tjetër Zotit? A nuk men-
don se ky problem do të zgjidhet kur 
ne të ringjallemi?

Kur i dëgjova këto fjalë, e ndjeva 
Shpirtin e Zotit shumë fort. E kisha dë-
gjuar këtë doktrinë me qindra herë, por 
kurrë nuk isha bekuar më parë me një 
kuptim kaq të qartë për të. E kuptova 
se kjo ishte përgjigjja që kisha kërkuar 
nga Zoti në lutjet e mia. Unë isha në 
gjendje ta kuptoja qartësisht planin e 
shpëtimit të Atit tonë Qiellor dhe ta më-
soja sërish këtë parim të rëndësishëm.

Te Abrahami, Zoti Perëndi shpalli: 
“Dhe ne do t’i provojmë me këtë, për 
të parë nëse ata do t’i bëjnë të gjitha 
gjërat që Zoti, Perëndia i tyre, do t’i 
urdhërojë” 1.

Parimi është që Perëndia, i cili krijoi 
qiejt dhe tokën, e di qëllimin e madh 
të kësaj toke, që Ai sundon mbi të 
gjitha gjërat në qiej dhe në tokë dhe 
me qëllim që të bëjë të ndodhë plani i 
shpëtimit, Ai na jep shumë përvoja të 
ndryshme – duke përfshirë disa sprova 
– ndërkohë që jemi në këtë tokë.

Dhe Zoti i tha sa më poshtë Jozef 
Smithit:

“Dije, biri im, se gjithë këto gjëra do 
të të japin përvojë dhe do të jenë për të 
mirën tënde. . . .

Si rrjedhim, qëndro në udhën tënde 
. . . , sepse Perëndia do të jetë me ty 
përherë e përgjithmonë.” 2

Sprovat e kësaj toke – përfshirë 
sëmundjen dhe vdekjen – janë pjesë e 
planit të shpëtimit dhe janë përvoja të 
pashmangshme. Është e nevojshme që 
të “qëndro[jmë] në udhën [tonë]” dhe t’i 
pranojmë sprovat tona me besim.

Sidoqoftë, qëllimi i jetës sonë nuk 
është thjesht që t’i durojmë sprovat. Ati 
Qiellor e dërgoi Birin e Tij të Dashur, 
Jezu Krishtin, si Shpëtimtarin dhe 
Shëlbuesin tonë, në mënyrë që ne të 
mund t’i mposhtim sprovat që hasim 
në këtë tokë; me fjalë të tjera, Ai bën 
që gjërat tona të dobëta të bëhen të 
forta 3, Ai shlyen për mëkatet tona dhe 
papërsosuritë tona dhe bën të mundur 
që ne të marrim pavdekësinë dhe jetën 
e përjetshme.

Presidenti Henri B. Ajring tha: “Pro-
va që një Perëndi i dashur ka vënë për-
para nesh nuk është që të shohim nëse 
mund ta durojmë vështirësinë. Është që 
të shohim nëse mund ta durojmë atë 
mirë. Ne e kalojmë provën duke tregu-
ar se ne e kujtuam Atë dhe urdhërimet 
që Ai na dha.” 4
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të Jezu Krishtit – dhe përse ne duhet 
t’i “dëgjo[jmë]” e t’ua “[vëmë] vesh[in]” 
(Mosia 2:9) mësimeve të këtyre burra-
ve, të cilët Zoti i ka “zgj[edhur] për të 
dhënë dëshmi për emrin [e Tij] . . . mes 
gjithë kombeve, fiseve, gjuhëve dhe 
popujve” (DeB 112:1).

Lutem që të gjithë të mund të udhë-
zohemi nëpërmjet Frymës së Shenjtë 
teksa e marrim parasysh së bashku këtë 
temë të rëndësishme.

Një Mësim nga Përvoja e një Jete të Tërë
Unë flas për këtë temë nga një 

këndvështrim tërësisht i veçantë. Për 
11 vjetët e fundit, kam qenë anëtari 
më i ri në moshë i Të Dymbëdhjetëve 
për sa i përket moshës kronologjike. 
Gjatë viteve të mia të shërbimit, mosha 
mesatare e burrave që kanë shërbyer 
në Presidencën e Parë dhe në Kuo-
rumin e Dymbëdhjetë Apostujve, ka 
qenë 77 vjeç – mosha mesatare më e 
madhe e Apostujve gjatë një intervali 
11- vjeçar në këtë periudhë të kujdesta-
risë ungjillore.

Nga Plaku Dejvid A. Bednar,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Në vitin 1996 Presidenti Gordon B. 
Hinkli doli në programin 
televiziv amerikan të lajmeve 

60 Minuta. Majk Uollasi, një gazetar 
me përvojë dhe këmbëngulës, e inter-
vistoi Presidentin Hinkli rreth një numri 
temash të rëndësishme.

Pranë fundit të bashkëbisedimit 
të tyre, Zoti Uollas vërejti: “Ka njerëz 
që thonë: ‘Kjo është një gjerontokraci 
[qeverisje nga njerëz të moshuar]. Kjo 
është një kishë që drejtohet nga burra 
të moshuar.’”

Presidenti Hinkli u përgjigj gëzue-
shëm dhe pa ngurrim: “A s’është e mre-
kullueshme të kesh si udhëheqës një 
burrë plot pjekuri, një burrë plot gjykim 
të urtë, të cilin nuk e lëkund asnjë erë 
doktrineje?” (transmetim televiziv më 
7 prill 1996).

Qëllimi im është të shpjegoj përse 
është me të vërtetë e mrekullueshme të 
kemi burra të moshuar, me një pjekuri 
dhe gjykim të madh shpirtëror, duke 
shërbyer në pozicione kryesuese të 
udhëheqjes së Kishës së rivendosur 

Të “Zgj[edhur] për të 
Dhënë Dëshmi për 
Emrin Tim”
Është e mrekullueshme të kemi burra të moshuar, me një pjekuri dhe 
gjykim të madh shpirtëror, duke shërbyer në pozicione kryesuese të 
udhëheqjes së Kishës së rivendosur të Jezu Krishtit.

“Qëndro në udhën tënde” është 
një zgjedhje kyçe gjatë kohës së spro-
vës. Kthejeni zemrën tuaj nga Perën-
dia, veçanërisht kur përballeni me 
sprova. Bindiuni përulësisht urdhëri-
meve të Perëndisë. Tregoni besim për 
t’i pajtuar dëshirat tuaja me vullnetin 
e Perëndisë.

Tani le të marrim në shqyrtim 
atë përplasje me makinë në Nagoja. 
Unë mund të kisha vdekur në atë 
aksident. Megjithatë, nëpërmjet hirit 
të Zotit, unë mrekullisht mbijetova. 
Dhe unë e di se vuajtjet e mia ishin 
që unë të mësoja dhe të rritesha.5 Ati 
Qiellor më edukoi ta kalitja durimin, 
të zhvilloja ndjeshmërinë dhe t’i ngu-
shëlloja ata që vuajnë. Kur e kuptova 
këtë, zemra ime u mbush me ndjenja 
mirënjohjeje ndaj Atit tim Qiellor për 
këtë sprovë.

Vëreni Perëndinë të parin, pavarë-
sisht nga sprovat me të cilat përballe-
ni. Duajeni Perëndinë. Kini besim te 
Krishti dhe lëreni veten tuaj në dorë 
të Tij, në të gjitha gjërat. Moroni bën 
premtimin vijues për njerëz të tillë: 
“Dhe në qoftë se do t’i mohoni vetes 
çdo ligësi dhe ta doni Perëndinë me 
gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën 
tuaj, atëherë hiri i tij mjafton për ju, se 
me anë të hirit të tij ju mund të bëheni 
të përsosur në Krisht” 6.

Dëshmoj sinqerisht se Perëndia, 
Ati, dhe Biri i Tij i Dashur, Jezu Krishti, 
jetojnë dhe premtimet e Perëndisë ndaj 
atyre që “qëndro[jnë] në udhën [e tyre]” 
dhe e duan Atë, do të përmbushen 
edhe në mes të sprovave, në emrin 
e shenjtë të Jezu Krishtit, amen. ◼
SHËNIME
 1. Abraham 3:25.
 2. Doktrina e Besëlidhje 122:7, 9; theksimi 

i shtuar.
 3. Shih Ethëri 12:27.
 4. Henry B. Eyring, “In the Strength of the 

Lord”, Liahona, maj 2004, f. 17.
 5. Shih Hebrenjve 12:7–9.
 6. Moroni 10:32.
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Unë jam bekuar nga përvoja dhe 
mprehtësia e përbashkët apostullore, 
vetjake dhe profesionale e anëtarëve 
të kuorumit me të cilët shërbej. Një 
shembull nga shoqërimi im me Plakun 
Robert D. Hejls vë në dukje mundësitë 
mbresëlënëse që kam unë, që të mësoj 
nga këta udhëheqës dhe që të shërbej 
me ta.

Disa vite më parë, e kalova një të 
diel pasdite me Plakun Hejls në shtë-
pinë e tij, ndërkohë që ai po shërohej 
nga një sëmundje e rëndë. Disku-
tuam për familjet tona, përgjegjësitë 
e kuorumit tonë dhe për përvoja të 
rëndësishme.

Në njëfarë pike e pyeta Plakun 
Hejls: “Ti ke qenë një bashkëshort, 
baba, sportist, pilot, drejtues biznesi 
dhe udhëheqës Kishe i suksesshëm. 
Çfarë mësimesh ke mësuar me kalimin 
e moshës dhe teksa po has kufizime 
për shkak të aftësisë fizike në rënie?”

Plaku Hejls mendoi për një çast dhe 
u përgjigj: “Kur nuk mund të bësh atë 
që e ke bërë gjithmonë, atëherë mund 
të bësh vetëm gjërat që kanë rëndësinë 
më të madhe”.

U befasova nga thjeshtësia dhe 
përfshirja tërësore e përgjigjes së tij. 
Bashkëpunëtori im i dashur apostu-
llor më dha një mësim nga përvoja e 
një jete të tërë – një mësim të mësuar 
përmes sprovave të vështira të vuajtjes 
fizike dhe të kërkimit të përgjigjeve 
shpirtërore.

Kufizimet dhe Dobësitë Njerëzore
Kufizimet që janë pasojë natyrore 

e kalimit të moshës, në fakt mund të 
bëhen burime të mrekullueshme të të 
mësuarit dhe të mprehtësisë shpirtëro-
re. Pikërisht faktorët që shumë njerëz 
mund të besojnë se e kufizojnë efekt-
shmërinë e këtyre shërbëtorëve, mund 
të bëhen disa prej anëve të tyre më të 
forta, më të madhërishme. Kufizimet 

fizike mund ta zgjerojnë kuptueshmë-
rinë shpirtërore. Qëndrueshmëria e 
kufizuar fizike mund t’i qartësojë për-
parësitë. Paaftësia për të bërë shumë 
gjëra mund ta drejtojë përqendrimin 
te disa gjëra me rëndësi më të madhe.

Disa njerëz kanë sugjeruar se udhë-
heqës më të rinj në moshë, më energji-
kë, nevojiten në Kishë për t’iu drejtuar 
në mënyrë më të efektshme sfidave të 
rënda të botës sonë bashkëkohore. Por 
Zoti nuk i përdor filozofitë dhe prak-
tikat bashkëkohëse të udhëheqjes për 
t’i përmbushur qëllimet e Tij (shih Isaia 
55:8–9). Ne mund të presim që Presi-
denti dhe udhëheqësit e tjerë kryesues 
të Kishës do të jenë burra më të moshu-
ar dhe më të sprovuar shpirtërisht.

Modeli i dhënë me anë të zbulesës 
nga Zoti për qeverisjen nëpërmjet këshi-
llave në Kishën e Tij, jep siguri për dobë-
sitë njerëzore dhe e zvogëlon ndikimin e 
këtyre dobësive. Në mënyrë interesante, 
kufizimet njerëzore të këtyre burrave 
faktikisht pohojnë burimin hyjnor të 
zbulesave që iu vijnë atyre dhe që na 
zbulohen nëpërmjet tyre. Me të vërtetë, 
këta burra thirren nga Perëndia me anë 
të profecisë (shih Nenet e Besimit 1:5).

Një Model Përgatitjeje
Unë kam vëzhguar te Vëllezërit e mi 

të paktën një pjesë të qëllimit të Zotit 
për të pasur burra më të moshuar, me 
pjekuri dhe gjykim shpirtëror, që të 
shërbejnë në pozicione kryesuese në 
udhëheqjen e Kishës. Këta burra kanë 
pasur një periudhë të gjatë të mësim-
dhënies nga Zoti, të cilit i shërbejnë dhe 
të cilin e përfaqësojnë dhe e duan. Ata 

kanë mësuar t’i kuptojnë gjuhën hyjnore 
të Shpirtit të Shenjtë dhe modelet e Zotit 
për marrjen e zbulesës. Këta burra të 
zakonshëm i janë nënshtruar një procesi 
shumë të jashtëzakonshëm zhvillimi, që 
e ka mprehur largpamësinë e tyre, ka 
frymëzuar mendjehollësinë e tyre, ka 
shkaktuar dashuri për njerëz nga të gji-
tha kombet e rrethanat dhe ka vërtetuar 
realitetin e Rivendosjes.

Unë kam qenë dëshmitar në mënyrë 
të përsëritur teksa Vëllezërit e mi përpi-
qen me zell që t’i përmbushin dhe lartë-
sojnë përgjegjësitë e tyre, ndërkohë që 
ndeshen me probleme të rënda fizike. 
Këta burra nuk kursehen nga mundimi. 
Përkundrazi, ata bekohen dhe forcohen 
që të shkojnë përpara me guxim teksa 
vuajnë në mundimet e tyre.

Gjatë shërbimit me këta përfaqësues 
të Zotit, unë kam arritur të di se dëshira 
e tyre më e madhe është ta dallojnë dhe 
ta bëjnë vullnetin e Atit tonë Qiellor dhe 
të Birit të Tij të Dashur. Kur këshillo-
hemi së bashku, është marrë frymëzim 
dhe janë marrë vendime që pasqyrojnë 
një shkallë drite dhe të vërtete shumë 
përtej inteligjencës, arsyetimit dhe për-
vojës njerëzore. Kur punojmë së bashku 
në unitet për sa u përket problemeve të 
ndërlikuara, kuptueshmëria jonë e për-
bashkët për një çështje është zgjeruar 
në mënyra të mrekullueshme nëpërmjet 
fuqisë së Frymës së Shenjtë.

Jam i bekuar që i vëzhgoj ditë për 
ditë personalitetet, aftësitë individu-
ale dhe karakteret fisnike të këtyre 
udhëheqësve. Disa njerëz i mendojnë 
papërsosuritë njerëzore të Vëllezërve si 
shqetësuese dhe pakësuese të besimit. 
Për mua, ato papërsosuri japin guxim 
dhe e nxitin besimin.

Një Mësim Shtesë
Tashmë kam qenë dëshmitar i faktit 

që gjashtë prej Vëllezërve kanë marrë 
një shpërngulje nëpërmjet vdekjes 
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fizike drejt përgjegjësive të reja në 
botën e shpirtrave: Presidenti Xhejms E. 
Faust, Presidenti Gordon B. Hinkli, 
Plaku Jozef B. Uirthlin, Plaku L. Tom 
Peri, Presidenti Bojd K. Paker dhe Plaku 
Riçard G. Skot.

Këta Vëllezër të guximshëm i për-
kushtuan “tërë shpirtrat” e tyre (Omni 
1:26) që të dëshmonin për emrin e Jezu 
Krishtit në të gjithë botën. Tërësia e 
ndërthurur e mësimeve të dhëna prej 
tyre është e paçmuar.

Këta shërbestarë në vitet përfundim-
tare të shërbesave të tyre në vdekshmë-
ri na dhanë përmbledhje shpirtërore 
të fuqishme të mësimeve të mësuara 
përgjatë dekadave të shërbimit të 
përkushtuar. Këta udhëheqës përçuan 
të vërteta të një vlere të madhe në një 
kohë kur disa njerëz mund të besojnë 
se ata kishin shumë pak për të dhënë.

Merrini parasysh mësimet përfun-
dimtare të profetëve të madhërishëm 
në shkrimet e shenjta. Për shembull, 
Nefi e mbylli analin e tij me këto fjalë: 
“Pasi kështu më ka urdhëruar Zoti dhe 
unë duhet të bindem” (2 Nefi 33:15).

Pranë fundit të jetës së tij, Jakobi 
këshilloi:

“Pendohuni dhe hyni në portën e 
ngushtuar dhe vazhdoni në rrugën që 
është e ngushtë, derisa ju të merrni 
jetën e përjetshme.

O, jini të urtë; çfarë mund të them 
më?” ( Jakobi [LiM] 6:11–12).

Moroni e përfundoi punën e tij të 
përgatitjes së fletëve me një paraprirje 
shpresëplotë të Ringjalljes: “Së shpejti 
do të shkoj të pushoj në parajsën e 
Perëndisë, deri kur shpirti dhe trupi im 
do të bashkohen përsëri dhe unë do 
të çohem ngadhnjimtar nëpër ajër, për 
t’ju takuar para shufrës së këndshme 
të Jehovait të madh, Gjykatësit të Për-
jetshëm të atyre që janë gjallë dhe që 
kanë vdekur” (Moroni 10:34).

Ju dhe unë bekohemi që të mësoj-
më nga mësimet dhe dëshmitë për-
mbyllëse të profetëve dhe apostujve të 
ditëve të mëvonshme. Emrat sot nuk 
janë Nefi, Jakobi dhe Moroni – por Pre-
sidenti Faust, Presidenti Hinkli, Plaku 
Uirthlin, Plaku Peri, Presidenti Paker 
dhe Plaku Skot.

Nuk po sugjeroj që mesazhet 
përfundimtare të këtyre burrave të 
dashur ishin domosdoshmërisht më 
mbresëlënëset ose më të rëndësish-
met e shërbesave të tyre. Megjithatë, 
përmbledhja e të mësuarit të tyre 
shpirtëror dhe e përvojave të tyre 
jetësore i aftësoi këta udhëheqës që të 
theksonin të vërteta të përjetshme me 
vërtetësi tërësore dhe fuqi të madhe 
përshkuese.

Në bisedën e tij të fundit në konfe-
rencën e përgjithshme në prill të vitit 
2007, Presidenti Faust shpalli:

“Shpëtimtari na ka ofruar të gjithëve 
një paqe të çmuar nëpërmjet Shlyerjes 
së Tij, por kjo mund të vijë vetëm kur 
jemi të gatshëm t’i dëbojmë ndjenjat 
negative të zemërimit, mërisë ose 
hakmarrjes. . . .

Le të mbajmë mend se kemi nevojë 
t’i falim të tjerët që të falemi vetë. . . . 
Me të gjithë zemrën dhe shpirtin tim, 
unë besoj në fuqinë shëruese që mund 
të na vijë ndërsa ndjekim këshillën 
e Shpëtimtarit për ‘t’i fa[lur] të gjithë 
njerëzit’ [DeB 64:10]” (“Fuqia Shëruese 
e Faljes”, Liahona, maj 2007, f. 69).

Mesazhi i Presidentit Faust është një 
mësim i fuqishëm nga përvoja e një jete 
të tërë, nga një burrë që e dua dhe njëri 
prej burrave më falës që kam njohur 
ndonjëherë.

Presidenti Hinkli dëshmoi në konfe-
rencën e tij të përgjithshme, të fundit, 
në tetor të vitit 2007: “Ju pohoj dësh-
minë time për thirrjen e Profetit Jozef, 
për këtë punë, për vulosjen e dëshmisë 
së tij me gjakun e tij si një martir i së 
vërtetës së përjetshme. . . . Ju dhe unë 
duhet të përballemi me pyetjen a do ta 

Në drejtim të akrepave të orës nga e majta lart: portretet e Presidentit Xhejms E. Faust,  
Presidentit Gordon B. Hinkli, Plakut Riçard G. Skot dhe Plakut Jozef B. Uirthlin; lart: portretet e 
Presidentit Bojd K. Paker dhe Plakut L. Tom Peri.
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pranojmë apo jo vërtetësinë e Vegimit 
të Parë dhe të asaj që erdhi më pas. 
Tek çështja e vërtetësisë së tij qëndron 
vetë vlefshmëria e kësaj Kishe. Ai është 
i vërtetë dhe unë dëshmoj se është, 
prandaj puna në të cilën jemi zotuar, 
është puna më e rëndësishme mbi 
tokë” (“Guri që Shkëputet nga Mali”, 
Liahona, nëntor 2007, f. 86).

Dëshmia e Presidentit Hinkli pohon 
një mësim të fuqishëm nga përvoja e 
një jete të tërë, prej një njeriu që unë 
e dua dhe e di se ishte një profet i 
Perëndisë.

Plaku Uirthlin e dha mesazhin e tij 
përfundimtar të konferencës së për-
gjithshme në tetor të vitit 2008.

“Unë akoma e kujtoj këshillën [e në-
nës sime] në atë ditë, shumë kohë më 
parë kur skuadra ime humbi një ndesh-
je futbolli amerikan: ‘Le të ndodhë ç’të 
ndodhë, duaje atë’.

. . . Fatkeqësia, nëse merret siç 
duhet, mund të jetë një bekim në jetën 
tonë. . . .

Ndërsa kërkojmë të qeshim, synoj-
më të ardhmen e përjetshme, kuptojmë 
parimin e shpërblimit dhe i afrohemi 
Atit tonë Qiellor, ne mund t’i durojmë 
vështirësitë dhe sprovat. Ne mund 
të themi ashtu si tha nëna ime: ‘Le të 
ndodhë ç’të ndodhë, duaje atë’” (“Le 
të Ndodhë Ç’të Ndodhë, Duaje Atë”, 
Liahona, nëntor 2008, f. 28).

Mesazhi i Plakut Uirthlin është një 
mësim i fuqishëm nga përvoja e një 
jete të tërë, prej një burri që e dua dhe 
i cili ishte një predikim i gjallë i mposh-
tjes së vështirësive nëpërmjet besimit 
te Shpëtimtari.

Plaku Peri qëndroi te kjo foltore ve-
tëm gjashtë muaj më parë. Në atë kohë 
ne nuk mund ta kishim përfytyruar se 
dëshmia e tij do të ishte dëshmia e fun-
dit në një konferencë të përgjithshme.

“Më lejoni ta mbyll duke shprehur 
dëshminë (dhe nëntë dekadat e mia 

në këtë tokë më kualifikojnë tërësisht 
që ta them këtë) se sa më shumë që 
plakem, aq më shumë e kuptoj se fa-
milja është thelbi i jetës dhe është kyçi 
i lumturisë së përjetshme.

Jap falënderime për gruan time, 
për fëmijët e mi, për nipërit e mbesat 
e mia dhe për stërnipërit e stërmbesat 
e mia, dhe për . . . të afërmit e largët 
që ma bëjnë vetë jetën time kaq të 
pasur dhe po, madje të përjetshme. 
Për këtë të vërtetë të përjetshme jap 
dëshminë time më të fuqishme dhe më 
të shenjtë” (“Përse Martesa dhe Familja 
Janë të Rëndësishme – Kudo në Botë”, 
Liahona, maj 2015, f. 42).

Mesazhi i Plakut Peri është një më-
sim i fuqishëm nga përvoja e një jete 
të tërë, prej një burri që e dua dhe i cili 
e kuptoi nëpërmjet përvojës së madhe 
marrëdhënien thelbësore midis familjes 
dhe lumturisë së përjetshme.

Presidenti Paker theksoi në kon-
ferencën e përgjithshme gjashtë muaj 
më parë planin e Atit për lumturinë, 
Shlyerjen e Shpëtimtarit dhe familjet 
e përjetshme:

“Jap dëshmi se Jezusi është Krishti 
dhe Biri i Perëndisë së gjallë. Ai qën-
dron në krye të Kishës. Nëpërmjet 
Shlyerjes së Tij dhe fuqisë së priftërisë, 
familjet që fillohen në vdekshmëri, 
mund të jenë së bashku për gjithë 
përjetësitë. . . .

Jam kaq shumë mirënjohës për . . . 
Shlyerjen e cila mund të na pastrojë 
nga çdo njollë, pavarësisht nga sa e 
vështirë ose për sa kohë apo për sa 
herë është përsëritur. Shlyerja mund 
t’ju bëjë të lirë sërish për të ecur për-
para, me pastërti e denjësi” (“Plani i 
Lumturisë”, Liahona, maj 2015, f. 28).

Mesazhi përfundimtar i Plakut Paker 
është një mësim nga përvoja e një jete 
të tërë, prej një burri që e dua dhe i cili, 
në mënyrë të theksuar dhe të përsëritur, 
shpalli se qëllimi “i të gjithë veprimtarisë 

së Kishës është që të shikojë se një 
burrë e një grua me fëmijët e tyre janë 
të lumtur në shtëpi, të vulosur së bash-
ku për kohën e për gjithë përjetësinë” 
(Liahona, maj 2015, f. 26).

Plaku Skot shpalli në bisedën e tij të 
fundit në konferencën e përgjithshme 
në tetor të vitit 2014: “Ne erdhëm në 
jetën në vdekshmëri pikërisht për t’u 
rritur nëpërmjet sprovave dhe vënies 
në provë. Sfidat na ndihmojnë të bëhe-
mi më shumë si Ati ynë në Qiell dhe 
Shlyerja e Jezu Krishtit e bën të mundur 
që t’i durojmë ato sfida. Unë dëshmoj 
se, kur vijmë në mënyrë aktive tek Ai, 
ne mund të durojmë çdo tundim, çdo 
lëndim, çdo sfidë që hasim” (“Bëjeni 
Ushtrimin e Besimit Përparësinë Tuaj 
Parësore”, Liahona, nëntor 2014, f. 94).

Mesazhi i Plakut Skot është një 
mësim i fuqishëm nga përvoja e një 
jete të tërë prej një burri që e dua dhe 
një dëshmitari të dashur, të veçantë të 
emrit të Krishtit në gjithë botën (shih 
DeB 107:23).

Premtimi dhe Dëshmia
Shpëtimtari shpalli: “Qoftë nëpër-

mjet zërit tim apo nëpërmjet zërit të 
shërbëtorëve të mi është njësoj” (DeB 
1:38). I dëgjofshim dhe ua vënshim 
veshin të vërtetave të përjetshme të 
dhëna mësim nga përfaqësuesit e 
autorizuar të Zotit. Kur e bëjmë këtë, 
unë premtoj, besimi ynë tek Ati Qiellor 
dhe Jezu Krishti do të forcohet dhe ne 
do të marrim udhërrëfim shpirtëror dhe 
mbrojtje për rrethanat dhe nevojat tona 
të veçanta.

Me të gjithë energjinë e shpirtit tim, 
unë dëshmoj se Krishti i gjallë dhe i 
ringjallur e drejton punën e Kishës së 
Tij të rivendosur dhe të gjallë nëpër-
mjet shërbëtorëve të Tij, të cilët janë 
zgjedhur të japin dëshmi në emër të Tij. 
Unë kështu dëshmoj në emrin e shenjtë 
të Jezu Krishtit, amen. ◼
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Ata na Folën Neve

quajtur Emi. Emi u lut për të ditur a 
e donte vërtet Perëndia dhe a ishte 
atje për të. Lexojeni ose ritregojeni 
këtë histori si familje dhe flisni rreth 
një kohe kur e keni ndier dashurinë 
e Perëndisë. Si të bën të ndihesh 
dijenia se je një fëmijë i Perëndisë? 
Si mund t’i ndihmosh të tjerët që ta 
dinë se janë fëmijë të Perëndisë?

• Faqe 121: Plaku Alen D. Hejni, i Të 
Shtatëdhjetëve, tregoi rreth një kohe 
kur ai dhe dy vëllezërit e tij më të 
mëdhenj hapën një gropë të madhe 
që e kthyen në një pishinë. Djemtë 
u bënë shumë pis me baltë duke 
luajtur në të. Gjyshja e Plakut Hejni 
nuk e lejoi atë të futej në shtëpi deri-
sa të lahej e të pastrohej. Çfarë mësi-
mi jep kjo histori për Shlyerjen e Jezu 
Krishtit? Pse është e rëndësishme të 
jesh i pastër përpara Perëndisë?

Për Rininë
• Faqe 83: Presidenti Tomas S.  

Monson tha se urdhërimet e Perën-
disë nuk janë pengesa por përkun-
drazi orientime për lumturinë tonë. 
“Ai që na krijoi dhe që na do”, tha ai 
“e di në mënyrë të përsosur pikë-
risht se si nevojitet ta jetojmë jetën 
tonë me qëllim që të fitojmë lumturi-
në më të madhe të mundshme.” 
Vërini në provë fjalët e Presidentit 
Monson dhe zbatojini urdhërimet e 
Zotit. Mos u befasoni nëse merrni 
ndihmë dhe mbrojtje hyjnore.

• Faqe 6: Kur shikojmë tek të tjerët 
për vlerën e vetes sonë, ne shpesh 
zhgënjehemi. Motra Rozmari M. 
Uikson, presidente e përgjithshme 
e Fillores, tha: “Ne jemi në gjendje 
ta fitojmë ndjenjën e vlerës vetjake 
nga [Zoti] që është lart, jo nga bota 
përreth nesh apo nga njerëzit në 
Facebook ose Instagram”. Shkruani 
në ditarin tuaj këtë javë rreth natyrës 
suaj hyjnore dhe bekimeve që vijnë 
nga ajo njohuri.

• Faqe 20: Presidenti Diter F. Uhtdorf, 
Këshilltar i Dytë në Presidencën e 
Parë, tha: “Nëse mendoni se ungjilli 
nuk po funksionon aq mirë për ju, 
unë ju ftoj të bëni një hap pas, të 
shihni jetën tuaj nga një nivel më i 
lartë dhe ta thjeshtësoni metodën 
tuaj të dishepullimit. Përqendrohuni 

Për Fëmijët
• Faqe 86: Presidenti Tomas S. 

Monson na kërkoi të jemi shembuj 
të mirë duke ndjekur Jezu Krishtin. 
Kur e ndjekim Atë, ne mund të jemi 
dritë për botën. Si mund të jesh një 
shembull për familjen dhe miqtë e 
tu? Mund ta fillosh duke vendosur 
një synim për të bërë një gjë që t’i 
ngjash më shumë Jezusit.

• Faqe 104: Presidenti Henri B. Ajring, 
Këshilltar i Parë në Presidencën e 
Parë, tregoi një histori rreth babait 
të tij që kërkonte kishën një të diel 
ndërkohë që po vizitonte Australinë. 
Ndërsa kërkonte, ai u lut në çdo 
kryqëzim udhe që të dinte se në 
ç’drejtim duhej të ecte. Shpejt ai dë-
gjoi zëra që këndonin, dhe e dinte 
se Fryma e Shenjtë e kishte ndih-
muar ta gjente rrugën. Mendo rreth 
një kohe kur e ke ndier Frymën e 
Shenjtë. Si të bëri të ndiheshe?

• Faqe 6: Motra Rozmari Uiksom, 
Presidente e Përgjithshme e Fillores, 
tregoi një histori rreth një vajze të 

Ta Bëjmë Konferencën Pjesë  
të Jetës Sonë
Mbajeni parasysh që t’i përdorni disa nga këto veprimtari dhe pyetje  
si pikënisje për diskutim familjar apo përsiatje vetjake.
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te doktrinat, parimet dhe zbatimet 
themelore të ungjillit.” Nëse ndihe-
ni të stresuar dhe të mbingarkuar, 
merrni parasysh mënyra në të cilat 
mund ta thjeshtësoni jetën dhe 
adhurimin tuaj të ungjillit.

• Faqe 65: Plaku Nil L. Andersen, i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostuj-
ve, tregoi një histori rreth një të riu 
që kishte shpresuar të shërbente në 
një mision por mësoi se, në vend 
të kësaj, do t’i duhej të kujdesej për 
familjen e tij. Nëpërmjet besimit të 
fuqishëm dhe bekimeve nga Zoti, i 
riu qe në gjendje të shërbente në një 
mision më së fundi. Si mund të jemi 
si ai dhe të shkojmë përpara me 
besim pavarësisht nga pengesat në 
shtegun tonë?

• Faqe 33: Plaku Leri R. Lorens, i Të 
Shtatëdhjetëve, tregoi historinë e një 
misionari të kthyer i cili mundohej 
me detyrimet e tij të shumta derisa 
vendosi t’ia përkushtonte të dielën 
shërbimit ndaj Zotit dhe studimit të 
ungjillit. “Kjo përshtatje e vogël solli 
paqen dhe drejtpeshimin që ai po 
kërkonte”, tha Plaku Lorens. Çfarë 
mund të bëni për t’ia përkushtuar 
më mirë të dielën Zotit?

Për të Rriturit
• Faqe 86: Presidenti Tomas S.  

Monson na kujtoi të jemi një shem-
bull dhe një dritë për botën. “Kur e 
ndjekim shembullin e Shpëtimtarit 
dhe jetojmë siç jetoi Ai dhe siç na 
mësoi Ai”, tha Presidenti Monson, 
“ajo dritë do të digjet brenda nesh 
dhe ne do ta ndriçojmë udhën për 
njerëz të tjerë.” Çfarë mund të bëni 
për të qenë një dritë më e madhe që 
“do të shkëlqejë në një botë gjithnjë 
e më shumë të zymtë”?

• Presidenti Rasëll M. Nelson, President 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve, dhe Plaku Xhefri R. Holland, i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostuj-
ve, trajtuan rëndësinë e grave dhe 
të mëmësisë. Plaku Holland dha 
mësim: “Asnjë dashuri në vdekshmëri 
nuk vjen më pranë që t’i përafrohet 
dashurisë së pastër të Jezu Krishtit 
sesa dashuria vetëmohuese që ka 
një nënë e përkushtuar për fëmijën 

e saj” (faqe 47). Presidenti Nelson 
dha mësim se gratë e kthyera në 
besim që i mbajnë besëlidhjet e tyre 
“do të b[ien] në sy gjithnjë e më shu-
më në një botë që po përkeqësohet” 
(faqe 95). Përsiatini me lutje këto fjali-
me dhe diskutoni për mënyrën se si 
pjesëtarët e familjes mund t’i përkra-
hin gratë në rolet e tyre të rëndësish-
me të dhëna nga Perëndia.

• Disa folës trajtuan temën e forcës 
gjatë fatkeqësisë. Plaku Hugo  
Montoja, i Të Shtatëdhjetëve, dha 
mësim se sprovat dhe tundimet u 
vijnë të gjithëve “por ato na japin 
gjithashtu forcë dhe zhvillim ndërsa 
i mposhtim me sukses” (faqe 53). 
Lexojeni bisedën e tij dhe bisedat 
nga Plaku Xhejms B. Martino, i Të 
Shtatëdhjetëve, (faqe 58); Plaku 

Koiçi Aojagi, anëtar nderi i Të Shta-
tëdhjetëve, (faqe 126); dhe Nill F. 
Mariot, Këshilltare e Dytë në presi-
dencën e përgjithshme të Të Rejave, 
(faqe 30). Merrni parasysh mënyra 
se si mund ta forconi besimin tuaj 
te Jezu Krishti dhe si mund t’ju 
ndihmojë Ai gjatë fatkeqësisë.

• Faqe 33: Në fjalimin e tij, Plaku 
Leri R. Lorens, i Të Shtatëdhjetëve, 
dha mësim: “Shpirti vazhdimisht na 
sfidon për të qenë më të mirë dhe 
për t’u ngjitur më lart. . . . Nëse jemi 
të përulur dhe të mësueshëm, Ai do 
të na marrë për dore dhe do të na 
drejtojë për në shtëpi.” Pasi ta lexoni 
bisedën e tij, kërkoni udhërrëfimin e 
Shpirtit për mënyra në të cilat mund 
të përmirësoheni e të ndryshoheni.

• Faqe 104: Presidenti Henri B. Ajring, 
Këshilltar i Parë në Presidencën e 
Parë, dha mësim se “të kemi gjith-
monë Shpirtin me ne është të kemi 
udhërrëfim dhe drejtim nga Fryma e 
Shenjtë në jetën tonë të përditshme”. 
Merrni parasysh gjëra që mund të 
bëni ose të ndaloni së bëri që të 
keni gjithmonë Shpirtin me vete. ◼
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Treguesi i Ngjarjeve në Konferencë

Folësi Ngjarja

Nil L. Andersen (65) Pas vdekjes së nënës së tyre, një i ri dhe vëllezërit e motrat e tij bekohen me të ardhura financiare pasi i riu e pranon një thirrje për të shërbyer në një mision 
kohëplotë. Nëpërmjet besimit te Jezu Krishti, dy vëllezër gjejnë forcë për të vazhduar pasi prindërit e tyre dhe një vëlla e një motër vdesin nga rrëzimi i një avioni.

Koiçi Aojagi (126) Ndërsa bisedon me një udhëheqës të Kishës, Koiçi Aojagi fiton një kuptueshmëri më të qartë nëpërmjet Frymës së Shenjtë mbi rolin e fatkeqësisë në planin 
e shpëtimit.

Dejvid A. Bednar (128) Dejvid A. Bednari mëson nga Plaku Robert D. Hejls se kur nuk mund të bësh atë që e ke bërë gjithmonë, atëherë mund të bësh vetëm gjërat që kanë  
rëndësinë më të madhe.

Randall K. Benet (69) Nipi më i vogël i Randall K. Benetit pengohet ndërkohë që mëson të ecë, por përpiqet përsëri me nxitjen e prindërve të tij. Dy shenjtorë rusë të ditëve të 
mëvonshme që ndihen të nxitur ta ndajnë ungjillin me njëri- tjetrin, përfundimisht martohen në tempull.

Kim B. Klark (124) Të nxitur nga zëri i Shpirtit, prindërit e Kim B. Klarkut pranojnë një thirrje misioni për në Filipine.

Kuentin L. Kuk (39) Si misionar i ri, Kuentin L. Kuku mëson se çfarë do të thotë të jesh “[i] rregullt dhe sipas modës së Bristolit”. Kuentin L. Kuku merr pjesë në një Shabat të judenjve.

Henri B. Ajring (80) Një motër e moshuar falënderon një dhjak që i dha asaj sakramentin. Nëpërmjet përpjekjeve të një presidenti të kuorumit të pleqve, Zoti prek zemrat e disa 
pleqve të ardhshëm më pak aktivë. Stërgjyshi i Henri B. Ajringut gëzohet që Zoti vigjiloi mbi të dhe e frymëzoi gjatë një misioni të vështirë.
(104) Fryma e Shenjtë e udhëheq babanë e Henri B. Ajringut drejt një mbledhjeje sakramenti në Australi. Pasi bashkëshortja e tij vdes, babai i Henri B. Ajringut 
ngushëllohet nga Fryma e Shenjtë.

Bredli D. Foster (50) Ana Salivani e ndihmon Helen Kelerin e shurdhër e të verbër që të mësojë të lexojë. Bredli D. Fosteri ndien një ngutje për t’i ndihmuar fëmijët dhe nipërit  
e mbesat e tij që t’i kuptojnë të vërtetat e ungjillit pasi interviston një misionar të ardhshëm të denjë.

Alen D. Hejni (121) Pasi luan në një gropë me baltë kur është djalosh, Alen D. Hejni nuk lejohet të futet në shtëpi derisa gjyshja e tij e shpëlan për ta pastruar me një markuç.

Xhefri R. Holland (47) Një anëtar më pak aktiv që po vdes, druhet të qëndrojë përpara nënës së tij në jetën tjetër. Një nënë e përkushtuar e ndihmon të birin të kthehet në Kishë. 
Lisa Tatëll Pajpëri e ndihmon të bijën të marrë pjesë në thirrjen hosana.

Von G. Kiç (115) Sërfistë të pakënaqur nga një pengesë e ndërtuar përgjatë grykës së një gjiri australian, mësojnë se pengesa i mbron ata nga peshkaqenët.

Leri R. Lorens (33) Leri R. Lorensi jep disa shembuj të mënyrave se si Fryma e Shenjtë jep “këshillë sipas rastit” për t’i ndihmuar njerëzit të përmirësohen.

Nill F. Mariot (30) Pasi lutet dhe e kërkon Perëndinë për 10 vjet, Nill F. Marioti e gjen dhe e përqafon Kishën. Familja e motrës Mariot ushtron besim që ata do të jetojnë  
përjetësisht me një bijë që vdes pas një aksidenti me biçikletë.

Xhejms B. Martino (58) Xhejms B. Martino vendos të pagëzohet pasi studion dhe lutet sinqerisht rreth Librit të Mormonit.

Riçard J. Meinis (27) Plaku Taiçi Aoba u mëson të rinjve ta vendosin argjilën në qendër të një rrote poçari. Nensi Meinisi zbulon gëzimin e vërtetë pasi e gjen dhe e jeton ungjillin  
e Jezu Krishtit.

Karol F. Mek- Konki (12) Një motër 102- vjeçare thotë se e fitoi çmimin Njohja e së Resë duke u penduar çdo ditë.

Tomas S. Monson (83) Pasi pendohet dhe kthehet në Kishë, një grua dhe bashkëshorti i saj gjejnë paqe dhe shpresë nëpërmjet ungjillit të Jezu Krishtit.
(86) Një zyrtar izraelit vret mendjen se çfarë të bëjë lidhur me dritën në sytë e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme që frekuentojnë Qendrën e UBJ- së në Jerusalem.

Hugo Montoia (53) Një buzëqeshje nga Presidenti Rasëll M. Nelson i sjell paqe Hugo Montojës pas thirrjes së tij për tek Të Shtatëdhjetët.

Rasëll M. Nelson (95) Si kirurg i ri e i shkurajuar zemre, Rasëll M. Nelsoni kthehet në punë falë largpamësisë, dashurisë dhe nxitjes së bashkëshortes së tij. Një koment i frymëzuar  
i presidentes së Fillores për kunjin e ndryshon drejtimin e mbledhjes së këshillit të kunjit.

Linda S. Rivs (9) Pasi dëgjoi një shoqe të rrëfente disa nga sfidat e saj, Linda S. Rivsi pikëllohet për ata që janë lënduar nga të tjerët.

Dejll G. Renland (93) Pasi Dejll G. Renlandi thirret si peshkop, vëllai i tij i thotë se Zoti e thirri për shkak të asaj që Ai ka nevojë të bëjë nëpërmjet tij. Prindërit e një të riu që vdes 
nga insufiçensa e zemrës, e ngushëllojnë Dejll G. Renlandin.

Gregori A. Shvicer (98) Gregori A Shviceri e ndihmon nipin e tij ta ndiejë melodinë dhe mesazhin e një himni që ai po e ushtron në piano.

Vern P. Stenfill (55) Duke u mbështetur te drita e bashkuar e një grupi çiklistësh që udhëtojnë së bashku përmes një tuneli të errët, Vern P. Stenfilli e kapërcen ankthin e tij.

Karol M. Stivens (118) Karol M. Stivensi përdor dashurinë për ta bindur mbesën e saj të qëndrojë në ndenjësen e vet në makinë.

Geri E. Stivenson (91) Pas thirrjes së tij si Apostull, Geri E. Stivensoni dhe bashkëshortja e tij, Lisa, e kuptuan se spirancën e tyre ishte besimi te Jezu Krishti dhe dituria për planin  
e shpëtimit.

Diter F. Uhtdorf (15) Një vajzë 11- vjeçare mëson nga tetoja e saj se çelësi drejt lumturisë është ta duash Perëndinë dhe fëmijët e Tij.
(20) Një mësuese në një Shoqatë të Ndihmës qëndron zgjuar gjithë natën që të bëjë një jorgan për një mësim mbi thjeshtësimin.
(76) Diter F. Uhtdorfi habitet dhe trishtohet kur dëgjon se një mbajtës i Priftërisë Aarone e kishte larguar vetveten nga Perëndia.

Rozmari M. Uiksom (6) Ati Qiellor i përgjigjet lutjes së një të reje për ta ditur se Ai e do atë. Një burrë që po vuante nga uria në Etiopi, shqetësohet për mirëqenien e një foshnjeje jetime.

Lista vijuese e përvojave të përzgjedhura të treguara gjatë konferencës së përgjithshme, mund të përdoret për studim vetjak,  
mbrëmje familjare dhe mësimdhënie tjetër. Numri i përket faqes së parë të bisedës.
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Lajme të Kishës

Plaku Ronald A. Rasband
Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve

Pasi Plaku Ronald A. 
Rasband e mori thirrjen 

e tij në Kuorumin e Dymbë-
dhjetë Apostujve, ai lexoi Gjonin 15:16: “Nuk më keni zgjedhur 
ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve dhe ju caktova”.

Plaku Rasband tha: “Pata një mbresë shpirtërore se nuk 
kishte asgjë për këtë [thirrje] që të ishte . . . dëshira ime. Ajo 
ishte vendimi i Zotit.”

Që në moshën 19- vjeçare Plaku Rasband kishte mësuar 
tashmë një mësim të ngjashëm rreth nënshtrimit ndaj vendi-
meve të Zotit. Ai kishte shpresuar të shërbente një mision në 
Gjermani, sikurse kishin shërbyer babai dhe vëllai i tij më i 
madh, por në vend të kësaj u thirr në Misionin e Shteteve Lin-
dore (SHBA). Ai iu kthye shkrimeve të tij të shenjta dhe lexoi 
seksionin e 100- të të Doktrinës e Besëlidhjeve: 

“Si rrjedhim, më ndiqni dhe dëgjoni këshillën time të cilën 
do t’jua jap juve.

. . . Një derë frytdhënëse do të hapet në krahinat përreth në 
këtë tokë të lindjes. . . .

Si rrjedhim, në të vërtetë unë ju them, ia ngrini zërat tuaj 
këtij populli” (vargjet 2, 3, 5).

Ai mori një dëshmim se Zoti donte për të që të shërbente 
në Misionin e Shteteve Lindore.

Plaku Rasband, i lindur më 6 shkurt 1951, e ka prejardhjen 
nga rrethana të përulura. “U linda nga një shofer kamioni 
[bukësh] dhe një nënë e dashur [shtëpiake]”, tha ai. Ai vjen nga 
një familje shumëbrezëshe shenjtore e ditëve të mëvonshme, 
një trashëgimi që ai e ruan si thesar.

Në vitin 1973 Plaku Rasband u 
martua me Melani Tuiçëllin. Ata 
kanë 5 fëmijë dhe 24 nipër e mbesa. 
Plaku Rasband ia atribuon meritën 
bashkëshortes së tij prej 42 vjetësh 
që e ka ndihmuar të bëhet njeriu që 
është sot. “Gruaja ime më ka marrë 
sikurse argjilën e poçarit dhe më 
ka dhënë formë në diçka që me të 
vërtetë është e rëndësishme. . . . 
Është ndikimi i saj shpirtëror që ka 
çuar drejt kësaj thirrjeje të bukur e të 
veçantë, por gjithashtu drejt gjithçka-
je që unë kam bërë shpirtërisht.”

Në vitin 1987 Plaku Rasband u 
bë presidenti dhe drejtori kryesu-
es operativ i një kompanie kimike 

mbarëbotërore. Ai mësoi nga udhëheqësit e tij se si të ishte më 
i efektshëm në shërbimin në Kishë. “Mësova në profesionin 
tim . . . se njerëzit janë më të rëndësishëm sesa çdo gjë tjetër 
që mund të bëjmë.” Ai gjithashtu “mësoi aftësi udhëheqjeje të 
shumta . . . që”, thotë ai, “më kanë shërbyer mirë si një Autori-
tet i Përgjithshëm”.

Plaku Rasband ka pasur mundësi të shumta për t’i përdo-
rur ato aftësi. Ai ka shërbyer si peshkop, president misioni, I 
Shtatëdhjetë Autoritet i Përgjithshëm që nga prilli i vitit 2000, 
si mbikëqyrës i Zonës Perëndimore dhe Veriperëndimore të 
Amerikës Veriore dhe të tri Zonave në Juta, si këshilltar në 
Presidencën e Zonës së Europës Qendrore, si Drejtor Ekzeku-
tiv i Departamentit të Tempullit, si anëtar i Presidencës së Të 
Shtatëdhjetëve që nga viti 2005 dhe si Presidenti më i Vjetër i 
Të Shtatëdhjetëve që nga prilli i vitit 2009.

Detyrat e tij të Kishës i kanë dhënë atij dashuri për shenjto-
rët e ditëve të mëvonshme kudo. Ai u thotë anëtarëve: “Besimi 
juaj e ka rritur besimin tonë; dëshmitë tuaja u kanë shtuar 
dëshmive tona” (faqe 90).

Plaku Rasband ndihet i përulur që të shërbejë si një Apos-
tull i Zotit Jezu Krisht. “Gjithmonë kam pasur një dëshirë për t’i 
shërbyer Atij”, tha ai. “Unë do të përkushtoj kohën time, talen-
tet e mia dhe gjithçka që kam tani, për tërë pjesën e mbetur të 
jetës sime. Jam i zotuar për ta bërë këtë. Jam i nderuar për ta 
bërë këtë.” ◼
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Teksa reflektonte për 
thirrjen e tij në Kuorumin 

e Dymbëdhjetë Apostujve, 
Plaku Geri E. Stivenson arriti 

në përfundimin se shërbimi i tij në mbretërinë e Zotit dhe ve-
çanërisht si një Apostull do të jetë më shumë rreth udhëheqjes 
duke shërbyer sesa rreth shërbimit duke udhëhequr.

“Jezu Krishti e konsideroi Veten një shërbëtor”, tha Pla-
ku Stivenson gjatë një konference shtypi pasi ai u mbështet. 
“Ne gjithashtu e konsiderojmë veten shërbëtorë” (shih Marku 
10:44).

Thirrja e Plakut Stivenson në Kuorumin e Dymbëdhjetë 
Apostujve erdhi papritur. Megjithatë, ai ndien se shërbimi i tij 
në Kishë – veçanërisht si një I Shtatëdhjetë Autoritet i Përgjith-
shëm nga viti 2008 deri në vitin 2012 dhe si Peshkopi Kryesues 
që nga marsi i vitit 2012, e ka ndihmuar atë për ta përgatitur 
për përgjegjësitë e tij të reja.

Një nga gjërat më të rëndësishme që ka mësuar në shër-
bimin e Zotit, është vlera e madhe e fëmijëve të Atit Qiellor. 
Plaku Stivenson mezi pret për mundësitë në rritje që ai do të 
ketë si një Apostull për t’u shoqëruar me fëmijët e Perëndisë 
anekënd botës dhe për t’iu dëshmuar atyre.

Ai gjithashtu mezi pret shoqërimin e vazhdueshëm me ata 
që udhëheqin Kishën e Zotit. “Të mendosh që ulesh në këshill 
dhe që je në gjendje të mësosh prej [tyre], të marrësh mësim 
prej [tyre] dhe të ndiesh forcën e tyre dhe dëshmitë e tyre për 
Jezu Krishtin dhe Shlyerjen e Tij”, tha ai, “është diçka që besoj 
se do të jetë një përvojë e mrekullueshme.”

Geri E. Stivensoni u lind më 6 gusht 1955 nga Evan N. dhe 
Vera Xhin Stivensoni. Ai i gjurmon rrënjët e familjes së tij te 
pionierët e hershëm shenjtorë të ditëve të mëvonshme në 
Juta. U rrit në luginën Kash në Jutën veriore, në një shtëpi të 
përqendruar tek ungjilli, ku mësoi vlerën e të punuarit fort dhe 
të rëndësisë së shërbimit. Babai i tij, “peshkopi i rinisë sime”, 
shpesh e ftoi atë të shkonte në vizita te 
shumë vejusha që jetonin në lagjen e 
tyre. Mësimet që Geri i ri i mësoi prej 
babait të tij rreth përkujdesjes dhe shër-
bimit si të Krishtit, lanë një mbresë të 
pashlyeshme tek ai, që do t’i shërbente 
atij mirë si Peshkop Kryesues.

“Peshkopët e Kishës”, tha ai, “janë me 
të vërtetë heronjtë e mi.”

Shërbimi i Plakut Stivenson në Kishë 
filloi seriozisht kur ai u thirr si misio-
nar kohëplotë në Misionin e Japonisë 

në Fukuoka, ku ai zhvilloi një dashuri jetëgjatë për popullin 
japonez dhe gjuhën japoneze, të cilën ende e flet rrjedhshëm. 
Pas misionit të tij, ai ndoqi Universitetin Shtetëror të Jutës, ku 
u takua me Lisa Xhin Higlin. Ata u martuan në Tempullin e 
Ajdaho- Follsit në Ajdaho në vitin 1979 dhe janë prindërit e ka-
tër djemve. Plaku Stivenson mori një diplomë në administrim 
biznesi, të përqendruar në degën e marketingut. Ai më vonë 
bashkëthemeloi dhe shërbeu si president dhe drejtor kryesu-
es operativ i njërës prej kompanive udhëheqëse në botë për 
prodhimin dhe tregtimin e pajisjeve sportive.

Familja Stivenson jetoi në Japoni për shumë vite. Në vitin 
2004, Plaku Stivenson u thirr si president i Misionit të Japonisë 
në Nagoja. Pas thirrjes së tij si I Shtatëdhjetë në vitin 2008, ai 
shërbeu si këshilltar dhe president në Zonën e Azisë Veriore. 
Ai po shërbente si President Zone në vitin 2011 kur një tërmet 
i madh goditi bregdetin e Japonisë veriore, duke shkaktuar një 
cunam masiv që vrau mijëra njerëz. Kjo përvojë arriti të ishte 
një çast vendimtar në jetën e tij.

Plaku Stivenson ndihmoi për të përcaktuar ndihmesën  
e Kishës, e cila siguroi ushqime, pajisje, mbështetje dhe  
përkrahje afatgjatë.

“Kjo ishte një shfaqje e Kishës së Jezu Krishtit duke për-
mbushur njërën prej përgjegjësive të caktuara asaj në mënyrë 
hyjnore, atë të përkujdesjes për të varfrit dhe nevojtarët”, 
kujton ai. Ai tha se ishte një privilegj i shenjtë për të “shërbyer, 
bekuar dhe për ta organizuar ndihmën”. ◼

Plaku Geri E. Stivenson
Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve
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Plaku Dejll G. Renland
Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve

madhe”. Kur Plaku Renland u thirr, Ruthi ishte presidente e 
kompanisë së saj avokatore dhe ajo gjithashtu e la punën e saj. 
Por që kur ata u martuan në vitin 1977, thotë ai, ajo gjithmonë 
ka qenë “e përfshirë në gjithçka” dhe një burim force të madhe 
për të.

Ndërkohë që ishin në Afrikë, Plakut dhe Motrës Renland 
iu “dha mësim nga shenjtorët lidhur me çfarë ishte vërtet e 
rëndësishme”. Një herë, në Republikën Demokratike të Kon-
gos, Plaku Renland i pyeti anëtarët se cilat ishin sfidat e tyre. 
Ai sjell ndërmend që pas disa nxitjesh, “një zotëri i moshuar u 
ngrit në këmbë dhe tha: ‘Plaku Renland, si mund të kemi sfida? 
Ne kemi ungjillin e Jezu Krishtit.’” Plaku Renland shprehet: 
“Bashkëshortja ime dhe unë dëshirojmë të jemi si ata shenjto-
rë në Kananga. . . . Ata duket sikur nuk kanë asgjë, por kanë 
gjithçka.”

Duke e mbyllur bisedën e tij të parë si Apostull, Plaku Ren-
land dëshmoi: “Me gjithë zemrën time unë dëshiroj të jem një 
pasues i vërtetë i Jezu Krishtit. Unë e dua atë. Unë e adhuroj 
Atë. Unë dëshmoj për realitetin e Tij të gjallë. Unë dëshmoj se 
Ai është i Vajosuri, Mesia” (faqe 94). ◼

Pas befasisë fillestare të 
thirrjes në Kuorumin e 

Dymbëdhjetë Apostujve, Plaku 
Dejll G. Renland ra në gjunjë 

me bashkëshorten e tij, Ruthin, duke kërkuar dëshmimin se 
“Perëndia e udhëzoi këtë drejtim”.

Plaku Renland e ka kërkuar atë drejtim shumë herë – si 
një I Shtatëdhjetë Autoritet i Përgjithshëm, si kardiolog dhe 
si bashkëshort e baba. Teksa punonte si mjek në stazh gjatë 
trajnimit në Merilend të SHBA- së, për shembull, bashkëshor-
tja e tij u sëmur me kancer në vezore. Bija e tyre, Ashli, ishte 
vetëm 16 muajshe. Gjatë atyre ditëve të vështira, ndjenjat e 
Plakut Renland për afërsinë me Zotin u rivendosën kur Ruthi 
falënderoi Zotin në lutje për vulosjen e tyre në tempull.

Plaku Renland e kaloi karrierën e tij si kardiolog, duke traj-
tuar pacientë me insufiçencë të zemrës. Ai pa shumë pacientë 
të vdisnin. Por pasi vdiq një pacient i quajtur Çad, largësia 
emocionale që ai ruante në kohë krize si mjek, u copëtua kur 
prindërit e Çadit u bashkuan me të në dhomën e urgjencës. Në 
atë çast, e pa Çadin nëpërmjet syve të tyre.

Për këtë përvojë, Plaku Renland tha: “Tani e kuptoj se në 
Kishë, që t’u shërbejmë të tjerëve me efektshmëri, ne duhet t’i 
shohim ata nëpërmjet syve të një prindi, nëpërmjet syve të Atit 
Qiellor. Vetëm atëherë ne mund të fillojmë ta kuptojmë vlerën 
e vërtetë të një shpirti” (faqe 94).

Fëmijëria e Plakut Renland dhe shërbimi i tij në Kishë gjith-
ashtu e kanë përgatitur atë që t’i shohë të tjerët nëpërmjet syve 
të Zotit dhe të kuptojë anëtarësinë e larmishme të Kishës.

Dejll Renlandi u lind më 13 
nëntor 1952, nga prindër emigrantë 
suedezë që erdhën në Juta për t’u 
vulosur në tempull. Kur Dejlli ishte 
fëmijë, familja e tij u vendos në Fin-
landë dhe më pas sërish në Suedi. Ai 
u kthye në Juta me familjen e tij tre 
vjet më vonë. Në moshën 19- vjeçare, 
ai u thirr për të shërbyer në një misi-
on kohëplotë në Suedi.

Në vitin 2009 Plaku Renland u 
thirr të shërbente si I Shtatëdhjetë 
Autoritet i Përgjithshëm. Caktimi i tij 
i parë ishte në Presidencën e Zonës 
Juglindore të Afrikës. Plaku Renland 
e përfundoi karrierën e tij si mjek 
dhe profesor, por bashkëshortja e 
tij, thotë ai, “bëri sakrificën më të 
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Që në moshë të re, Plaku L. Uitni Klejton mësoi ta donte 
punën dhe familjen. Çdo të shtunë herët, babai i tij, një 

mjek, do të largohej për të kryer detyrat e tij mjekësore. Përpa-
ra se të largohej, ai do të shkruante në një tabelë me shkumës 
një listë të të gjitha punëve të shtëpisë për t’u bërë atë ditë. Kur 
kthehej, ai do të bashkohej me bijtë e tij dhe do të punonte 
përkrah tyre. Nga babai i tij, Plaku Klejton mësoi një etikë 
pune që e ka bekuar jetën e tij.

Familja e Plakut Klejton gjithashtu e dinte se vakti i darkës 
do të thoshte kohë familjare. “Ne folëm rreth politikës, çfarë 
po ndodhte në shkollë, në lagjen e banimit, rreth ungjillit dhe 
Kishës. . . . Ishte një përbërës i mrekullueshëm i rritjes.” Të pa-
surit e diskutimeve gjatë kohës së ngrënies është një praktikë 
që ai dhe bashkëshortja e tij e kanë ndjekur me vetë fëmijët 
e tyre.

Plaku Klejton u emërua Presidenti më i Vjetër i Të Shta-
tëdhjetëve më 6 tetor 2015. Ai zëvendësoi Plakun Ronald A. 
Rasband, i cili u thirr në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve.

Plaku Klejton u mbështet si një I Shtatëdhjetë Autoritet 
i Përgjithshëm më 31 mars 2001. Ai ka shërbyer si anëtar i 
Presidencës së Të Shtatëdhjetëve që nga viti 2008 dhe pati 
përgjegjësinë mbikëqyrëse për zonat në Juta. Ai ndihmoi Pla-
kun Dejvid A. Bednar, të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
për të mbikëqyrur Zonën Juglindore të Afrikës dhe Zonën 
Perëndimore të Afrikës. Gjithashtu shërbeu si anëtar i Komitetit 
të Çështjeve Publike. Ai shërbeu si këshilltar në Presidencën e 
Zonës Jugore të Amerikës së Jugut në vitet 2002–2003 dhe si 
president gjatë viteve 2003–2006.

I lindur në Solt- Lejk- Siti të Jutës në SHBA, në vitin 1950, ai 
u martua me Kathi En Kipin në vitin 1973 në Tempullin e Solt- 
Lejkut. Ata janë prindërit e 7 fëmijëve dhe gjyshër të 20 nipër 
e mbesave.

Plaku Klejton mori një diplomë të nivelit të parë në financë 
nga Universiteti i Jutës dhe një diplomë për avokati nga Uni-
versiteti i Paqësorit. Ai ishte avokat në Kaliforni të SHBA- së 
nga viti 1981 deri në 2001.

Ai ka shërbyer si I Shtatëdhjetë Zonal, përfaqësues kra-
hinor, këshilltar i presidentit të misionit, këshilltar i lartë, 
peshkop, president i misionit të kunjit dhe mësues i Doktrinës 
së Ungjillit. Ai shërbeu si misionar kohëplotë në Peru nga viti 
1970 deri në 1971. ◼

Plaku L. Uitni Klejton
Presidenti më i Vjetër i Të Shtatëdhjetëve

Plaku Gerit W. Gong
Presidenca e Të Shtatëdhjetëve

Plaku Gerit W. Gong, i thirrur kohët e fundit për të shërbyer 
në Presidencën e Të Shtatëdhjetëve, kujton një nxitje që 

i erdhi teksa po shërbente si misionar në Tajvan.
Një kërkues erdhi në mbledhjen e sakramentit. “U ndjeva 

i frymëzuar t’i shkruaja atij një shënim të shkurtër në kodin 
Mors, që ishte diçka si kjo: ‘Mirëserdhët në mbledhjen e sakra-
mentit. Gëzohem që ju shoh këtu!’”

Kërkuesi ndodhi të ishte një operator radioje dhe u kënaq 
që e mori mesazhin. “U habita që diçka që e kisha mësuar vite 
më parë, mund të më ndihmonte . . . t’i afrohesha një individi 
të caktuar në një mënyrë të veçantë”, tha Plaku Gong.

Të mësuarit dhe të ndihmuarit e njerëzve të tjerë ka qenë 
udha e jetës së Plakut Gong që nga fëmijëria, kur ai mësoi 
kodin Mors si një djalë Skautist. Në vitin 1977 ai mori një dip-
lomë të nivelit të parë për Studimet Aziatike dhe për Studimet 
Universitare nga Universiteti “Brigam Jang”, në vitin 1979 mori 
një diplomë masteri në filozofi dhe në vitin 1981 ai mori një 
doktoratë në marrëdhëniet ndërkombëtare nga Universiteti 
i Oksfordit.

Plaku Gong ka shërbyer në thirrje të shumta në Kishë, 
duke përfshirë thirrjen si këshilltar i lartë, udhëheqës i grupit 
të priftërinjve të lartë, president i Shkollës të së Dielës për ku-
njin, mësues seminari, peshkop, president i misionit të kunjit, 
president i kunjit dhe I Shtatëdhjetë Zonal. Në kohën kur mori 
thirrjen e tij si një I Shtatëdhjetë Autoritet i Përgjithshëm në 
vitin 2010, ai kishte qenë duke shërbyer si anëtar i Kuorumit 
të Pestë të Të Shtatëdhjetëve në Zonën Jugore të Jutës.

Në vitin 1985 Plaku Gong shërbeu si ndihmës i posaçëm 
i nënsekretarit të shtetit [zëvendësministri i punëve të jasht-
me] në Departamentin e Shtetit të SHBA- së dhe në vitin 1987 
punoi si ndihmës i posaçëm për ambasadorin e SHBA- së në 
Pekin të Kinës. Nga viti 1989 deri në vitin 2001 ai shërbeu në 
disa pozicione në Qendrën për Studimet Strategjike dhe Ndër-
kombëtare në Uashington, D.K.

Gerit W. Gongu u lind në Redud- Siti të Kalifornisë në SHBA 
në vitin 1953. Ai dhe bashkëshortja e tij, Suzan Lindsi Gongu, 
janë prindërit e katër fëmijëve dhe kanë tre nipër e mbesa. 
Gjyshërit e Plakut Gong emigruan nga Kina për në Shtetet e 
Bashkuara. Ai i ka gjurmuar paraardhësit e tij prej 33 brezash 
deri te Gongu i parë Dragua, i lindur në vitin 837 ps.K. në 
Kinën jugore gjatë dinastisë së fundit Tang. ◼



139NËNTOR 2015

Peshkopi Zherald Kosé
Peshkopi Kryesues

Peshkopi Din M. Dejvis
Këshilltar i Parë në Peshkopatën Kryesuese

Zherald Koséja ende po krijonte karrierën e tij në indus-
trinë e shpërndarjes së ushqimeve në Francë në moshën 

33- vjeçare, kur presidenti i kompanisë së tij e thirri veçmas. 
Ai i kishte vënë re bindjet shpirtërore të Zheraldit dhe aftësinë 
e tij për të bërë gjykime të shëndosha e për t’i bashkuar puno-
njësit – tipare të zhvilluara nëpërmjet veprimtarisë, shërbimit 
dhe udhëheqjes në Kishë. Presidenti arriti në përfundimin që 
Zheraldi ishte një burrë tek i cili ai mund të kishte besim.

Për habinë e tij, Zheraldit shpejt iu dha përgjegjësia për të 
administruar 1.800 punonjës. Në kohën kur u thirr të shërben-
te si një I Shtatëdhjetë Autoritet i Përgjithshëm një dekadë më 
vonë, në prill të vitit 2008, ai po administronte disa kompani 
të shpërndarjes së ushqimeve.

Aftësitë e biznesit dhe të administrimit të Peshkopit Kosé, 
të ndërthurura me shërbimin e tij kishtar dhe përvojën udhë-
heqëse, do t’i shërbejnë mirë atij si Peshkopi i ri Kryesues 
i Kishës. Peshkopi Kosé, i cili kishte qenë duke shërbyer si 
Këshilltar i Parë në Peshkopatën Kryesuese që nga marsi i vitit 
2012, e mori thirrjen e tij të re vetëm pak ditë pas konferencës 
së përgjithshme të tetorit. Ai zëvendëson Plakun Geri E. Stiven-
son, i cili u mbështet në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve 
më 3 tetor 2015.

Peshkopi Zherald Zhan Kosé, Peshkopi i 15- të Kryesues i 
Kishës, u lind në Bordò të Francës në vitin 1963. Ai u martua 
me Valeri Babënin në vitin 1986, në Tempullin e Bernës në 
Zvicër. Ata kanë pesë fëmijë dhe pesë nipër e mbesa.

Përveç përvojës së tij në Peshkopatën Kryesuese dhe si 
anëtar i Të Shtatëdhjetëve, ai ka shërbyer si këshilltar në Presi-
dencën e Zonës së Europës dhe si një I Shtatëdhjetë Zonal, si 
president kunji, këshilltar i presidentit të kunjit, këshilltar pesh-
kopi, udhëheqës i grupit të priftërinjve të lartë dhe president i 
kuorumit të pleqve.

Kur ishte i ri, Peshkopi Kosé gjeti lumturi si edhe besim 
nëpërmjet shërbimit të tij në Kishë. Ai shërbeu si pianist në 
Fillore kur ishte 12 vjeç dhe si president i Shkollës të së Dielës 
në moshën 16 vjeç. Ai gjithashtu qëndroi shumë i përfshirë me 
detyrat e Priftërisë Aarone.

“Shërbimi në Kishë”, duke përfshirë ndihmën dhënë të atit 
në detyrat e tij si peshkop dhe president i degës, “më ndihmu-
an të fitoj dëshminë time”, thotë ai.

Peshkopi Kosé mori një diplomë masteri në biznes nga 
Shkolla e Biznesit ESSEC në Francë në vitin 1987. Përpara se 
të fillonte karrierën e tij, ai shërbeu në Forcën Ajrore Franceze, 
ku u caktua në një agjenci të NATO- s. ◼

“Kur isha adoleshent”, thotë Peshkopi Din M. Dejvis, “më 
sillte gëzim që të kishim një oborr me barin të prerë 

më mirë në lagjen tonë dhe unë mësova një mësim të rën-
dësishëm: që një përpjekje e vogël shtesë mund të sjellë një 
ndryshim të vërtetë pothuajse në gjithçka që bëjmë.” Dhënia 
e diçkaje shtesë është bërë një standard që do të vazhdojë 
t’i shërbejë mirë atij si Këshilltari i ri i Parë në Peshkopatën 
Kryesuese.

Peshkopi Dejvis ka qenë duke shërbyer si Këshilltar i Dytë i 
Peshkopit Geri E. Stivenson, i cili u mbështet si anëtar i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve më 3 tetor 2015.

Din Majrën Dejvisi u lind në Solt- Lejk- Siti të Jutës në SHBA 
në vitin 1951. U rrit si njëri prej tetë fëmijëve. Ai shpreh mirë-
njohje për prindërit të cilët jo vetëm që i deshën dhe i ushqyen 
shpirtërisht fëmijët e tyre, por gjithashtu i ndihmuan ata të 
vlerësojnë bekimet e punës. Ai u martua me Darla Xhejmsin 
në vitin 1973, në Tempullin e Solt- Lejkut. Ata kanë 5 fëmijë 
dhe 14 nipër e mbesa.

Peshkopi Dejvis gjithashtu mësoi një mësim të rëndësishëm 
ndërkohë që jetonte në San- Francisko të Kalifornisë në SHBA 
në vitin 1989. Gjatë një tërmeti, ai dëshmoi dëmtimin e rëndë 
të apartamenteve të ndërtuara pa një themel të sigurt. “Mediti-
mi për ngjarjet e asaj dite ripohon në mendjen dhe në zemrën 
time se për t’u bërë ballë me sukses stuhive, tërmeteve dhe 
katastrofave të jetës, ne duhet të mbështetemi mbi një themel 
të sigurt . . . themelin e Jezu Krishtit” (“Një Themel i Sigurt”, 
Liahona, maj 2013, f. 9).

Peshkopi Dejvis është punësuar nga Kisha që nga korriku 
i vitit 1995. Kohët e fundit ai ishte drejtori kryesues i Departa-
mentit të Projekteve të Posaçme, me përgjegjësinë për pasuritë 
e patundshme për qëllime të posaçme, projektimin e tempujve 
dhe ndërtimin e tempujve.

Përpara punësimit nga Kisha, Peshkopi Dejvis punoi për 
kompanitë High Industries, Inc., në Lankaster të Pensilvanisë 
dhe Bechtel Investments, Inc., në San- Francisko të Kalifornisë. 
Ai mori një diplomë të nivelit të parë për ekonominë bujqëso-
re nga Universiteti “Brigam Jang” dhe mori trajnime të përparu-
ara për programet ekzekutive nga Universiteti i Stenfordit dhe 
Universiteti Northuestërn.

Peshkopi Dejvis ka shërbyer si president i Misionit të 
Puerto- Rikos në San- Huan, këshilltar i presidentit të misionit, 
president kunji, këshilltar i presidentit të kunjit, sekretar ekze-
kutiv i kunjit, këshilltar i lartë, në disa peshkopata lagjesh dhe 
si misionar kohëplotë në Misionin e Uruguait/Paraguait. ◼



140 KONFERENCA E PËRGJITHSHME GJYSMËVJETORE E 185-TË | 26 SHTATOR-4 TETOR 2015

Peshkopi U. Kristofer Uadell
Këshilltar i Dytë në Peshkopatën Kryesuese

Vëllai Brajën K. Ashton u thirr të shërbente në presidencën 
e përgjithshme të Shkollës të së Dielës pikërisht kur po 

përfundonte shërbimin e tij si president i Misionit Jugor të Tek-
sasit në Hjuston. Thirrja u njoftua në qershor dhe ai u mbësh-
tet gjatë konferencës së përgjithshme të tetorit 2015.

Vëllai Ted R. Kelister vazhdon si president i përgjithshëm 
dhe Vëllai Devin G. Durrant, i cili kishte shërbyer si këshilltar 
i dytë që nga prilli i vitit 2014, u bë këshilltari i parë.

Vendi bosh në presidencë u shkaktua nga caktimi i Xhon S. 
Tanerit për të shërbyer si president i Universitetit “Brigam 
Jang” – Havai. 

Brajën Kent Ashtoni u lind nga Kent dhe Viki Braun Ashton 
në Provo të Jutës në SHBA, në vitin 1969. Ai është më i madhi 
i nëntë fëmijëve. Ai i mban mend prindërit e tij të ishin mësues 
të vazhdueshëm të ungjillit në shtëpi.

Vëllai Ashton shërbeu një mision kohëplotë në Misionin 
Jugor të Perusë në Lima. Vendimi i tij për të shërbyer u ndikua 
nga një shok i mirë, i cili ndjeu mbresën t’i thoshte atij se 
kishte nevojë të shërbente në një mision. Teksa shoku i tij i 
shprehu ndjenjat e veta, Brajëni e ndjeu pohimin e Shpirtit. Në 
misionin e tij ai po ndeshej me disa sfida të mëdha shëndetë-
sore kur u thirr të shërbente si president i një dege të madhe. 
Gjatë kësaj kohe, ai iu lut në mënyrë të zjarrtë dhe të vazhdu-
eshme Atit Qiellor për ndihmë. “Mësova të mbështetem tek Ai 
dhe Ai më ndihmoi mua”, tha ai. “Mësimi për të mirëbesuar tek 
Ai ka sjellë një ndryshim të madh.”

Pas misionit të tij, ai ndoqi Universitetin “Brigam Jang”, ku 
u takua me bashkëshorten e tij të ardhshme, Melinda Ërlin. 
Megjithatë, përpara se të martoheshin, ajo shërbeu në Misio-
nin e Spanjës në Malaga, ndërkohë që Vëllai Ashton punoi në 
shtetet qendrore të Shteteve të Bashkuara. Pas misionit të saj 
ata u martuan në Tempullin e Seint–Xhorxhit në Juta. Ata kanë 
shtatë fëmijë.

Vëllai Ashton mori një diplomë masteri në administrim 
biznesi nga Universiteti i Harvardit, ndërkohë që Motra Ashton 
frekuentoi shkollën mjekësore. Vëllai Ashton është një sipër-
marrës dhe ka krijuar disa kompani.

Vëllai Ashton ka shërbyer më parë si peshkop, këshilltar i 
lartë, president i kuorumit të pleqve dhe mësues i Doktrinës  
së Ungjillit. ◼

Brajën K. Ashton
Këshilltar i Dytë në Presidencën e 
Përgjithshme të Shkollës të së Dielës

Si sportist në kolegj, Kristofer Uadelli mori një bursë për 
volejboll nga Universiteti Shtetëror i San- Diegos në Kalifor-

ni të SHBA- së. Por ai mësoi të ishte mirënjohës për një pesh-
kop, i cili i bëri atij pyetje për gjëra të tjera kur ishte në shtëpi 
gjatë pushimeve të shkollës.

“Ai nuk tha: ‘Si po shkon volejbolli?’ por ‘Si po ia çon? Po i 
thua lutjet e tua, po qëndron i fortë, po qëndron aktiv në Ki-
shë?’ Me të vërtetë i vlerësova ato pyetje [rreth] . . . gjërave që 
ishin më të rëndësishmet”, kujton Peshkopi Uadell.

Përqendrimi tek ajo që është më e rëndësishmja, e ka ndih-
muar Peshkopin Uadell që t’i përmbushë dy motot familjare, 
“Kthehu me nder” dhe “Mirëbeso në Zotin”. Ai mirëbesim e 
bëri atë të aftë për ta vënë mënjanë volejbollin dhe për të 
shërbyer në një mision. Pasi u kthye nga misioni, ai mirëbe-
sim e bëri të aftë të vazhdonte një marrëdhënie romantike në 
largësi me një vajzë të re në një universitet tjetër. Më vonë, pasi 
u martuan, mirëbesimi në Zotin i bëri ata të aftë që ta dëgjonin 
Shpirtin kur merrnin vendime për t’u shpërngulur.

“Bëji gjërat sipas mënyrës së Zotit”, thotë ai, “dhe gjërat do 
të funksionojnë mirë.”

Mirëbesimi në Zotin do të vazhdojë ta bekojë Peshko-
pin Uadell, i cili ka shërbyer si një I Shtatëdhjetë Autoritet i 
Përgjithshëm që nga prilli i vitit 2011, ndërkohë që tani bëhet 
Këshilltari i Dytë i Peshkopatës Kryesuese.

Uejn Kristofer Uadelli u lind në Los Anxhelos të Kalifor-
nisë në vitin 1959. Ai u martua me Kerëll Stensëllin në korrik 
të vitit 1984 në Tempullin e Los Anxhelosit në Kaliforni. Ata 
janë prindërit e katër fëmijëve dhe kanë tre nipër e mbesa. 
Ai ka qenë këshilltar në Presidencën e Zonës Veriperëndimo-
re të Amerikës së Jugut dhe do të qëndrojë në Peru për një 
kohë të shkurtër.

Peshkopi Uadell mori një diplomë të nivelit të parë në vitin 
1984 nga Universiteti Shtetëror i San- Diegos. Ai gjithashtu kreu 
studime pasuniversitare në programin ekzekutiv të Masterit 
të UBJ- së. Duke filluar nga viti 1984, ai punoi me kompaninë 
Merrill Lynch ku u bë zëvendëspresidenti i parë për investimet.

Peshkopi Uadell ka shërbyer si I Shtatëdhjetë Zonal, si 
president i Misionit të Spanjës në Barcelonë (ku më parë 
shërbeu si misionar kohëplotë kur ishte i ri), si president kunji, 
këshilltar në një presidencë misioni, peshkop dhe si këshilltar 
në një peshkopatë. ◼
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Kisha ka ftuar gra të shërbejnë në 
tre këshilla kryesues të udhëheqjes 
së Kishës.

Motra Linda K. Barton, presidente e 
përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës, 
do të shërbejë në Këshillin Ekzekutiv të 
Priftërisë dhe Familjes (më parë i quaj-
tur Këshilli Ekzekutiv i Priftërisë). Motra 
Boni L. Oskarson, presidente e përgjith-
shme e Të Rejave, do të shërbejë në 
Këshillin Ekzekutiv të Misionarëve. Dhe 

Motra Rozmari M. Uiksom, presidente e 
përgjithshme e Fillores, do të shërbejë 
në Këshillin Ekzekutiv të Tempullit dhe 
Historisë Familjare.

Edhe pse gratë në presidencat e 
përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës, 
të Të Rejave dhe të Fillores u kanë 
dhënë ndihmesë e këshillë rregullisht 
këtyre këshillave për dekada, kjo ftesë 
siguron për një rol të vazhdueshëm në 
këshillat. ◼

Udhëheqëse Gra Përfshihen në 
Këshillat e Kishës

Nga e majta: Rozmari M. Uiksom, presidente e përgjithshme e Fillores; Boni L. Oskarson,  
presidente e përgjithshme e Të Rejave; Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e  
Shoqatës së Ndihmës.

Një botim shdm i Biblës së Shenj-
të në portugalisht në shtator 

u vu në dispozicion në internet tek 
AsEscrituras. lds. org, si edhe në 
programin për celularë Gospel Lib-
rary [Biblioteka e Ungjillit]. Formate 
të tjera, të tilla si variantet ePub dhe 
PDF, gjithashtu janë në dispozicion. 
Varianti i shtypur do të vihet në dis-
pozicion në mars të vitit 2016, me 
botime zanore dhe brejl [alfabet për 
të verbrit] gjithashtu për t’u botuar 
në vitin 2016.

Botimi i ri, i titulluar Bíblia Sa-
grada, Almeida 2015, bazohet në 
botimin e vitit 1914 të përkthimit 
të Biblës nga João Ferreira Annes 
de Almeida, botim që u zgjodh për 
shkak të cilësisë së lartë të përkthi-
mit të tij. Nën drejtimin e Presi-
dencës së Parë dhe të Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve, një grup 
me Autoritete të Përgjithshme, Të 
Shtatëdhjetë të Zonës, gjuhëtarë 
profesionistë dhe anëtarë të Kishës 
punuan për pesë vjet që ta shqyr-
tonin dhe përgatitnin botimin shdm. 
Përafërsisht 1,4 milionë anëtarë të 
Kishës flasin portugalisht. ◼

Botimi SHDM 
i Biblës në 
Portugalisht
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LDS Charities [Organizata Bamirëse 
SHDM], dega humanitare e Kishës, 
vazhdon të sigurojë ndihmë në 

zona ku kriza të ndryshme i kanë lënë 
shumë njerëz në rrethana të dëshpërua-
ra. Ja tre shembuj:
• Konflikti në Ukrainë ka zhvendosur 

një milion njerëz që nga viti 2014. 
Gjashtëdhjetë përqind e të zhvendo-
surve janë të moshuar. LDS Charities 
iu drejtua Programit të Zhvillimit 
të Kombeve të Bashkuara [PNUD] 
për t’u bashkuar në një përpjekje 
të bashkërenduar me organizatat 
vendore joqeveritare për t’u kujde-
sur për të zhvendosurit e varfër dhe 
të moshuar. LDS Charities siguroi 
pajisje higjienike, paketa sanitare 
dhe vlerën e ushqimeve për 3 muaj 
për 37 godina që do t’iu shërbejnë 
13.000 njerëzve.

• Që nga janari, më shumë se 350.000 
refugjatë, duke iu larguar luftës civile 
në Siri, kanë kërkuar azil në Europë, 
një numër që pritet të dyfishohet 

deri në fund të vitit. LDS Charities 
po bashkëpunon me organizatat 
ndërkombëtare joqeveritare, bashki-
të vendore dhe agjencitë kombëtare 
qeveritare për të plotësuar nevojat e 
refugjatëve dhe po siguron burime 
për bashkësitë vendore të Kishës që 
të përdoren në përpjekjet e tyre për 
të ndihmuar.

• Për të siguruar strehim më të mirë 
në kampet e refugjatëve anembanë 
botës, LDS Charities po merr pjesë në 
një projekt të Komisionit të Lartë të 
Kombeve të Bashkuara për Refugja-
tët. Një shitës ndërkombëtar i mobi-
lieve ka projektuar një strukturë që 
ka përparësi në krahasim me tendat. 
Struktura përfshin dyer dhe dritare 
për të shtuar sigurinë dhe një mbu-
lesë çatie më të fortë për t’i mbrojtur 
banorët nga elementet klimaterike. 
Ndërtimi i strukturave po kryhet për 
333 njësi banimi që LDS Charities i ka 
siguruar për një kamp refugjatësh në 
zonën e Kurdistanit në Irak. ◼

Sigurimi i Ndihmës për Refugjatët

Gjatë sezonit të Krishtlindjes 
2015, Kisha do të nxjerrë 

një nismë për mjete të shumta të 
medias, të titulluar “Një Shpëtimtar 
Ka Lindur”. Nisma përqendrohet 
te gjetja, njohja dhe ndjekja e Jezu 
Krishtit dhe marrja e bekimeve të 
bëra të mundura nga lindja, mësim-
dhënia dhe Shlyerja e Tij. Pjesa qend-
rore e kësaj nisme është një video 
e re që paraqet fëmijë nga e gjithë 
bota duke dhënë dëshmitë e tyre 
për Shpëtimtarin dhe duke festuar 
lindjen e Tij në Bethlehem më  
shumë se 2.000 vjet më parë. Shihni 
videon dhe mësoni më shumë rreth 
rëndësisë së Jezu Krishtit duke  
vizituar christmas. mormon. org;  
krishtlindja. mormon. org. ◼

Nisma e Medias 
për Krishtlindjen
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Fëmijët anekënd botës në mënyrë 
entuziaste iu përgjigjën një fushate 

shërbimi të filluar nga revistat e Kishës. 
Revistat i ftuan fëmijët që të gjenin 
mënyra për të shërbyer, më pas ta 
konturonin dorën e tyre në një fletë 
letre, të shkruanin veprimin e tyre të 
shërbimit brenda formës së dorës dhe 
t’ia dërgonin atë Liahonës.

Revistat morën më shumë se 
30.000 forma të duarve nga fëmijë të 
cilët ndihmuan të ndanin dashurinë 
e Shpëtimtarit, duke i bekuar familjet 
dhe fqinjët e tyre anembanë botës.

Frymëzimi për fushatën erdhi nga 
një bisedë në konferencën e përgjith-
shme të prillit 2010 prej Presidentit 
Diter F. Uhtdorf, Këshilltar i Dytë në 
Presidencën e Parë, e titulluar “Ju 

Jeni Duart e Mia”. Presidenti Uhtdorf 
tregoi historinë e një statuje të Jezu 
Krishtit të dëmtuar në Luftën II Botëro-
re. Të paaftë për t’i rivendosur duart e 
statujës kur ajo u restaurua, njerëzit e 
qytetit shtuan këto fjalë në bazament: 
“Ju jeni duart e mia”.

Veprimet e shërbimit të fëmijëve 
kanë qenë po aq të veçanta sa edhe 
format e duarve që ata kanë dorëzuar. 
Për shembull:

Natali S., mosha 5 vjeç, nga Hong- 
Kongu dërgoi dy forma duarsh. Njëra 
formë thoshte: “Ndihmova nënën 
time për punët e shtëpisë” dhe tjetra: 
“Ndihmova që të shtyja një njeri në një 
karrocë invalidi”.

Erik S., mosha 11 vjeç, nga Rusia 
shpjegoi: “Në qytetin ku jetoj unë, 
dimri është i ftohtë”. Një familje u 
vendos në qytetin e tij dhe ata nuk 
kishin rroba që të mbanin ngrohtë. 
“Unë isha në gjendje t’ia jepja xhupin 
tim Arturit”, tha Eriku, “dhe ai u bë 
shoku im.”

Dhjetëvjeçarja Gabriela P. nga 
Venezuela shkroi brenda formës së 
dorës së saj: “Në shkollën time, sho-
qet e mia dhe unë ishim në klasën e 
shahut. Po kërkoja një partner me të 
cilin të luaja, kur pashë një djalë të 
sapoardhur që dukej i trishtuar. Doja 
të ndihmoja, por nuk dija se si. Atë-
herë një zë më tha se thjesht duhej 
të isha shoqja e tij. Shkova tek ai dhe 
i fola. Tani ne jemi shokë të ngushtë.”

Format e duarve u ekspozuan në 
zyrat qendrore të Kishës në Solt- 
Lejk- Siti të Jutës në SHBA për dy 

javë në shtator dhe tetor. ◼

Fëmijët Thonë: “Ne Jemi Duart e Tij”



Më 19 shtator 2015, Presidenti 
Rasëll M. Nelson, President 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, kryesoi në përkushtimin e 
vendit në Pensilvani të SHBA- së, ku 
Jozef Smithi dhe Oliver Kaudëri morën 
Priftërinë Aarone nga Gjon Pagëzori. Në 
vitet 1820 zona njihej si Harmonia në 
Pensilvani dhe shumë ngjarje në histo-
rinë e hershme të Kishës së rivendosur 
ndodhën atje:

• Takimi i Jozef Smithit dhe Ema Hej-
lit, shoqërimi i tyre si çift dhe jeta e 
tyre e hershme si të martuar.

• Ardhja e Oliver Kaudërit për të 
ndihmuar si shkrues në përkthimin e 
Librit të Mormonit.

• Përkthimi i shumicës së Librit të 
Mormonit.

• Rivendosja e Priftërisë Aarone dhe 
(ndonëse nuk njihet vendndodh-
ja e saktë) rivendosja e Priftërisë 
Melkizedeke.

• Pagëzimet e para të kryera nga  
autoriteti i priftërisë në kohët 
moderne.

• Zbulesa u morën që u bënë 15 
seksione në Doktrinën e Besëlidhjet 
dhe një pjesë e Perlës me Vlerë  
të Madhe.

Vendi i rikrijuar sërish përfshin një 
qendër vizitorësh, e cila luan rol edhe 
si një shtëpi mbledhjesh për një degë 
vendore; shtëpitë e rindërtuara të  
Jozefit e Emës dhe të prindërve të 
Emës, Isak dhe Elizabeth Hejlit; dhe  
një hyrje për në vendin pranë lumit 
Saskehana ku besohet që ndodhën 
pagëzimet e Jozefit dhe të Oliverit.

“Harmonia i siguroi Jozefit vetmi dhe 
mbrojtje shpirtërore, duke e lejuar atë të 
përqendrohej në përkthimin e Librit të 
Mormonit”, tha Presidenti Nelson. “Për-
gjatë kësaj periudhe, Zoti i dha mësim 
Jozefit për rolin e tij hyjnor si profet, 
shikues e zbulues.” ◼

Përkushtohet Vendi i Rivendosjes  
së Priftërisë

Studentët e seminarit po u përgji-
gjen mirë kërkesave të ngritura 

të diplomimit, që u vunë në zbatim 
vitin e kaluar. Rezultatet e njoftuara 
kohët e fundit tregojnë se 81 për-
qind e studentëve të regjistruar e 
kryen me sukses detyrën e posaçme 
të përfundimit të semestrit, se fre-
kuentimi u rrit nga 71 në 77 përqind 
dhe gati 80 përqind e studentëve i 
përmbushën kërkesat e leximit.

Kërkesat e reja i lejojnë mësu-
esit të theksojnë doktrina kyçe në 
mësimdhënien e tyre, ndërkohë që 
i lejojnë studentët të përqendrohen 
mbi po të njëjtat doktrina.

Përafërsisht 400.000 të rinj e 
të reja janë regjistruar në seminar 
anembanë botës. ◼

Studentët  
e Seminarit e 
Ngrenë Përvojën 
e Tyre të të 
Mësuarit

Presidenti Rasëll M. 
Nelson dhe bashkëshor-
tja e tij, Uendi, vizitojnë 

modelin e shtëpisë së 
Jozef dhe Ema Smithit, 

ku u përkthye shumica e 
Librit të Mormonit.
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“Vëllezërit dhe motrat e mia, mundësitë  
tona për të shkëlqyer na rrethojnë çdo ditë, në 

çfarëdo rrethane që e gjejmë vetveten”, tha 
Presidenti Tomas S. Monson gjatë Konferencës së 
Përgjithshme Gjysmëvjetore të 185- të të Kishës. 
“Kur e ndjekim shembullin e Shpëtimtarit, e jona 

do të jetë mundësia për të qenë një dritë në jetën 
e njerëzve të tjerë, qofshin ata pjesëtarët e vetë 

familjes sonë dhe miqtë tanë, kolegë tanë  
të punës, thjesht të njohur apo krejtësisht  

të panjohur.”


